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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan dan perkawinan di Indonesia merupakan suatu bagian dari 

hukum perdata secara umum yang ketetentuannya mengatur dan membatasi 

manusia dalam perikatan tentang kehidupan memenuhi kepentingannya 

terutama berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Akan tetapi dalam 

perspektif Islam lebih spesifik diatur dalam Hukum Perdata Islam yang mana 

hukum atau ketentuan Islam yang didalamnya mengatur hubungan 

kekeluargaan dan perorangan diantara masyarakat bangsa Indonesia yang 

menganut hukum Islam. 

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan 

manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk 

keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi 

kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya 

mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai 

hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur 

sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.1 

Bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting 

dalam Islam, sebab hukum pekawinan mengatur tata-tata cara kehidupan 

keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan 

                                                             
1 Wasman & Wardah Nuroniyah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, hal. 29. 
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kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan melebihi makhluk-

makhluk lainnya.2 

Adapun menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

pada bab I dasar perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa  

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang 

suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah 

tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak 

cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-

Sunnah yang bersifat global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum 

suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan 

hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pernikahan atau 

perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 

mahram.3 

Adapun syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa  

                                                             
2 Azhar Basyir, 1990, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 1. 
3 Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, 2011, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

Bandung: Pustaka Setia, hal. 30. 
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“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas)  tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun”. 

 

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi 

pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemashlahatan keluarga 

dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU 

Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar 

tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah 

umur.4 

Dari segi pelakunya, pernikahan anak dibawah umur dapat dibagi dua 

macam, pertama pernikahan anak dibawah umur dengan orang dewasa, kedua 

pernikahan sesama anak dibawah umur. Menikahi anak dibawah umur oleh 

orang dewasa cenderung dianggap tindakan eksploitasi terhadap anak dan 

ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan 

pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan 

opini yang berkembang ditengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi 

bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, pernikahan anak 

dibawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga 

dispensasi nikah.5 

                                                             
4 Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, hal. 59. 
5 Mardi Candra, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta: PT Prenadamedia 

Group, hal 4. 
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Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang 

diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-

orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

menyatakan bahwa: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) 

Zakat; g) Infak; h) Shadaqah; dan Ekonomi syariah”.6 

 

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang 

wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan 

penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini 

menentukan batas usia untuk kawin bagi pria maupun wanita (penjelasan 

umun Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d).7 Adapun secara 

metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode 

mashlahat mursalah. Namun demikian karena sifat yang ijtihady, yang 

kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila 

karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 

tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk 

wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) 

menegaskan;8 

                                                             
6 Ibid., hal 4. 
7 Ahmad Rofiq, Loc. Cit., hal. 59. 
8 Ahmad Rofiq, Op. Cit., hal. 60. 
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“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.9 

 

Telah diketahui bahwa menunaikan perkawinan dibawah umur atau 

belum cukup usia tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan. 

Namun disamping itu pula Undang-Undang Perkawinan telah memberikan 

opsi dalam mengatasi hal tersebut. Demikian, perlu diketahui tentang 

bagaimana mereka yang menunaikan perkawinan tersebut mendapat izin dari 

pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan sehinga memberikan izin 

untuk dapat menunaikan perkawinan usia muda. 

Akan tetapi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) 

tentang Perkawinan bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan 

Anak terkait ketentuan batas usia perkawinan untuk wanita yang dirasa 

melanggar hak konstitusionalnya serta dikatakan diskriminatif sebab dengan 

pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah 

menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki 

dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya dan tidak konsistennya legal 

policy (kebijakan hukum) terkait usia anak mengingat terdapatnya perbedaan 

beberapa undang-undang yang di dalamnya mengatur batas usia anak, yang 

tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal ini terhadap 

Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Tinjauan Yuridis Dispensasi 

                                                             
9 Ibid., hal 4  
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Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Nomor 

16/Pdt.P/2016/PA.Ska)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pemberian dispensasi nikah 

bagi anak dibawah umur yang ditinjau dari penetapan perkara perdata 

Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ska? 

