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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

  Dalam melakukan penelitian ini, penulis melihat penelitian terdahulu 

sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu 

yang menjadi acuan antara lain: 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penlitian 

Rumusan 

Masalah 
Hasil Penelitian 

1 

Sari, 

Nurmilah 

(2011) 

Dispensasi 

Nikah Di 

Bawah Umur 

(Studi kasus di 

Pengadilan 

Agama 

Tangerang 

tahun 2009-

2010 

1. Bagaimana 

batasan usia 

minimal menurut 

hukum positf? 

2. Apakah nikah di 

bawah umur bisa 

terjadi di luar 

Pengadilan 

Agama? 

3. Bagai mana 

pertimbangan 

para ahli hukum 

di Pengadilan 

Agama 

Tanggerang 

tentang 

permohonan 

dispensasi nikah 

di bawah umur? 

1. Tidak adanya batasan 

usia menikah menurut 

hukum positif namun 

batasan minimal usia 

nikah di bawah umur 

itu tidak ada, namun 

hakimlah yang 

mempunyai semua 

wewenang penuh 

dalam mengabulkan 

atau menolak 

permohonan 

dispensasi nikah. 

2. Masih banyaknya 

pernikahan di luar 

pengadilan agama dan 

disahkan oleh kantor 

urusan agama (KUA). 

Dan yang Ketiga, 

Pertimbangan para 

ahli hukum oleh 

hakim dalam 

memutuskan sebuah 

penetapan nikah 

dibawah umur di 

Pengadilan Agama 

Tangerang, 

kebanyakan karena 

faktor kejiwaan dan 

sosiologi si anak. 

2 
Mubarok, 

Fuat 

Dispensasi 

nikah bagi 

1. Apakah faktor 

yang melatar 

1. Faktor-faktor  yang  

melatar  belakangi  
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(2017) anak di bawah 

umur (Studi 

putusan 

Pengadilan 

Agama 

Salatiga tahun 

2013-2016 

belakangi 

diajukannya 

permohonan 

dispensasi nikah 

di bawah umur ? 

2. Apakah 

pertimbangan 

hakim dalam 

penetapan 

Dispensasi Nikah  

dibawah umur di 

Pengadilan 

Agama Salatiga? 

diajukanya  dispensasi  

nikah  di Pengadilan 

Agama Salatiga hamil 

terlebih dahulu 

sebelum nikah, 

rendahnya pendidikan 

dan Kehawatiran 

orang tua. 

2. Dasar  yang  

digunakan  hakim  

Pengadilan  dalam  

menetapkan  

dispensasi nikah 

adalah Pasal 7 ayat 

(2) Undang-undang 

perkawinan  serta 

Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 53 ayat 

(1) 

3 

Hasriani 

(2016) 

Dispensasi 

nikah bagi 

anak d ibawah 

umur pada 

masyarakat 

islam di 

kabupaten 

Banteang 

(Studi kasus  

pada 

Pengadilan 

Agama kelas 2 

Banteang 

tahun 2013-

2015 

1. Bagaimana 

prosedur 

pelaksanaan 

dispensasi 

terhadap 

pernikahan usia 

muda di 

Pengadilan 

Agama 

Bantaeng? 

2. Apakah  Faktor  

penyebab  dan  

pertimbangan  

hakim  

mengabulkan  

permohonan 

dispensasi 

perkawinan di 

Pengadilan 

Agama 

Bantaeng? 

1. Prosedur pelaksanaan 

Dispensasi Kawin 

pada Pengadilan 

Agama Bantaeng 

sama dengan prosedur 

berperkara pada 

umumnya.  

2. Terdapat beberapa 

faktor yang menjadi 

penyebab diajukan 

dispensasi perkawinan 

antara lain Faktor 

Hamil sebelum nikah, 

Ekonomi, dan 

Pendidikan. 

4 

Ananta, 

Adhi 

Rangga 

Sofyan 

(2018) 

Dispensasi 

nikah bagi 

anak di bawah 

umur (Studi 

kasus di 

Pengadilan 

1. Apakah penyebab 

munculnya 

permohonan 

dispensasi nikah 

di bawah umur ? 

2. Apakah yang 

1. Penyebab pernikahan 

di bawah umur yang 

terjadi di Pengadilan 

Agama Kabupaten 

Sragen dipengaruhi 

oleh beberapa faktor 
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Agama Sragen menjadi 

pertimbangan 

hakim dalam 

mengabulkan 

permohonan 

dispensasi nikah 

di bawah umur ? 

3. Bagaimana peran 

pemerintah dalam 

menurunkan 

angka pernikahan 

di bawah umur ? 

yaitu karena faktor 

kehamilan sebelum 

nikah dan faktor 

ekonomi. 

2. Dalam memberikan 

pertimbangan seorang 

hakim harus terlepas 

dari campur tangan 

oleh pihak manapun 

yang berusaha 

mempengaruhi 

putusan yang akan 

dihasilkan oleh 

hakim. Ketiga, Untuk 

meminimalisir 

dampak yang 

ditimbulkan oleh 

perkawinan di bawah 

umur ada beberapa 

upaya yang dilakukan 

oleh PPN (Pegawai 

Pencatat Nikah) selain 

dalam penyelesaian 

sengketa kasus 

pernikahan di bawah 

umur. Dalam 

menanggulangi 

pernikahan di bawah 

umur diantaranya 

dengan memberikan 

bimbingan kepada 

calon mempelai yang 

mau menikah, 

memberikan 

penyuluhan melalui 

pengajian tentang 

pentingnya 

pernikahan dengan 

persiapan fisik dan 

mental. 

5 

Rahman, 

Arif 

(2011) 

Dispensasi 

nikah bagi 

anak di bawah 

umur (Analisis 

penetapan 

nomor: 

1. Bagaimana 

perspektif fiqih 

dan hukum 

positif mengenai 

perkawinan di 

bawah umur? 

1. Dalam Al-Quran 

secara konkret tidak 

menentukan batasan 

usia perkawinan, 

batasan hanya 

diberikan berdasarkan 
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(124/PDT.P/20

10/SRG. Di 

Pengadilan 

Agama 

Serang) 

2. Prosedur apa saja 

yang harus dilalui 

untuk pengajuan 

dispensasi nikah 

di Pengadilan 

Agama Serang? 

3. Pertimbangan apa 

saja yang 

digunakan oleh 

hakim Pengadilan 

Agama Serang 

terkait penetapan 

tentang 

dispensasi nikah 

pada No. 

