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TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN 

 ANAK DIBAWAH UMUR  

(Studi Kasus Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ska) 
 

Abstrak 

Menunaikan perkawinan dibawah umur tidak diperbolehkan dalam Undang-

Undang Perkawinan tetapi telah diatur pula dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberi kewenangan 

terhadap Pengadian Agama dalam memberikan penetapan Dispensasi kawin. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Surakarta dalam pemberian dispensasi kawin serta untuk 

mengetahui pengaturan hukum Islam di masyarakat menurut para ulama, Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; Penulis melakukan penelitian 

ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan normatif-

empiris dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif; penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hasil pembahasan mengenai faktor penyebab sehingga banyak 

terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta; serta untuk 

mengetahui akibat dari adanya pemberian dispensasi kawin. Penelitian ini 

memperoleh hasil yang menunjukan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan 

penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang 

dimohonkan, serta mempertimbangkan nilai sosial dari segi kemaslahatan dinilai 

sebagai solusi terbaik dianggap memberikan kebijakan yang dapat menyelesaikan 

masalah umat. 
 

Kata Kunci: dispensasi perkawinan dibawah umur, Parameter pertimbangan 

hakim, Faktor dan akibat 
 

Abstract 

The fulfillment of underage marriages is not permitted in the Marriage Law but 

has also been regulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 

concerning Marriage which has given authority to the Religion of Religion in 

providing the stipulation of marriage Dispensation. This study aims to analyze the 

parameters of the judiciary considerations of the Surakarta Religious Court in the 

provision of marriage dispensations and to find out the regulation of Islamic law 

in the community according to the scholars, Marriage Law and Compilation of 

Islamic Law; The author conducts this analytical descriptive research by using the 

normative-empiric approach method, analyzed using qualitative analysis methods; 

This study aims to find out the results of the discussion about the factors that 

cause a lot of marriage dispensation in the Surakarta Religious Court; as well as to 

find out the consequences of the provision of dispensation to marry. This study 

obtained results that showed that the Judges in considering the determination must 

be in accordance with the arguments and legal evidence petitioned, as well as 

considering the social value in terms of the benefits considered as the best 

solution is considered to provide policies that can solve the problems of the 

people.  
 

Keywords: underage marriage dispensation, Judge consideration parameters, 

Factors and consequences  
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1. PENDAHULUAN 

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 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 

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

Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, hal. 29. 
2  Azhar Basyir, 1990, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 1. 
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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  

“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 

                                                             
3  Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, 2011, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

Bandung: Pustaka Setia, hal. 30. 
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 

“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 

                                                             
6 Ibid., hal 4. 
7 Ahmad Rofiq, Loc. Cit., hal. 59. 
8 Ahmad Rofiq, Op. Cit., hal. 60. 
9 Ibid., hal 4  



 

5 

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 Perkawinan Anak 

Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Ska)”. 

2. METODE 

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 sifatnya normatif itu 

dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan 

sebagai pembahasan.10 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian11 . Maka 

metode penelitian dibuat untuk memperoleh menggumpulkan data-data yang 

dianggap relevan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

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

Lampung: Mandar Maju, hal. 63. 
11 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 141. 
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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 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hokum 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. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Parameter Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah 

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau 

yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi pria dan wanita bersenang- senang 

sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. 12 Masyarakat Indonesia tergolong 

heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat 

agama yang diakui di Indonesia ada beberapa agama. Keseluruhan agama tersebut 

memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk didalamnya tata cara perkawinan. 

Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada 

perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada 

hukum perkawinan yang secara otentik diatur alam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.13 

Adapun dari segi pelakunya, pernikahan anak dibawah umur dapat dibagi 

menjadi 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 sebagai tindakan eksploitasi 

terhadap anak dan ditenggarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. 

                                                             
12 Musfir Aj-Jahrani, 2002, Poligami dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press, 

hal. 5. 
13 Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 6. 
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Adapun pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak 

dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, efek dari pengaruh lingkungan 

ataupun pengaruh hukum adat yang memaksa mindset pernikahan dini terbentuk, 

tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun 

demikian, pernikahan anak dibawah umur dapat dilegalkan serta secara sah secara 

hukum melalui lembaga dispensasi nikah. 

Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang 

diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang 

memiliki halangan menikah.14 

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan 

tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama 

untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum 

mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu 

kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang 

tua.  