2. Apakah yang menjadi faktor penyebab dan akibat dari pemberian izin 

penetapan dispensasi nikah yang sering terjadi di Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi 

rumusan masalah, dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses 

penelitian.10 Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan 

dispensasi perkawinan dibawah umur. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak relatif yang sering 

terjadi dalam perkawinan usia muda serta mengetahui perkembangan 

hukum dan kebijakan hukum terhadap gejala yang timbul mengikuti 

perkembangan zaman serta terjaminnya kepastian hukum yang adil, 

                                                             
10 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Depok: Prenadamedia Group, hal. 170. 
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rasional dan merata yang berkembang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, ilmu pengetahuan, memberikan gambaran serta menjadi 

acuan, referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam 

bidang hukum perdata khususnya dispensasi pelaksanaan 

perkawinan dibawah umur. 

b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi 

tambahan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai 

proses permohonan dispensasi  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan 

dalam menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan 

yang ada mengenai permohonan dispensasi perkawinan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

       Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang 

bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan 
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arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan 

kemudian dalam menganalisis hasil penelitian.11  

Dalam hal ini dimulai dari maraknya permintaan penetapan izin 

dispensasi perkawinan pada pengadilan agama Surakarta yang diperlukan 

untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada 

dasarnya pernikahan dibawah umur tidaklah diperbolehkan oleh negara 

jikalau belum memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-

undang akan tetapi dapat dimintakan izin dispensasi yang telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut alasan atau faktor-faktor 

terjadinya perkawinan anak dibawah umur serta mengenai dampak yang 

terjadi dimasyarakat sehingga memungkinkan akan berpengaruh juga pada 

tingkat kenaikan populasi penduduk negara dan tingkat perceraian di 

Indonesia yang disebabkan oleh pernikahan dini karena hal yang kurang 

matang dalam pendewasaan bersikap serta kematangan mental yang 

disebabkan karena belum cukup umur. Adapun dalam menganalisis hasil 

penelitian dituangkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
                                                             

11 Absori, Kelik Wardiono & Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.12 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi hal-hal sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif-

empiris yakni penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal 

perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikan dalam skripsi 

atau karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang 

                                                             
12 Khudzaifah Dimyati, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 3. 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan 

Syarat – Syarat 

Perkawinan 

Definisi Permohonan 

Dispensasi Perkawinan 

Anak dibawah Umur 

Penetapan 

Pengadilan PA 

Surakarta 

Alasan pertimbangan 

dan sebab akibat  

Pengajuan Permohonan 

Dispensasi Perkawinan ke 

Pengadilan Agama 



10 

 

sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari 

lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.13 Metode pendekatan ini 

karena permasalahan yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan peraturan-

peraturan tertulis yang penerapannya dihubungkan langsung kepada 

masyarakat yaitu dengan diperolehnya data dari lapangan mengenai 

meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta. 

2. Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan ini bersifat deskriftif analitis, yang mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 

menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya 

didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.14 Dalam hal ini penulis 

ingin meneliti dengan cara menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas 

pelaksanaan dispensasi perkawinan anak dibawah umur. 

3. Sumber Data 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian15. 

Maka metode penelitian dibuat untuk memperoleh menggumpulkan data-data 

yang dianggap relevan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi 

                                                             
13 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandar 

Lampung: Mandar Maju, hal. 63. 
14 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 150. 
15 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 141. 
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang meliputi 

literatur-literatur yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum 

primer, yang dapat berupa buku-buku, artikel dimedia massa, penelitian 

hukum, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

dispensasi perkawinan anak dibawah umur 

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan. 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

bahan dasar penelitian ini dapat merupakan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai 

karakteristik dan jenis yang berlawanan.16 Dalam hal ini studi 

kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder dengan 

mempelajari ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang 

terdiri dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Yurisprudensi, bahan hukum 

sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan 

Dispensasi Perkawinan Anak dibawah umur.  

b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, 

yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung 
                                                             

16 Suratman & Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 

123. 
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terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian yang 

dikaji oleh penulis. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika 

deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 

umum menjadi khusus atau individual.17 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah didalam melakukan penulisan hukum ini, maka 

perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode 

Analisis Data, Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang 

tinjauan umum tentang Hukum Perkawinan, Pengertian Perkawinan, Syarat – 

Syarat Perkawinan, Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan 

Perundang-undangan, Pengertian Dispensasi Perkawinan, Dasar Hukum 

Dispensasi Perkawinan  

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai; 1) Menguraikan tentang bagaimana 
                                                             

17 Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia Publishing, hal. 393. 
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alasan latar belakang hakim dalam mengabulkan   dispensasi nikah bagi anak 

dibawah umur. 2) Menguraikan tentang faktor penyebab dan dampak relatif 

yang sering terjadi dalam perkawinan usia muda. 

BAB IV Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

Daftar Pustaka.  Dalam bab ini berisi tentang sumber berupa buku, 

jurnal, artikel, penelitian ilmiah