124/Pdt.P/2010/S

RG di pengadilan 

Agama Serang? 

kualitas, sementara 

dalam perspektif 

hukum positif 

pernikahan dibawah 

umur 19 tahun bagi 

pria dan 16 tahun bagi 

wanita harus 

mengajukan 

permohonan 

dispensasi ke 

pengadilan atau 

pejabat. 

2. Prosedur pelaksanaan 

Dispensasi Kawin 

pada Pengadilan 

Agama Serang sama 

dengan prosedur 

berperkara pada 

umumnya. 

3. Majelis Hakim 

Pengadilan Agama 

Serang pada 

penetapan nomor 

124/Pdt.p/2010/Pa.Sr

g. dengan 

pertimbangannya 

berdasarkan bukti-

bukti yang ada 

mengabulkan 

permohonan 

pemohon untuk 

mendapatkan 

dispensasi nikah bagi 

anaknya. 

6 

Hidayat, 

Lu‟luil 

(2017) 

Tinjauan 

yuridis 

dispensasi 

perkawinan 

bagi anak di 

Bawah umur 

(studi kasus 

penetapan 

Pengadilan 

Agama 

Mataram) 

1. Syarat-syarat 

apakah yang 

harus dipenuhi 

untuk diterbitkan 

surat dispensasi 

perkawinan oleh 

pengadilan? 

2. Faktor apakah 

yang 

mempengaruhi 

hakim untuk 

menterbitkan 

1. Pada Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan 

Pasal 7 yang 

menerangkan 

Perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak 

pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan 

pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 

tahun. 
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surat dispensasi 

perkawinan? 

2. Faktor yang 

mempengaruhi 

pertimbangan hakim 

untuk menerbitkan 

surat dispensasi 

perkawinan yaitu 

mendasarkan 

pertimbangannya 

pada ketentuan 

Perundang-undangan 

yang berlaku dan 

hanya berdasarkan 

kaidah fiqhiyyah. 

 

  Penjelasan dari persamaan dan perbedaan pada kajian atau penelitian 

terdahulu dengan skripsi penelitian oleh Aisha Nur R.Y : 

1. Skripsi mengenai “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi kasus di 

Pengadilan Agama Tangerang tahun 2009-2010)” oleh Nurmilah sari, 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, skripsi ini membahas tentang Dispensasi 

Nikah Di Bawah umur pada Pengadilan Agama Tangerang periode kasus 

tahun 2009-2010, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kasus Dispensasi 

Nikah pada Pengadilan Agama Tegal pada putusan Nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Tg. Adapun perbedaan hasil penelitian oleh Nurmilah 

Sari tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur pada Pengadilan Agama 

Tangerang tahun 2009-2010 yaitu : Pertama, Tidak adanya batasan usia 

menikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah 

umur itu tidak ada, namun hakimlah yang mempunyai semua wewenang 

penuh dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. 

Kedua, Masih banyaknya pernikahan di luar pengadilan agama dan disahkan 
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oleh kantor urusan agama (KUA). Dan yang Ketiga, Pertimbangan para ahli 

hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah penetapan nikah di bawah 

umur di Pengadilan Agama Tangerang, kebanyakan karena faktor kejiwaan 

dan sosiologi si anak.  

     Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi oleh Aisha Nur Rifki Y 

yaitu: pertama, adanya batasan usia menikah menurut hukum positif mengenai 

perkawinan di bawah umur atas pemohonan dispensasi nikah. Kedua, di 

tolaknya oleh Kantor Urusan Agama setempat dan harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama Tegal. Ketiga, pertimbangan hukum Hakim dalam 

memutuskan dengan beralasan dan terbukti tidak melakukan melawan hukum. 

Selanjutnya persamaan hasil penelitian : kebanyakan karena faktor kejiwaan 

dan sosiologi si anak. 

2. Skripsi mengenai “Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (Studi putusan  

pengadilan agama salatiga tahun 2013-2016)” oleh Fuat Mubarok, 

Mahasiswa Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 

2017, skripsi ini membahas tentang Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah 

Umur pada studi putasan Pengadilan Agama Salatiga periode kasus tahun 

2013-2016, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kasus Dispensasi Nikah 

pada Pengadilan Agama Tegal pada putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg. 

Adapun hasil penelitian oleh Fuat Mubarok tentang Dispensasi nikah bagi 

anak di bawah umur Studi putusan  Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-

2016 yaitu : Pertama, Faktor-faktor yang melatar belakangi diajukanya  

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga hamil terlebih dahulu sebelum 
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nikah, rendahnya pendidikan dan Kehawatiran orang tua. Kedua, Dasar  yang  

digunakan  hakim  Pengadilan  dalam  menetapkan  dispensasi nikah adalah 

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan  serta Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 53 ayat (1).  

    Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi oleh Aisha Nur Rifki Y 

yaitu: pertama, faktor-faktor yang melatar belakangi diajukan dispensasi nikah 

karena keterangan saksi bahwa Siti dan Franki sudah lama berpacaran selama 

9 tahun maka untuk menjaga supaya masing-masing calon pengantin tersebut 

tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, dasar yang digunakan hakim 

Pengadilan Agama Tegal hanya mengacu pada Pasal 7 ayat (2) dan mengacu 

kemampuan calon mempelai laki-laki. Selanjutnya persamaan hasil penelitian 

: pertama, Faktor-faktor yang melatar belakangi  diajukanya dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama Tegal rendahnya pendidikan dan Kehawatiran orang tua. 

Kedua, menganut pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

3. Skripsi mengenai “Dispensasi nikah bagi anak d ibawah umur pada 

masyarakat islam di kabupaten Banteang (Studi kasus  pada Pengadilan 

Agama kelas 2 Banteang tahun 2013-2015)” oleh Hasiani, Mahasiswa 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 

Tahun 2016, skripsi ini membahas tentang Dispensasi Nikah Bagi Anak Di 

Bawah Umur pada masyarakat Islam di Kabupaten Banteang studi kasus pada 

Pengadilan Agama Kelas 2 Banteang periode kasus tahun 2013-2015, 

sedangkan penelitian ini berfokus pada Kasus Dispensasi Nikah pada 
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Pengadilan Agama Tegal pada putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg. 