  Dalam mengeluarkan suatu penetapan seorang hakim haruslah memiliki 

pertimbangan-pertimbangan hukum. Mengenai pertimbangan peristiwanya, 

ditemukan melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa/duduk 

perkaranya, maka dalam hal ini hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan 

perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Mengenai 

pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan dibawah 

umur dalam penetapan izin perkawinan dengan nomor: No. Penetapan: 

0016/Pdt.P/2016/PA.Ska 

Pada posita atau duduk perkara dalam penetapan tersebut bahwasanya 

pernikahan ini sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon I dan 

Pemohon II telah berhubungan dekat selama 2 tahun yang lalu dan hubungan 

mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon II telah hamil akibat hubungan 

diluar nikah dengan Pemohon I. Dalam hal seperti ini boleh dilakukan 

penyimpangan perkawinan dibawah batas umur minimum sebagaimana 

                                                             
14 Mardi Candara, Op. Cit., hal. 4. 
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ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan 

pengakuan dari kedua Pemohon, bahwa dirinya Pemohon II yaitu calon pengantin 

perempuan telah 3 bulan mengandung hasil hubungannya dengan Pemohon I dan 

dikuatkan dengan pengakuan kedua saksi serta keluarga Pemohon I yang telah 

melamar Pemohon II. 

Bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh mereka (para pemohon) 

calon mempelai yang masih dibawah umur untuk nikah telah direstui/diizinkan 

oleh masing-masing  orang tuanya atau walinya, hal tersebut telah terpenuhi Pasal 

6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat (2) KHI. 

Mejelis memandang bahwa perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah 

syar’iyyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan bahwa kemauan 

dan kesiapan calon mempelai untuk menikah  dan telah disetujui kedua orang tua 

atau wali masing-masing, hal tersebut akan dapat pertolongan dari Allah SWT, 

sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang artinya 

“dan nikahlah orang-orang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak 

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin allah akan memampukan mereka 

dengan kurni-Nya, dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui”. 

Meskipun Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan 

pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam namun jika Pemohon I 

dan Pemohon II tidak dinikahkan justru akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan 

bertentangan dengan agama dan akan menimbulkan banyak mafsadat itu lebih 

diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, untuk itu permohonan patut 

dikabulkan sesuai dengan kaidah ushul fiqhiyah yang berbunyi:  

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. 

Oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan” 

Dalam amar penetapan, Hakim menetapkan untuk mengabulkan 

permohonan Para Pemohon; serta memberikan dispensasi kepada Pemohon II 

yang sedang hamil untuk menikah dengan Pemohon I seorang laki-laki yang 

menghamilinya (tidak mencantumkan nama kedua belah pihak). Ini menunjukkan 
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Hakim menegaskan bahwa Pemohon II yang sedang hamil hanya boleh menikah 

dengan laki-laki yang telah menghamilinya. 

Dalam kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi pada penetapan 

tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan 

dispensasi perkawinan kepada Para Pemohon telah sesuai dengan Undang-

Undang yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam/Inpres No.1/1991 serta Majelis Hakim menggunakan 

Kitab Suci Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 sebagai keyakinan Hakim dalam dasar 

memberikan penetapan dispensasi kawin tersebut. 

Dalam hal ini utamanya yang berkaitan dengan pokok perkara khususnya 

dispensasi perkawinan para hakim dalam mempertimbangkan dapat diambil garis 

besarnya ada 5 poin: 15 

a) Permohonan telah mencapai syarat batas usia/ pengecualian hukum 

(dispensasi) sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 

ayat (1) KHI. 

b) Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab terlebih lagi 

mereka telah memberikan bukti-bukti dan saksi yang cukup dalam 

permohonannya. 

c) Calon istri telah hamil. 

d) Timbul keresahan dan kekhawatiran pada kedua calon akan berzina terus-

menerus. 

e) Calon suami mampu dan siap menjalankan kewajiban diantaranya memberi 

nafkah. 

