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ABSTRAK 
 

Risada, Ardiansyah, 2013 Dispensasi Kawin Bagi Pernikahan Dibawah Umur 
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan 
Agama Kabupaten Kudus), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I, Baidhowi, S.Ag.,M.Ag. Pembimbing II, Dian Latifiani, S.H.,M.H. 
 
Kata Kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Dispensasi, Pengadilan Agama 

Perkawinan dibawah umur bukanlah sesuatu yang jarang terjadi di 
masyarakat. Banyaknya fenomena tersebut, maka pernikahan dibawah umur tidak 
sesuai dengan ketentuan perundangan UU no. 1 tahun 1974. Agar mempunyai 
kepastian hukum pada pernikahannya maka pemohon harus mengajukan 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini (1)Alasan/faktor apa yang menjadi 
pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 
Kudus. (2)Apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan 
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 
sosiologis dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor interen pemohon 
mengajukan dispensasi yaitu calon mempelai sudah siap lahir batin untuk 
melaksanakan perkawinan dengan maksud sudah mempunyai keyakinan secara 
kuat untuk dapat bertanggung jawab, sudah dalam kondisi hamil, adanya 
kekhawatiran terjadi pelanggaran norma agama, secara ekonomi calon mempelai 
sudah mempunyai penghasilan tetap. Faktor eksteren dikarenakan adanya 
perundangan yang mengatur, tertera pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 serta 
pasal 5 PP No. 9 Tahun 1974. Pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah 
di Pengadilan Agama yaitu calon mempelai sudah siap lahir batin, mempunyai 
kekhawatiran terjadi pelanggaran norma agama, secara ekonomi mempunyai 
penghasilan tetap, sudah hamil diluar nikah. Sedangkan pertimbangan hakim 
menolak dispensasi nikah yaitu karena hubungan calon mempelai biasa-biasa saja, 
belum mempunyai kesiapan mental, tidak ada hal mengkhawatirkan untuk segera 
dinikahkan. Simpulan penelitian ini (1)Alasan/faktor yang menjadi pendorong 
mengajukan dispensasi nikah dari segi faktor interen calon mempelai sudah siap 
lahir batin, sudah dalam kondisi hamil, serta adanya kekhawatiran terjadi 
pelanggaran norma agama, secara ekonomi calon mempelai sudah mempunyai 
penghasilan tetap. Segi faktor eksteren dikarenakan adanya aturan perundangan 
yang mengatur. (2)Pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah karena 
calon mempelai sudah siap lahir batin, mempunyai kekhawatiran terjadi 
pelanggaran norma agama, sudah dewasa serta secara ekonomi mempunyai 
penghasilan tetap, sudah hamil diluar nikah. Pertimbangan hakim menolak 
dispensasi nikah karena hubungan calon mempelai biasa-biasa saja, belum 
mempunyai kesiapan mental serta tidak ada hal mengkhawatirkan untuk segera 
dinikahkan. 
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Saran dalam penelitian ini (1)Perlu adanya kesadaran serta pengetahuan 
masyarakat tentang peraturan batas usia kawin (2)Calon mempelai hendaknya 
terbukti mempunyai kematangan jiwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................   i 

PERSETUJUAN .............................................................................................  ii 

PENGESAHAN ..............................................................................................  iii 

PERNYATAAN ..............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  vi 

ABSTRAK ......................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xiv 

DAFTAR BAGAN ..........................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xvi 

BAB 1 PENDAHULUAN ..............................................................................  1 

1.1  Latar Belakang ..........................................................................................  1 

1.2  Identifikasi Masalah ..................................................................................  6 

1.3  Rumusan Masalah .....................................................................................  7 

1.4  Tujuan Penelitian ......................................................................................  8 

1.5  Manfaat Penelitian ....................................................................................  9 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi ...................................................................  9 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................  12 

2.1  Pengertian Perkawinan ..............................................................................  11 

 2.1.1 Pengertian Perkawinan Secara Umum .............................................  13 

 2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang .....................................  15 

2.2 Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan jaman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ................  17 

2.3 Tujuan Perkawinan.....................................................................................  19 

2.4 Syarat Perkawinan ......................................................................................  21 

2.5  Sahnya Perkawinan ...................................................................................  28 



xii 
 

2.6  Batas Umur Perkawinan  ...........................................................................  31 

2.7 Dispensasi Kawin .......................................................................................  33 

2.8 Kerangka Berfikir ......................................................................................  41 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN ..................................................................  42 