Adapun hasil penelitian oleh Hasriani tentang Dispensasi Nikah Bagi Anak Di 

Bawah Umur pada masyarakat Islam di Kabupaten Banteang studi kasus pada 

Pengadilan Agama Kelas 2 Banteang periode kasus tahun 2013-2015 yaitu : 

Pertama, Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama 

Bantaeng sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Kedua, Terdapat 

beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan 

antara lain Faktor Hamil sebelum nikah, Ekonomi, dan Pendidikan. 

    Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi oleh Aisha Nur Rifki Y 

yaitu: pertama, 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) dimana 

perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Kedua, faktor yang menjadi 

mengajukan dispensasi nikah Siti dan Franki sudah lama berpacaran selama 9 

tahun maka untuk menjaga supaya masing-masing calon pengantin tersebut 

tidak melakukan kemaksiatan. Selanjutnya persamaan hasil penelitian : faktor 

yang menjadi penyebab dispensasi nikah antara lain faktor ekonomi dan 

pendidikan. 

4. Skripsi mengenai “Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (Studi kasus di 

Pengadilan Agama Sragen)” oleh Adhi Rangga Sofyan Ananta, Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018, skripsi 

ini membahas tentang Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur pada 
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Studi kasus di Pengadilan Agama Sragen, sedangkan penelitian ini berfokus 

pada Kasus Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Tegal pada putusan 

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg. Adapun hasil penelitian oleh Adhi Rangga 

Sofyan Ananta tentang Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (Studi 

kasus  di Pengadilan Agama Sragen) yaitu : Pertama, Penyebab pernikahan di 

bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu karena faktor kehamilan sebelum nikah dan faktor 

ekonomi. Kedua, Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus 

terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha 

mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Ketiga, Untuk 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur ada 

beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain 

dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam 

menanggulangi pernikahan di bawah umur diantaranya dengan memberikan 

bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan 

penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan 

persiapan fisik dan mental. 

    Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi oleh Aisha Nur Rifki Y 

yaitu: pertama, faktor yang menjadi mengajukan dispensasi nikah Siti dan 

Franki sudah lama berpacaran selama 9 tahun maka untuk menjaga supaya 

masing-masing calon pengantin tersebut tidak melakukan kemaksiatan. 

Kedua,  Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim tidak terlepas dari 

campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan 
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yang akan dihasilkan oleh hakim dan harus ada alat bukti. Selanjutnya 

persamaan hasil penelitian : pertama, faktor yang menjadi penyebab 

dispensasi nikah antara lain faktor ekonomi. Kedua, Untuk meminimalisir 

dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur ada beberapa 

upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain dalam 

penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam 

menanggulangi pernikahan di bawah umur diantaranya dengan memberikan 

bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan 

penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan 

persiapan fisik dan mental. 

5. Skripsi mengenai “Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (Analisis 

penetapan nomor: (124/PDT.P/2010/SRG. Di Pengadilan Agama Serang)” 

oleh Arif Rahman, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, skripsi ini membahas tentang 

Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Studi pada Penetapan Nomor 

124/Pdt.P/2010/SRG di Pengadilan Agama Serang , sedangkan penelitian ini 

berfokus pada Kasus Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Tegal pada  

putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg. Adapun hasil penelitian oleh Arif 

Rahman tentang Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (Analisis 

penetapan nomor: (124/PDT.P/2010/SRG. Di Pengadilan Agama Serang) 

yaitu : Pertama,  Dalam Al-Quran secara konkret tidak menentukan batasan 

usia perkawinan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas, sementara 

dalam perspektif hukum positif pernikahan dibawah umur 19 tahun bagi pria 
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dan 16 tahun bagi wanita harus mengajukan permohonan dispensasi ke 

pengadilan atau pejabat. Kedua, Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada 

Pengadilan Agama Serang sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. 

Ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada penetapan nomor 

124/Pdt.p/2010/Pa.Srg. dengan pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti 

yang ada mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan dispensasi 

nikah bagi anaknya.  

    Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi oleh Aisha Nur Rifki Y 

yaitu: 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) dimana perkawinan tersebut 

akan dilaksanakan. Selanjutnya persamaan hasil penelitian : Pertama, dalam 

Al-Quran secara konkret tidak menentukan batasan usia perkawinan, batasan 

hanya diberikan berdasarkan kualitas, sementara dalam perspektif hukum 

positif pernikahan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita 

harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat. Kedua, 

dengan pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti yang ada mengabulkan 

permohonan pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah bagi anaknya. 

6. Skripsi mengenai “Tinjauan yuridis dispensasi perkawinan bagi anak di 

Bawah umur (studi kasus penetapan Pengadilan Agama Mataram)” oleh 

Lu‟luil Hidayat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 

2017, skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Dispensasi Nikah Bagi 
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Anak di Bawah umur Studi pada Penetapan di Pengadilan Agama Mataram, 

sedangkan penelitian ini berfokus pada Kasus Dispensasi Nikah pada 

Pengadilan Agama Tegal pada putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg. 

Adapun hasil penelitian oleh lu‟luil Hidayat tentang Tinjauan yuridis 

dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (studi kasus penetapan 

Pengadilan Agama Mataram) yaitu : Pertama, Pada Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menerangkan Perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai umur 16 tahun. Kedua, Faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu 

mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Perundang-undangan yang 

berlaku dan hanya berdasarkan kaidah fiqhiyyah.  

    Sedangkan perbedaan dalam penelitian skripsi oleh Aisha Nur Rifki Y 

yaitu: Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan 

surat dispensasi perkawinan yaitu menganut izin dari orangtua dan surat dari 

Kantor Urusan Agama setempat. Selanjutnya persamaan hasil penelitian : 

Pertama, pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

7 yang menerangkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

Kedua, Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan 

surat dispensasi perkawinan yaitu mendasarkan pertimbangannya pada 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan kaidah 

fiqhiyyah. 
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B. Landasan Teori 

1. Teori Perkawinan 

1.1  Pengertian Hukum Perkawinan 

    Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga 

sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun 

hukum positif (negara).
15

 Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah 

merupakan suatu perjanjian. Perjanjian dalam perkawinan ini 

mempunyai atau mengandung tiga unsur yaitu: 

a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua 

belah pihak. 

b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat 

persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk 

memustuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah 

ada hukum-hukumnya. 

c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

     Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan 

suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki 

dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah 

pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa 

                                                             
15 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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kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh 

Allah swt.
16

 Sedangkan, dalam Kamus Bahasa Indonesia nikah 

diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

bersuami istri dengan resmi. 
17

Ada pula yang mengartikan nikah 

dengan istilah perkawinan atau secara qiyasan disebut dengan 

hubungan seks.
18

 

     Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, 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”. Penjelasan dari Ikatan lahir 

adalah hubungan formal menurut Undang-undang, hubungan yang 

mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin 

adalah hubungan tidak formal dengan kemauan bersama yang 

sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja. Ikatan lahir 

batin itu bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya 

berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita 

hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga 

kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan 

lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin yang 

                                                             
16 Ahmad Azhar Basyir. 1990. Hukum perkawinan islam. Yogyakarta : UII. Hal 10. 
17

 Kamus Bahasa Indonesia. Tim penyusun kamus bahasa. 2008. Jakarta : Pusat Bahasa. 