Sehingga dalam hal ini pertimbangan Hakim juga berdasarkan hukum 

Islam dengan mempertimbangkan maslahahnya dan tetap melihat panduan dari 

peraturan yang telah ada yakni Kompilasi Hukum Islam yang sebagaimana telah 

mengatur juga tentang wanita hamil dalam melakukan perkawinan yang 

menjadikan pendapat para Ulama sebagai doktrin untuk hakim dengan 

keyakinannya dapat memilih mengikuti kesesuaian pendapat yang mana dan 

                                                             
15 M. Muslih, 2018, Tesis: Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Pertimbangan 

Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di Peradilan Agama Se Ex Karesidenan 

Surakarta), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 15. 
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melihat dahulu keadaan dari setiap permohonan yang diajukan.Meskipun dalam 

hal ini diantara para hakim ada yang pertimbangannya tidak kronologis namun 

dapat ditarik kesimpulan, berkisar pada 5 poin tersebut  dan tidak terlepas dari 

hukum formil maupun hukum materiilnya. 

 

3.2 Faktor Penyebab dan Akibat dari Pemberian Izin Penetapan Dispensasi 

Nikah yang Sering Terjadi di Surakarta 

Perkawinan yang dilaksanakan di usia yang relatif muda, di mana kondisi calon 

mempelai secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan 

menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Misal, apabila 

terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri 

dari emosi, yang pada akhirnya mereka tidak mampu menjaga kelangsungan 

rumah tangga, yang berujung pada perceraian, sehingga harus ada pertimbangan 

khusus untuk itu daripada nantinya akan menjadi kemudharatan atau kerusakan.16  

Melihat batasan umur yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan KHI, hal yang paling penting adalah kesiapan mental atau 

emosional kedua calon pasangan, yakni rasa tanggung jawab calon mempelai 

untuk menjalankan rumah tangganya. Bagi laki-laki mempunyai kewajiban untuk 

menafkahi keluarga, dan bagi perempuan harus mentaati suami dan siap menjadi 

ibu rumah tangga yang baik. Kematangan emosional ini sangat penting artinya 

dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga memang 

kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala dingin. 

Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung 

mengedepankan emosi tanpa berpikir mengenai upaya penyelesaiannya. 

Pertimbangan khusus tersebut salah satunya adalah umur calon mempelai yang 

sudah mencukupi untuk melangsungkan perkawinan. 17  Adapun hal-hal yang 

mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur serta implikasi dari 

                                                             
16 Muhammad Kunardi & Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap 

Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, Jurnal Pembaharuan Hukum, 

Volume I No 2 Mei (Agustus, 2014), hal. 217. 
17 Ibid., hal. 216. 
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diberikannya penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah sebagai 

berikut:  

Adapun terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah 

karena faktor lingkungan/adat, ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan 

hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (married 

by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan 

perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan 

telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, 

maka dilakukan pernikahan antara keduanya. 

Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika 

keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan 

pengantin baru ini akan rawan terjadi percekcokan yang berawal dari munculnya 

masalah kecil. Berikut adalah beberapa faktor pernikahan dini: 

1) Faktor Ekonomi 

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung penyebab 

terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan 

cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan 

dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, 

dengan pernikahan diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga 

dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang 

rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi 

kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka 

memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung 

jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa 

memperoleh penghidupan yang lebih baik.18 

Oleh karena itu untuk meringankan beban orang tuanya maka anak 

wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun usianya 

belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun 

                                                             
18 Fauziatu Shufiyah, Op. cit., hal 58. 
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pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya 

kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.19 

2) Hamil Diluar Nikah 

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan 

yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna 

memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka 

menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi 

ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini, karena 

mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah 

dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk 

menikah di usia yang masih belia.20 

Dapat menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan 

maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka 

mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.21Persoalan hamil di luar 

nikah ini merupakan permasalahan yang sangat besar tidak hanya bagi keluarga 

pihak perempuan tetapi juga negara. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka moral 

bangsa akan menjadi semakin rusak. 

3) Faktor Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat 

terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Tingkatan emosional, pengetahuan, 

keagamaan, atau edukasi kesehatan reproduksi yang kurang dan belum tercapai 

yang ada di dalam jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor membuat 

terjadinya pernikahan dini. 

4) Faktor Orang Tua 

Terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan 

paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara 

dini karena orang tua khawatir anaknya menyebabkan aib keluarga atau takut 

anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan 

                                                             
19 Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, hal. 78. 
20 Fauziatu Shufiyah, Op.cit., hal 59. 
21 M.Hamdan Rasyid, 2003, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, Jakarta: PT. 

