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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat 

manusia.
1
 Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, 

tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Salah satu prinsip 

suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta membentuk generasi 

yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta 

menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang sangat bebas saat 

ini, melainkan Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa 

nafsu.
2
 Kemudian tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada 

peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Setelah perkawinan, kedua belah 

pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat 

masing-masing. Tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki 

kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Dari segi psikis (mental), baik 

laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang 

kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang 

kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan 

                                                             
1 Mulia Sixtriani. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015. 
2 Hadikusuma, Hilman. 2010. Hukum Perkawinan Islam Menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama. Bandung : Mandar Maju. Hal 88. 
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keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena 

perkawinan itu mengandung tujuan luhur.
3
 

     Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, 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”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad 

yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan 

merupakan ucapan seremonial yang sakral.
4
 Seorang perempuan dan laki-laki 

berkata sepakat maka mereka melakukan Perkawinan dan saling berjanji akan 

taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak.
5
 

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci, bahkan sebelum 

melakukan Perkawinan diajarkan pula beberapa prasarat agar seseorang 

mengetahui dengan benar hakikat sebuah Perkawinan.
6
 

     Dalam batas usia Perkawinan sudah ada batas umurnya untuk dapat 

melangsungkan Perkawinan, baik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Suatu Perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa 

syarat-syarat tertentu, yaitu dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : 

                                                             
3 Abdul Ghofur Anshori. 2011. Hukum Perkawinan Islam : Perspektif Fikih dan Hukum 

Positif. Yogyakarta : UII Press. Hal 110-111. 
4
 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). 

Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hal 8. 
5 Munir Fuady. 2014. Konsep hukum perdata . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 10. 
6 Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na‟imah. 2010. Studi Islam 2. Surakarta: LPID.Hal 104. 
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“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

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

tahun”.
7
 Sementara itu dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-udang perkawinan. Agama Islam 

menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh 

seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan 

datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi 

basah.
8
 

      Akan tetapi batas umur yang diketahui oleh masyarakat relatif rendah, 

dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk 

mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur 

terendah, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

Pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya yang berbunyi : “Untuk melangsungkan 

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

harus mendapat izin kedua orang tua”. Namun ketentuan yang ada dalam 

Undang-undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita 

sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Ditegaskan Pasal 81 ayat (2) berbunyi“anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan”, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-

                                                             
7 Soedharyo Soimin. 2010. Hukum orang dan keluarga. Jakarta :  Sinar Grafika. Hal 18. 
8 Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2009. Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon 

Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Asy-Syir‟ah Vol.43. 
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undang ini adalah 18 tahun.
9
 Perkawinan untuk usia muda yang di bawah 

ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi 

kemaslahatan. Namun dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang 

tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-

anak. Hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang 

masih tergolong anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak 

bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan 

usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. 

     Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), Pasal ini 

dijelaskan bahwa “dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat 

lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.
10

 

Dispensasi Perkawinan adalah keringanan yang diberikan kepada Pengadilan 

Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan 

di mana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum 

mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
11

 

Adapun usia yang ditetapkan Undang-undang yakni untuk perempuan 

minimal 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun.  

                                                             
9 Tim Permata Press. Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
10

 Yusuf Hanafi. 2011. Kontroversi perkawinan anak di bawah umur (child marriage) 

perspektif fikih islam, ham internasional , dan uu nasional. Bandung . mandar maju. Hal 10. 
11 Zulfiani. Jurnal Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Volume 12,  Nomor 2, Juli-Desember 2017. 
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      Setelah mendapatkan dispensasi maka setiap perbuatan hukum 

menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan istri setelah perkawinan 

itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah 

umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah 

umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam 

melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak berada di bawah pengampuan 

orang tuanya lagi. Kemudian anak melakukan perkawinan tersebut anak itu 

hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah 

sebagai akibat di nikahkan. Apabila anak itu di nikahkan kemudian anak itu 

lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang 

tua dan anak terhadap harta perkawinan. Menjelaskan anak sah adalah karena 

pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang 

sah pula.
12

 Pentingnya penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama sangat 

berdampak bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa 

depan bangsa, salah satunya agar tidak terjadi nikah sirri yang dapat 

menimbulkan rentan terhadap perceraian dan terjerumus dalam pergaulan 

bebas sehingga wanita hamil sebelum perkawinan. 