Hal 980. 
18 Abdul Ghofur Anshori. 2011. Hukum Perkawinan Islam : Perspektif Fikih dan Hukum 

Positif.  Yogyakarta : UII Press. Hal 38. 

Dispensasi nikah di... Aisha Nur Rifki Yuliani, Fakultas Hukum Ump, 2018



25 
 

menjadi pondasi yang kuat dalam membangun dan membina keluarga 

yang bahagia dan kekal abadi.
19

 

        Kemudian perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, sehingga tiap-

tiap perkawinan dicatat dan terdata dengan baik, serta mendapat 

pengakuan hukum oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, 

Undang-undang Perkawinan ini wajib bagi setiap orang yang akan 

melangsungkan pernikahan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad 

yang sangat kuat atau Mitsaqon Ghalizhan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
20

 

        Menurut sebagian para pakar Hukum Indonesia juga 

memberikan beberapa definisi tentang Perkawinan antara lain yaitu
21

 : 

a) Duvall dan Miller (1986) mendefinisikan perkawinan sebagai 

hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat 

yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak 

mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing 

sebagai suami dan istri. 

b) Sigelman (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah 

hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal 

                                                             
19

 Daud Ali. 2006. Hukum dan Peradilan Agama. Jakarta : Grafindo Persada. Hal 27. 
20 Abdurrahman. 1995. Kompilasi hukum islam di Indonesia. Lampiran V. Jakarta : 

Akademika Pressindo. Hal 21. 
21 Bachtiar, A. 2014. Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia. Yogyakarta : Saujana. 
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dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta 

tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat 

unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, 

pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. 

c) Sulaiman Rasyid mengemukakan pengertian perkawinan, 

perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya 

bukan muhrim. 

d) Gardiner & Myers (Papalia,Olds & Feldman, 2004) menambahkan 

bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, 

persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, 

pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional 

seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri. 

e) Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang 

suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga 

yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan 

bahagia.
22

 

f) Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat 

juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan 

wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh. 

                                                             
22 Ramulyo , Idris.M.  2006. Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 2. 
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g) Subekti mengatakan perkawinan dalam hukum perdata adalah 

pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk 

waktu lama dan dalam hubungan keperdataan.
23

 

1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan 

   Rukun dan syarat yang menentukan suatu perbuatan hukum, 

terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan 

tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat memiliki arti berbeda, 

diantaranya rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan 

merupakan bagian atau unsur, sedangkan syarat adalah sesuatu yang 

berada di luar dan tidak merupakan unsur. Syarat itu ada yang 

berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap 

unsur yang menjadi rukun dan ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam 

arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.
24

 

     Namun, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengenal 

adanya rukun perkawinan. Tetapi Undang-undang hanya memuat hal-

hal yang berkenaan dengan syarat perkawinan. 
25

 Menurut Undang-

undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah 

dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan sebagai 

berikut: 

a. Syarat materiil 

                                                             
23 R.Subekti. .1998.  Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Jakarta : Intermasa.Hal 23.  
24 Amir Syarifuddin. 2014. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta : Kencana. Hal 59. 
25 Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI). Jakarta : Kencana. Hal 

69. 

 

Dispensasi nikah di... Aisha Nur Rifki Yuliani, Fakultas Hukum Ump, 2018



28 
 

Syarat materiil merupakan syarat yang menyangkut pribadi 

para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin 

yang harus diberikan oleh pihak ke tiga dalam hal-hal yang 

ditentukan oleh Undang-undang, syarat ini masih dapat diperinci 

lagi antara syarat materiil absolut dan syarat materil relatif.  

a) Syarat materiil absolut adalah syarat yang mengenai pribadi 

seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. 

Syarat ini adalah sebagai berikut: 

(1) Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 

BW). 

(2) Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang 

ditentukan oleh Undang-undang, untuk laki-laki berumur 18 tahun, 

perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW). 

(3) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 

hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW). 

(4) Harus ada ijin dari pihak ke tiga. 

(5) Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW). 

b) Syarat materiil relatif adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang 

merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang 

tertentu. Ketentuan-ketentuan ini ada 3 macam : 

(1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam 

kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan (Pasal 30 dan Pasal 

31 BW). 
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(2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah 

melakukan perbuatan zinah (Pasal 32 BW). 

(3) Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya 

perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. 

b. Syarat Formil 

Syarat formil merupakan syarat yang berhubungan dengan 

tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses 

perkawinan. Syarat-syaratnya sebagai berikut:  

(a) Persetujuan kedua calon mempelai dalam perkawinan. 

(b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapi 

umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. 

(c) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan 

dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau  mampu 

menyatakan. 

(d) Dalam hal kedua orang tua meninggal atau tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis keturunan lurus ke atas.  

   Suatu syarat formil dibagi dalam syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya 
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perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum 

perkawinan dilangsungkan perkawinan adalah:  

(a) Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin. 

(b) Pengumuman tentang maksud untuk kawin. 

  Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan 

dengan dilangsungkannya perkawinan diatur dalam Pasal 71-82 

yang antara lain menentukan : 

(1) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahirannya masing-

masing. 

(2) Akta yang memuat izin untuk perkawinan dari mereka yang harus 

memberi izin, atau akta di mana ternyata telah ada perantara dari 

pengadilan. 

(3) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta 

perceraian, akta kematian atau di dalam hal ketidakhadiran suami 

(istri) yang dahulu, turunan izin hakim untuk kawin. 

(4) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung, tanpa 

pencegahan. 