Al Mawardi prima, hal. 184. 
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anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak 

dari perbuatan dosa, karena kuatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas 

dan berakibat negatif. Adapun karena ingin melanggengkan hubungan dengan 

relasinya dengan cara menjodohkan anaknya, juga menjodohkan dengan anak 

saudaranya supaya hartanya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi tetap dipegang 

oleh keluarga. 22 

5) Faktor Media Massa dan Internet 

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses 

segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat 

mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan menganggapnya sebagai hal 

yang sangat wajar-wajar saja, pengawasan, peringatan orang tua yang kurang 

menjadikan hal ini berdampak serius kurangnya moral sosial serta norma-norma 

keagamaan yang akan mendorong perbuatan yang dilarang sehingga terjadinya 

pergaulan bebas yang berakibat pergaulan dini. 

6) Karena tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar 

tidak dikatakan perawan tua) 

Faktor ini sudah mulai jarang muncul tapi masih tetap ada, Perkawinan 

usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua 

sehingga segera dikawinkan.23  

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi 

atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung 

terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara 

otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan 

ini, biasanya berdasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa 

dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah yang penting adalah sudah 

mumayyiz (baligh dan berakal), sehingga sudah selayaknya dinikahkan.24 

7) Faktor Adat 

Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang 

terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap 

                                                             
22 Fauziatu Shufiyah, Op.cit., hal 58-59. 
23 Rosdalina Bukido, Op. Cit., hal. 190-191. 
24 Fauziatu Shufiyah, Op. cit., hal. 59-60. 
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menyepelekan dan menghina orang tua.Dari sisi hukum adat tidak adanya batas 

usia kedewasaan yang tegas, hukum adat itu sama dengan fikih islam. Di masa 

lampau, masyarakat adat terbiasa menggunakan ukuran-ukuran fisik, seperti 

meminta seorang anak untuk meraih telinga kirinya dengan tangan kanan melalui 

atas kepala. 

Jika berhasil, hal itu menandakan yang bersangkutan telah tumbuh 

dewasa.25 Kedewasaan seseorang dalam hukum adat juga diukur dengan tanda-

tanda dan bangun tubuh. Apabila anak perempuan telah mengalami haid (datang 

bulan) dan panggul yang kian melebar, maka itu artinya ia sudah dewasa. 

Bagi anak lelaki, tolak ukurnya adalah perubahan pada pita suara dan 

postur tubuh. Jadi, penentuan tibanya waktu pernikahan itu tidak diukur dengan 

usia, karena kebanyakan orang tua di masa lampau tidak mencatat tanggal lahir 

anak-anaknya akibat buta huruf (illiterate). Walaupun tidak ada parameter 

kedewasaan yang disepakati oleh hukum adat, mengingat sifatnya yang 

konvensional dan local, mayoritas masyarakat adat setuju bahwa anak yang telah 

menapaki jenjang perkawinan dan mengarungi bahtera rumah tangga itu telah 

dewasa. 

Batas usia kedewasaan di hadapan hukum adat merupakan sesuatu yang 

bersifat personal di mana individu-individunya memperoleh pengakuan dan 

perlakuan yang beragam.Secara adat, ketaatan dan ketundukan anak kepada kedua 

orang tuanya adalah mutlak.26 

3.3 Akibat Hukum Terhadap Pemberian Penetapan Izin Dispensasi 

Perkawinan Anak Dibawah Umur 

Meskipun perkawinan di bawah umur tidak dilarang tetapi perkawinan di bawah 

umur perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin sesuai ketentuan yang 

berlaku, sehingga mampu mengurangi akibat buruk dari perkawinan usia muda 

seperti terjadinya perceraian, dan sangat beresiko pada saat melahirkan dengan 

usia yang sangat muda. 

                                                             
25 Yusuf Hanafi, 2011, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Bandung: Mandar 

Maju, Hal. 22. 
26 Ibid., hal. 23-24. 
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Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan mengakibatkan 

banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi 

anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendiskriminasikan 

pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil 

penelitian, kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai 

usia 18 tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat dan kematian, 

sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi hingga 

kematian. Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-

anak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun 

hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.27 

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang 

baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan 

memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara 

psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan 

dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia 

dewasa yang memiliki kematangan pikiran.28 

Namun selain itu pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berdampak 

pada segi fisik maupun biologis remaja,  adapun hal lain dampak psikologis yang 

ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi. 