     Di Indonesia kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan 

baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku tidak 

hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Salah satu contoh perkawinan 

di bawah umur terjadi pada kasus Syekh Puji. Pujiono Cahyo Widianto adalah 

pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah di Semarang, Jawa Tengah, dan 

                                                             

12 Amir Syarifudin. 2014. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta : Kencana. 
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pengusaha bisnis kuningan. Ia menikahi Lutfiana Ulfa pada tahun 2008 yang 

saat itu baru berumur 12 tahun. Ulfa merupakan istri kedua Syekh Puji. Pada 

tanggal 24 November 2010, Syekh Puji divonis bersalah oleh PN Semarang 

dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 60 juta karena melanggar 

Undang-undang Perlindungan Anak. Permohonan banding Syekh Puji ditolak 

oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, namun Syekh Puji tidak ditahan. Pada 

tanggal 27 Januari 2012, Syekh Puji mendapatkan izin permohonan poligami 

dari Pengadilan Agama Ambarawa Semarang. Permohonan ini baru diajukan 

karena Ulfa baru menginjak usia 16 tahun pada tanggal 3 Desember 2011. 

Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, usia minimum pernikahan bagi 

perempuan adalah 16 tahun.
13

 

     Dengan melihat fenomena di masyarakat itu sendiri sering dijumpai 

perkawinan di bawah umur, kenyataannya dalam perkara permohonan 

(voluntair), perkawinan di bawah umur termasuk perkara yang paling banyak 

ditangani di Pengadilan Agama Tegal. Berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan Azimar sebagai Hakim Ketua di Pengadilan Agama Tegal pada 

tanggal 2 Juli 2018 bahwa jumlah atau prosentase untuk Perkawinan di bawah 

umur di Pengadilan Agama Tegal merupakan perkara yang mendominasi 

perkara permohonan (voluntair). Untuk Tahun 2017, dari 29 perkara 

permohonan (voluntair) yang masuk, 19 perkara di antaranya merupakan 

perkara Permohonan Dispensasi Kawin atau permohonan perkawinan di 

bawah umur sementara dari perkara permohonan (voluntair) sampai bulan Juli 

                                                             
13 https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/97293-kasus-pernikahan-

anak-indonesia 
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2018, perkara Dispensasi Kawin yang sudah masuk 16 perkara dari 25 perkara 

permohonan (voluntair). Sedangkan prosedur dan tata cara untuk mengajukan 

perkara di Pengadilan Agama Tegal mengacu kepada Hukum Acara Perdata 

yang berlaku dan khusus untuk perkara permohonan (voluntair) Dispensasi 

Kawin setidaknya ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di 

mana perkawinan tersebut akan dilaksanakan.
14

 

        Selanjutnya, pada Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg Majelis 

Hakim memberikan dispensasi nikah terhadap perkara perkawinan yang 

dilangsungkan oleh Siti Kholifah binti Darmo (14 tahun) untuk menikah 

dengan calon suaminya yang bernama Franki Padliyanto bin Sadli (26 tahun). 

Alasan adanya dispensasi nikah karena keterangan para saksi bahwa Siti 

kholifah telah matang (baligh) dan Franki padliyanto dianggap sudah mampu 

bertanggung jawab karena telah memiliki penghasilan yang cukup untuk 

berumah tangga dan dari segi umur sudah dewasa. Kemudian dari salah satu 

orang tuanya sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh ketentuan hukum Islam (agama Islam) apabila tidak segera 

dinikahkan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke 

Pengadilan Agama Tegal. Menurut Azimar bahwa rata-rata usia calon suami 

yang mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Agama Tegal yaitu 

16-17 tahun sedangkan usia calon istri 14-15 tahun. Kemudian, Hakim dalam 

menetapkan hukum khususnya dispensasi pernikahan memerlukan 

pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara. Agar 

                                                             
14 Azimar Rusydi, Hakim Pengadilan Agama Tegal. 
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dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan 

keluarga pemohon dan keluarganya kedepanya. 

     Oleh karena hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan 

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg) “. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka pokok 

masalah yang dibahas adalah dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan 

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg). 

        Berdasarkan pokok masalah di atas maka sub masalah yang dapat di 

bahas adalah: 

1. Bagaimana akibat putusan dispensasi nikah nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg 

terhadap perlindungan anak ? 

2. Bagaimana  pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi nikah 

di bawah umur dalam putusan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg di 

Pengadilan Agama Tegal ? 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan Permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui akibat putusan dispensasi nikah nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Tg terhadap perlindungan anak.  
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2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam penetapan 

dispensasi nikah di bawah umur dalam putusan nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Tg di Pengadilan Agama Tegal. 

D. Manfaat Penelitian 

     Dengan obyek penelitian mengenai dispensasi nikah di bawah umur 

berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi 

Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg) diharapkan hasil penelitian 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

tentang pentingnya pernikahan di usia yang sudah matang atau sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada dan merupakan salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum.  

b. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

ilmu hukum perdata yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum 

yaitu Hakim dan pemerintah, khususnya dalam memberikan 

pertimbangan tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi 

nikah di bawah umur. 

2. Manfaat praktis 

  Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat 
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Dispensasi Nikah oleh pengadilan dan faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat Dispensasi Nikah. 
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