(5) Dispensasi untuk kawin, di dalam hal dispensasi itu diperlukan jika 

ada perselisihan pendapat antara Pegawai Catatan Sipil dan calon 

suami istri tentang soal lengkap atau tidaknya surat-surat yang 

diperlukan untuk kawin, maka hal ini dapat diajukan kepada 

pengadilan yang akan memberi keputusan tanpa banding. 
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  Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi 

agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah: 

1.) Syarat Umum 

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan 

perkawinan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang 

larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan 

pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu 

khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, 

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan 

perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara 

sesusuan. 

2.) Syarat Khusus.  

a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan  

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat 

mutlak (conditio sine qua non), absolut karena tanpa calon 

mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada 

perkawinan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus bebas 

dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. 

Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus 

sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan 

diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh 

orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh. Dengan 
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dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani 

dalam melangsungkan perkawinan.  

b. Harus ada wali nikah 

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang 

diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW 

pemah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali Hanafi dan Hambali 

berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap 

sah. Syarat-syarat wali adalah: 

(a) Islam. 

(b) Akil baliqh  

(c) Berakal.  

(d) Laki-laki. 

(e) Adil.  

(f) Tidak sedang ihram atau umroh. 

c. Saksi 

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan 

oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. 

Sebuah hadits Rasul SAW dengan riwayat Ahmad yang berbunyi: 

"Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang 

adil", dijadikan dalil atas pendirian yang sedemikian syarat-syarat 

kedua orang saksi tersebut adalah:  

(a) Islam. 

(b) Dewasa (akil baliqh). 
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(c) Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari. 

  Menurut Syafi'i dan Hambali mengatakan aqad nikah yang 

tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu 

harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan 

Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila 

perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang 

bukan muslim (kitabiyah). 

d. Ijab dan Kabul 

Ijab yaitu pernyataan kehendak mengikatkan diri dalam 

bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan 

kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan 

penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan 

pihak laki-laki. Ijab kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan 

tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang 

merusak kesatuan aqad dan kelangsungan aqad, dan masing-masing 

ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak 

dan dua orang saksi. Syarat-syarat Ijab Kabul adalah: 

a) Ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab). 

b) Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul). 

c) Menggunakan kata-kata nikah (tazwij). 

d) Antara ijab dan qabul diucapkan bersambungan. 

e) Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya. 

f) Tidak dalam ihram haji atau umrah. 
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g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang. 

Sedangkan dalam perkawinan di sebutkan adanya suatu 

rukun, rukun-rukun nikah yaitu : 

a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. 

b) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil 

baligh). 

c) Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada 

paksaan). 

d) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. 

e) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang 

diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya. 

f) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saki yang 

adil dan laki-laki Islam merdeka. 

g) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon 

istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon 

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang 

diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu, resmilah terjadinya 

perkawinan (akad nikah) antara seorang wanita dengan seorang 

pria membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

h) Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, harus diadakan 

ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, 

sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. 
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam / Intruksi 

Presiden RI No. 1 Tahun 1991) 

1.3 Tujuan Perkawinan 

      Tujuan disyari‟atkan perkawinan dalam Islam adalah untuk 

menghalalkan pergaulan bebas dan berhubungan antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan yang 

sah serta mendapatkan ketenangan dan kebahagian dalam hidup 

manusia melainkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 

oleh syara‟.
26

 Tujuan utama perkawinan adalah membangun rumah 

tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 1 

Undang-undang No.1 tahun 1974, berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan dari tujuan perkawinan itu 

adalah ikatan lahir dan ikatan batin karena merupakan fondasi dalam 

membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dapat 

diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup 

dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Selanjutnya ditegaskan dalam 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa membentuk keluarga 

                                                             
26 Hasan Basri. 1995. Keluarga Sakinah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 24. 
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yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.
27

 

 `      Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 tahun 1991) 

dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan 

warahmah. Serta, secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari 

perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Di samping itu secara 

rinci tujuan perkawinan juga meliputi beberapa hal berikut ini
28

 : 

a) Memenuhi Tuntuntan Naluri Manusia 

  Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah 

untuk memenuhi kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu seks 

merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia ia menuntut 

penyaluan. 

b) Membentengi Akhlak yang luhur 

  Sasaran Utama dari disyariatkannya pernikahan dalam 

Islam di  antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia 

dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak 

martabat manusia yang luhur. 

c) Menegakkan Rumah Tangga Islami 

  Dalam Alqur‟an disebutkan bahwa Islam membenarkan 

adanya thalaq (perceraiann), jika suami istri sudah tidak sanggup 

lagi menenggakkan batas-batas Allah. 

                                                             
27 Sudarsono. 2010. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal 288. 

28 Abdul Aziz. 2014. Fiqh Munakahat. Jakarta : Amzah. Hal 73. 

Dispensasi nikah di... Aisha Nur Rifki Yuliani, Fakultas Hukum Ump, 2018



37 
 

d) Meningkatkan ibadah kepada Allah 

  Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk mengabdi 

dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama 

manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu 

lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah 

dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri 

pun termasuk ibadah (sedekah). 

e) Memperoleh Keturunan yang Shalih 

  Tujuan Pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh 

keturunan shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani 

adam. 

  Menurut Titik Triwulan Tutik bahwa tujuan perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling 

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil, hal ini berarti bahwa 

perkawinan 
29

: 

1) Berlangsung seumur hidup. 

2)  Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan 

terakhir. 

3) Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. 

                                                             
29 Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta : Prestasi 

Pustaka Publisher. Hal 115. 
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1.4 Prinsip dan Asas-asas Perkawinan 

        Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk 

menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-

menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya 

bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa 

perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan 

perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di 

halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga 

sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni 

antara keduanya. 

      Undang-undang Perkawinan ditemukan dan menganut pada 

prinsip-prinsip yang mengenai segala hal berhubungan tentang 

Perkawinan.
30

 Dijelaskan secara detail yaitu: 

a) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia 

dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material. 

b) Pada Undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bila mana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                             
30 Sudarsono. 2010. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal 07. 

Dispensasi nikah di... Aisha Nur Rifki Yuliani, Fakultas Hukum Ump, 2018



39 
 

Pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting 

dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan 

dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga 

dimuat dalam daftar pencatatan. 

c) Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang 

bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengijinkannya maka seorang suami dapat beristri lebih dari 

seorang hal itu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

  Asas monogami artinya dalam waktu yang bersamaan, 

seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita 

atau pria lain. Prinsip monogami ini ditegaskan dalam Pasal 3 

ayat (1) Undang-undang Perkawinan.
31

 Selain itu dalam Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-

asas lainnya yaitu :  

1) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan 

istri. 

2) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga 

batiniah. 

                                                             
31 Usman Rachmadi. 2006. Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di 

Indonesia. Jakarta : Grafika.Hal 265-266. 
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3) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang 

ditentukan Undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974). 

4) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan 

istri. 

5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari 

perkawinan tersebut. 

6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri 

tersebut. 

d) Bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk 

dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka Undang-undang 

menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi 

wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 

e) Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, 

kekal, dan sejahtera. Maka Undang-undang menganut prinsip 

mempersukar terjadinya peceraian, untuk memungkinkan 

perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di 

depan sidang Pengadilan. 

f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam 

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami 

Dispensasi nikah di... Aisha Nur Rifki Yuliani, Fakultas Hukum Ump, 2018



41 
 

istri.
32

 Selanjutnya, prinsip dan asas perkawinan tidak lepas dari 

ajaran Islam.
33

 Disini dijelaskan prinsip dan asas perkawinan 

menurut Hukum Islam, yaitu: 

(1) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang 

mengadakan perkawinan. Dengan cara dilakukan 

peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui kedua belah 

pihak setuju atau tidak. 

(2) Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang pria 

sebab ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan 

antara perempuan dan pria yang harus diindahkan. 

(3) Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah 

pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan 

perkawinan itu sendiri. 

(4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu 

keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal 

selama-lamanya. 

(5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah 

tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada 

suami. 

 

                                                             
32

 http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-

dan.html  
33 Hadikusuma, Hilman. 2010. Hukum Perkawinan Islam Menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama. Bandung : Mandar Maju. Hal 34.  
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1.5 Dasar Hukum Perkawinan 

       Pada dasarnya arti „Nikah‟ adalah akad yang menghalalkan 

pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pertalian 

suami istri. 

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

Perkawinan. 

  Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan 

terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk 

menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-

laki maupun perempuan.  

b) Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)   

  Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon 

mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam 

Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita 

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
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2. Teori Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002  

2.1 Pengertian Anak 

  Anak adalah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kedua orang 

tuanya untuk dirawat dan dididik oleh orangtua mereka. Anak juga 

merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan 

dilindungi oleh Negara, sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan 

yang khusus dari Negara. “Anak merupakan warisan bukan beban”. 

Maksud penjelesan di atas bahwa anak merupakan generasi penerus 

bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa menjadi yang lebih baik, oleh 

karena itu anak wajib diberikan perlindungan secara hukum ataupun 

sosial.
34

 

  Sebagaimana sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

Pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : 

pertama, Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. 

Kedua, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat 

dan minatnya. Ketiga, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-

anak. 

  Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Mausia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan 

kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masayarakat, 

pemerintahan dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak 

                                                             
34 M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 27.   
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masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak 

sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung 

jawab tersebut. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab 

untuk menjaga dan memelilhara hak asasi tersebut sesuai dengan 

kewajiban yang dibebankan oleh hukum. 

    Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pada poin (b) bahwa anak adalah amanah 

dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat 

dan martabat sebagai manusia seutuhnya; poin (c) bahwa anak adalah 

tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 

  Terdapat beberapa Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. 

Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan 

beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara 

lain adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 

belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
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b. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentingannya. 

c. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang 

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

dalam kandungan. 

d. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. 

    Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan 

anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan 

berpikirnya. Contohnya di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana 

diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk ke 
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ikut sertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak 

politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.
35

  

  Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemausiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
36

 Pasal 1 angka 12 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

menyatakan hak anak adalah : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dijamin, dilindugi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. 

   Menurut psikologi, anak yaitu periode pekembangan yang 

merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini 

biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang 

setara dengan tahun tahun sekolah dasar. 

2.2 Asas dan Tujuan 

   Asas dan tujuan pada Bab II dalam perlindungan anak ini sesuai 

dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak 

anak, dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 yaitu sebagai berikut
37

 :  

                                                             
35 Marlina. 2009.  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi 

dan Restorative Justice. Bandung : Refki Aditama. Hal 34-35. 
36

 M. Taufik Makarao. 2013. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. Jakarta : , Rineka Cipta. Hal 106. 
37 Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak 

Tanpa Pemidanaan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 24.  
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1) Dalam pasal 2, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 

Pancasila berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak 

meliputi antara lain:  

a) Non diskriminasi  

b) Kepentingan yang terbaik untuk anak  

c) Hak untuk hidup, kelangsungan  

d) Pengahragaan terhadap pendapat anak  

2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan 

sejahtera (Pasal 3).  

2.3 Hak dan Kewajiban Anak 

    Untuk mendapatkan gambaran tentang hak dan kewajiban anak 

dapat dituangkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut hak dan kewajiban 

anak perlu di penuhi di antaranya sebagai berikut.  

1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 4). 
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2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua (Pasal 6).  

3) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial 

(Pasal 8).  

4) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1). 

5) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingat 

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan keputusan (Pasal 10). 

6) Menurut Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan. Antara lain yaitu:  

1. Diskriminasi. 

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. 

3. Penelantaran. 

4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 

5. Ketidakadilan. 

6. Perlakuan salah lainnya. 
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7. Menurut Pasal 19 bahwa setiap anak berkewajiban untuk :  

a) Menghormati orang tua, wali dan guru. 

b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman. 

c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara. 

d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 

e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

          Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh perlindungan, memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lainnya yang efektif sesuai dengan hukum yang berlaku. 

3. Teori Dispensasi Nikah 

3.1 Pengertian Dispensasi Nikah 

    Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi 

dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya 

tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.
38

 Dalam hal 

permintaan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah: 

1. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita. (Pasal 6 

ayat (2) UU No.1 tahun 1974) 

2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

                                                             
38 Poerwadarminta. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 

88. 
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dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. (Pasal 6 ayat (3) UU No.1 tahun 1974). 

3. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka yang meminta 

bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

(Pasal 6 ayat (4) UU No.1 tahun 1974). 

   Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan 

yang diberikan Pegadilan Agama kepada calon mempelai yang belum 

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum 

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 

usia 16 (enam belas) tahun. Jadi maksud penjelasan diatas dengan arti 

dispensasi perkawinan dan dalam peraturan Undang-undang pasal 7 

yaitu : 

a) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh calon mempelai pria 

yang belum berusia 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang 

belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut 

kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana calon 

mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat 

tinggal. 

b) Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai 

pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara 
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bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di 

mana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal. 

c) Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah 

mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. 

d) Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya 

berbentuk penetapan, Jika pemohon tidak puas dengan penetapan 

tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. 

  Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun 

wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada 

Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri 

untuk yang beragama non-Islam. Permohonan dispensasi nikah yang 

telah didaftar sebagai perkara, maka oleh hakim akan diterima dan 

diputus dengan membuat penetapan mengabulkan atau menolak 

permohonan tersebut. Hakim hal ini memberikan izin dispensasi nikah 

di bawah umur, tetapi harus berdasarkan adanya pertimbangan-

pertimbangan hukum yaitu telah memenuhi persyaratan administratif 

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain adalah tidak 

ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan 

tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar 

nikah.
39

 

  Pengadilan Agama setelah memeriksa persidangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk 

                                                             
39 Umar Haris Sanjaya. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : Gama Media. 

Hal 182. 
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memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan 

dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat 

dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan dan 

melangsungkan pernikahan. 

3.2 Batas Usia Perkawinan 

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

syarat nikah menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 

   Pasal 6 :  

1) Perkawinan didasarkan atas persetujan kedua calon mempelai.  

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 

kedua orang tua.  

3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, mak izin yang 

dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

  Pasal 7 

1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 

16 (enam belas) tahun.  
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2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunju oleh 

kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.  

        Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

harus mendapat ijin dari orang tuanya. Namun demikian prakteknya 

di dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat 

yang melangsungkan perkawinan diusia dini atau di bawah umur. 

Perkawinan usia dini (belia) berdasarkan keterangan di atas adalah 

perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh, 

apabila batasan usia baligh ditentukan dengan hitungan tahun, maka 

perkawinan belia adalah perkawinan di bawah umur 15 (lima belas) 

tahun. 

          Dispensasi merupakan penetapan pengadilan, mengenai 

pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin 

yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 (sembilan 

belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi 

perempuan. Dispensasi diberikan apabila sifatnya darurat menurut 

Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, untuk dapat menikah, pihak 

pria harus sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (eman belas) tahun. Meski 

demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi 
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jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat 

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun 

wanita. 

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

        Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang 

kurang lebih sama. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian 

juga soal dispensasi di bawah umur. Bedanya, di dalam memberikan 

yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 

        Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas 

persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan 

dengan rumusan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon 

istri sekurang-kurangnya berumur 16 (eman belas) tahun. 

       Dibatasinya usia kawin diharapkan akan menekan masalah-

masalah yang berhubungan dengan kependudukan, karena umur 

yang terlalu rendah untuk melangsungkan perkawinan akan 

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan 

dengan batas umur yang lebih tinggi. Perkawinan yang dilakukan 
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dalam usia yang masih muda, pada umumnya mereka belum matang 

dalam memegang tanggung jawab sebagai suami isteri, sehingga 

dikawatirkan menimbulkan percekcokan diantara mereka dan 

dikawatirkan perkawinan tersebut akan berakhir dengan perceraian, 

juga perkawinan usia muda ini banyak menjadi beban bagi orang tua. 

3.3 Izin Kawin 

    Permohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon 

mempelai yang belum berusia 21 thun dan tidak mendapat izin dari 

orang tuanya kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar‟iyah dalam 

wilyah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal. 

Permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon 

mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara 

kumulatif.
40

 Pengadilan Agama / Mahkamah Syar‟iyah dapat 

memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar 

keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. Permohonan 

izin kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika 

pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut maka pemohon dapat 

mengajukan upaya Kasasi. Terhadap penetapan izin melangsungkan 

perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, 

dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga 

dekat dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syar‟iyah yang mengeluarkan penetapan tersebut. 

                                                             
40http://serlania.blogspot.com/2016/03/permohonan-izin-kawin-dispensasi-kawin.html 
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Adapun lebih jelas dengan adanya izin kawin disuatu Perkawinan di 

bawah umur yaitu
41

 : 

      Pertama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut 

prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar 

dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami istri di 

bawah umur. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, calon suami istri 

yang masih di bawah usia 21 tahun dapat melangsungkan perkawinan 

dengan syarat mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya, 

keluarganya dan/atau walinya. Apabila orang tua, keluarga atau walinya 

tidak memberi izin, maka calon mempelai suami atau istri dapat 

mengajukan permohonan izin kawin kepada Pengadilan Agama. 

    Kedua, calon suami istri yang beragama Islam dan belum 

mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan 

orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi 

kawin kepada Pengadilan Agama. 

     Ketiga, calon mempelai wanita yang akan melangsungkan 

perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan 

dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada 

Pengadilan Agama.  

                                                             
41http://catatan27hukum.blogspot.com/2012/10/izin-kawin-ddispensasi-kawin-dan-

wali.html 
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   Keempat, Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus 

perkara permohonan izin kawin, dispensasi dan wali adhal harus 

mempedomani hal-hal sebagai berikut: 

a) Permohonan izin kawin diajukan oleh calon mempelai, yang belum 

berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya, kepada 

Pengadilan Agama dalam daerah di mana calon mempelai tersebut 

bertempat tinggal. 

b) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon 

mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon 

mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun kepada Pengadilan 

Agama dalam daerah di mana calon mempelai dan/atau orang tua 

mempelai tersebut bertempat tinggal. 

c) Permohonan izin kawin dan wali adhal yang diajukan oleh calon 

mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan 

secara kumulatif kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum 

dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal. 

d) Pengadilan Agama dapat memberikan izin kawin dan dispensasi 

kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat 

atau walinya. 

e) Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai 

wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanan pernikahan, 

kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana calon mempelai 

wanita tersebut bertempat tinggal. 
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f) Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapa wali 

adhal setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga 

dekatnya. 

g) Permohonan izin kawin, dispensiasi kawin dan wali adhal bersifat 

voluntair produknya berbetuk penetapan. jika pemohon tidak puas 

dengan penetapan tersebut, maka pihak pemohon dapat mengajukan 

upaya kasasi. 

h) Terhadap penetapan dispensasi kawin, izin kawin dan wali adhal 

yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, dapat 

dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, kelaurga dekat 

dan/atu orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan 

Agama yang mengeluarkan penetapan tersebut. 