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan 

terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek kesiapan mental yang bersangkut 

paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan 

menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama 

sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.29 

Dapat juga dilihat dari persoalan yang sering terjadi dalam  hal yang dapat 

mempengaruhi berhasil tidaknya suatu pernikahan adalah membangun emosional 

                                                             
27 Gatot Supramono, 1998, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta: Djambatan, 

hal. 17. 
28 Mangkunegara Anwar Prabu A.A, 2003, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, Bandung: Refika Aditama, hal. 6. 
29 Fauziatu Shufiyah, Op. cit., hal. 65-66. 
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yang baik, cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan suatu keputusan, 

serta bagaimana mencari solusi dalam menghadapi konflik. Pernikahan yang 

tergesa-gesa, kurangnya kematangan emosi dapat menyebabkan hancurnya 

hubungan yang mana tidak mampu mengolah emosi yang baik. Dikarenakan 

belum adanya kesiapan untuk menerima kondisi apapun yang akan terjadi dalam 

suatu hubungan.  

Diketahui dalam kacamata sosial dan pendidikan, tingginya angka 

pernikahan dini menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam 

hukum perkawinan masih rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya peluang 

untuk melegalkan pernikahan tersebut, walaupun aturan umur minimal bagi 

pasangan calon pengantin ditetapkan tetapi apabila ada permohonan dispensasi 

nikah ditempuh maka memunculkan peluang bagi pihak keluarga untuk tetap 

melaksanakan pernikahan.30 

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tinjauan secara yuridis normatif dalam 

hal pokok perkara pemberian penetapan dispensasi perkawinan  maka dapat 

ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut : 

1) Parameter Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah 

Adapun parameter apa yang menjadikan hakim memberikan penetapan dalam 

mempertimbangkan pokok perkara khususnya dispensasi perkawinan dapat 

diambil garis besarnya ada 5 poin: 

a. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 

ayat (1) KHI. 

b. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab. 

c. Calon istri telah hamil. 

d. Timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus. 

                                                             
30 Fauziatu Shufiyah, Op. cit., hal. 68. 
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e. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya 

memberi nafkah. 

Meskipun dalam hal ini diantara para hakim ada yang pertimbangannya 

tidak kronologis namu akan berakhir pada 5 poin tersebut diatas dan tidak 

terlepas dari hukum formil maupun hukum materiilnya. 

2) Faktor Penyebab Serta Akibat Dari Pemberian Izin Penetapan Dispensasi 

Nikah Yang Sering Terjadi di Surakarta 

Adapun terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena 

faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah 

karena kecelakaan, selain itu pula faktor lingkungan/adat, ekonomi, 

perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan lain-lain. Berikut dapat 

ditarik kesimpulan beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini antara 

lain: 

Faktor Ekonomi, bahwa untuk meringankan beban orang tuanya maka 

anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun 

usianya belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan 

maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya 

kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur 

Hamil Diluar Nikah, hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka 

untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang 

dikandung dan untuk menghindari rasa malu kepada masyarakat. 

Faktor Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan 

masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur. 

Faktor Orang Tua, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan 

karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua 

menikahkan anaknya secara dini karena orang tua khawatir anaknya 

menyebabkan aib keluarga. 

Faktor Media Massa dan Internet, anak di zaman sekarang disadari 

atau tidak sangatlah mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan 

dengan seks dan semacamnya, inilah yang berdampak pada pergaulan yang 

diluar pengawasan yaitu pergaulan bebas. 
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Tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan 

agar tidak dikatakan perawan tua), perkawinan usia muda terjadi karena orang 

tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. pada 

keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan 

menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, 

sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan 

mengikuti tradisi tersebut. 

Faktor Adat, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan 

seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini 

terkadang dianggap menyepelekan dan menghina orang tua sehingga 

mendorong adanya pernikahan dini. 

3) Akibat Hukum Terhadap Pemberian Penetapan Izin Dispensasi 

Perkawinan Anak Dibawah Umur 

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun 

biologis remaja yakni dapat mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, 

mengancam hak anak atas pendidikan dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara 

anak laki-laki dan perempuan. Adapun hal lain dampak psikologis yang 

ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi. 

Pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-

aspek kesiapan mental yang bersangkut paut dengan proses pembentukan rumah 

tangga, hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia. 
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