4. Tinjauan Perkawinan Di Bawah Umur 

4.1 Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur 

        Menurut para pakar hukum mengenai pengertian perkawinan di 

bawah umur adalah
42

 : 

a.) Nurhakhasanah (2012) Pernikahan usia dini adalah pernikahan 

yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau 

perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan 

sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang 

besar. 

                                                             
42 Abdurrahman. 1995. Kompilasi hukum islam di Indonesia. Lampiran V. Jakarta : 

Akademika Pressindo. Hal 21. 
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b.) Riyadi (2009) perniakan usia dini adalah suatu ikatan 

perkawainan yang belum memenuhi persyararatan suatu 

perkawinan menurut pemerintah. 

c.) Aimatun (2009) Menurutnya, pernikahan usia dini adalah 

pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 

20 tahun, baik-laki-laki ataupun perempuan. 

d.) Dlori (2005) mengemukakan bahwa “pernikahan dini merupakan 

sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya 

belum   dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, 

juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan 

dini   bisa   dikatakan   sebagai pernikahan yang terburu-buru, 

sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. 

4.2 Dampak Perkawinan di bawah Umur 

   Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, 

tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab 

perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya 

perceraian. Pernikahan Dini atau menikah dibawah umur, memiliki 

dampak negative dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun 

dampak Negatif pernikahan dini adalah sebagai berikut
43

: 

1. Segi Pendidikan 

         Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang 

yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, 

                                                             
43http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-

pernikahan-dini 
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tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia 

pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang 

melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu 

keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak 

akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar 

yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena 

banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. 

Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat 

terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi 

masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam 

masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya 

dapat bekerja sebagai buruh, Dengan demikian dia tidak dapat 

mengeksplor bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Apabila 

seseorang tidak menikah dini mungkin dapat menjadi generasi 

penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaaan 

dengan baik. 

2. Segi Kesehatan 

        Menurut buku kesehatan yang saya baca perempuan yang 

menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, 

sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua 

dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni 

dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan 
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yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain 

infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi 

karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang 

terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh 

pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan 

beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata 

penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita 

yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 tahun. Untuk resiko 

kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko 

pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Resiko lain 

selanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, 

keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. 

Selain itu, resiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga 

banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah 

satunya penyebab keracunan kehamilan adalah tekanan darah tinggi 

atau hipertensi. Dengan demikian dilihat dari segi kesehatan atau 

medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Oleh 

karena itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin 

menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan 

pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis 

dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma. 
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3. Segi Psikologi 

         Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini 

dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh 

emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang 

belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya 

memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, dalam 

hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas 

umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang 

pernikahan dini dipandang oleh sebagian orang lebih banyak 

memberikan dampak negative bagi seseorang tetapi menurut saya 

pernikahan dini ada dampak positifnya juga. 

  Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari pernikahan dini: 

Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga 

menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila pernikahan dini ini 

memang sudah terencana dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga. 

Selain itu, mereka dapat belajar memikul tanggung jawab di usia dini. 

Banyak pemuda yang sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya 

masih kecil dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, 

setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa 

bergantung pada orang tua. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina 

dan lain-lain.  

  Menurut Lenteraim pernikahan dini memiliki beberapa dampak 

sebagai berikut : 
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1. Kesehatan Perempuan 

a. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri. 

b. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi. 

c. Beresiko pada kematian usia dini. 

d. Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), ingat 4T. 

e. Study epidemiologi kanker serviks: resiko meningkat lebih dari 

10x bila jumlah mitra seks 6/lebih atau bila berhubungan seks 

pertama dibawah usia 15 tahun. 

f. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentang 

terkena kanker serviks. 

g. Resiko terkena penyakit menular seksual. 

2. Kualitas Anak 

1. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan 

nutrisi yang   harus   lebih   banyak   untuk   kehamilannya   

dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri. 

2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 

tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki 

kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal. 

3. Keharmonisan Keluarga dan Perceraian. 

a. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan 

tingginya angka perceraian. 

b. Ego remaja yang masih tinggi. 
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c. Banyaknya  kasus  perceraian  merupakan  dampak  dari  

mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk 

menikah. 

d. Perselingkuhan. 

e. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua. 

f. Psikologis  yang  belum  matang,  sehingga  cenderung  labil  

dan emosional. 

g. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi. 

5. Teori Kepastian Hukum 

  Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 

pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil 

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologi.
44

 Sedangkan jika kata kepastian itu 

digabungkan dengan kata hukum menjadi Kepastian Hukum, yang 

memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak 

dan kewajiban setiap warga negara”.
45

 Kepastian hukum adalah “sicherkeit 

des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal 

yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa 

                                                             
44

 Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. 

Yogyakarta : Laksbang Pressindo. Hlm.59 
45 E. Fernando M. Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum 

Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta : Kompas. Hlm. 91-92.   
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hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan 

(gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta 

(Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan 

dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, 

bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga mudah 

dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
46

 

  Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan 

sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu
47

 :  

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.  

2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.  

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-

aturan tersebut.  

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 

menyelesaikan sengketa hukum.  

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 

  Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang 

baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

                                                             
46 Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagad Ketertiban. UKI Press : Jakarta. Hlm. 135-

136.   
47 Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pt. Sinar Grafika.   
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dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu 

peraturan yang harus ditaati.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48  Asikin zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Press.   
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6. Kerangka Pemikiran 

Tabel 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan Perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-

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

(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat (1). 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) dimana perkawinan tersebut 

akan dilaksanakan. 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. 

Rumusan masalah: 

Pertama, Bagaimana akibat putusan 

dispensasi nikah nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Tg terhadap 

perlindungan anak?  
Kedua, Bagaimana  pertimbangan 

hukum hakim dalam penetapan 

dispensasi nikah di bawah umur dalam 

putusan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg 

di Pengadilan Agama Tegal? 

 

●UUD 1945 (Pasal 1 ayat (3), 

Pasal  27 ayat (1), Pasal 28B ayat 

(2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D 

ayat (1)) 

●Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 

●Kompilasi Hukum Islam 

●Undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 

1. Teori Hukum Perkawinan: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan 

keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum 

positif (negara). Tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan 

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”. 

2. Teori Dispensasi Nikah: Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau 

keringanan yang diberikan Pegadilan Agama kepada calon mempelai yang 

belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum 

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 

(enam belas) tahun. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 

(2) tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1). 

3. Teori Perlindungan Anak: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 
wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, 

berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

4. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 

 

PANCASILA 
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