3.1  Metode Pendekatan ...................................................................................  42 

3.2  Jenis Penelitian ..........................................................................................  43 

3.3  Lokasi Penelitian .......................................................................................  43 

3.4  Fokus Penelitian  .......................................................................................  43 

3.5 Jenis Data ...................................................................................................  44 

3.6 Keabsahan Data ..........................................................................................  44 

3.7 Teknik Pengumpulan Data .........................................................................  45 

3.8 Metode Analisis Data .................................................................................  47 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................  48 

4.1 Hasil Penelitian............................................................................... ...........       48 

 4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus ..................................  48 

 4.1.2 Alasan / faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi 

nikah ................................................................................................  54 

 4.1.3 Pertimbangan Hakim Untuk Memutuskan Permohonan Dispensasi 

Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus ..............................  59 

4.1.3.1 Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi nikah ...................................................................  60 

4.1.3.2 Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi 

nikah ....................................................................................  65 

4.2 Pembahasan ................................................................................................  78 

 4.2.1 Alasan / faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi 

nikah ................................................................................................  78 

 4.2.2 Pertimbangan Hakim Untuk Memutuskan Permohonan Dispensasi 

Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus ..............................  84 



xiii 
 

4.2.2.1 Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi nikah ...................................................................  84 

4.2.2.2 Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi 

nikah ....................................................................................  91 

 

BAB 5 PENUTUP ...........................................................................................  97 

5.1  Simpulan ...................................................................................................  97 

 5.1.1 Alasan/faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus ...............................  97 

 5.1.2 Pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus .........................................  98 

5.2  Saran ..........................................................................................................  98 

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................  100 

LAMPIRAN....................................................................................................  103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

                                 Halaman  

Tabel  1  : Daftar Ketua Pengadilan Agama Kudus dari Masa ke Masa ..........      51 

Tabel  2  : Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kudus ...........      53 

Tabel 3 : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin 

di Pengadilan Agama Kudus ...........................................................  70 

        



xv 
 

 DAFTAR BAGAN 

                                                                   Halaman  

Bagan 1 : Kerangka Berfikir ............................................................................      41 

Bagan 2 : Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kudus ...........................      52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kudus      

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian pada Pengadilan 

Agama Kudus 

Lampiran 3 : Bukti Pengajuan Informasi di Pengadilan Agama Kudus 

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian       

Lampiran 4 : Foto hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus    

Lampiran 5 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Kudus periode tahun 

2010.  

Lampiran 6  : Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Kudus periode tahun 

2011 

Lampiran 7 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Kudus periode tahun 

2012 

Lampiran 8 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0085/Pdt.P/2010/PA.Kds 

Lampiran 9 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0086/Pdt.P/2010/PA.Kds 

Lampiran 10 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

044/Pdt.P/2011/PA.Kds 

Lampiran 11 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0028/Pdt.P/2012/PA.Kds 



xvii 
 

Lampiran 12 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0049/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 13 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0031/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 14 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0092/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 15 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0069/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 16 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0085/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 17 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0089/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 18 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0055/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 19 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0063/Pdt.P/2012/PA.Kds 

Lampiran 20 : Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 

0052/Pdt.P/2012/PA.Kds 

 

 

 

 



 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan 

dengan tujuan-tujuan tertentu demi kelangsungan kebutuhan lahir dan 

batinnya. Dengan adanya fenomena tersebut, manusia tidak terfikir untuk 

melihat dampak dan efek dari perkawinan yang dilaksanakannya. Khususnya 

pada perkawinan dibawah umur. Masyarakat menyadari akan kebutuhan 

hidup dan desakan keadaan dapat memaksakan manusia melakukan 

perkawinan dibawah umur. Sebagai contoh, seorang anak wanita yang masih 

berumur 12 tahun dinikahi oleh seorang pria berumur 20 tahun. Fenomena 

seperti itu banyak terjadi di pelosok-pelosok desa atau bahkan di kota besar 

sekalipun. Anak wanita tersebut belum memenuhi syarat perkawinan menurut 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Fenomena tersebut dapat dikatakan 

sebagai perkawinan dibawah umur. Seiring berjalannya waktu, pernikahan 

pasangan tersebut sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah yang 

berakhir pada perceraian. Hal tersebut terjadi karena mental anak wanita yang 

masih berumur 12 tahun belum siap/matang untuk menjalani suatu kehidupan 

rumah tangga. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perkawinan dibawah umur. Diantaranya, faktor diri sendiri yang sudah saling 

mencintai dan takut akan hal-hal yang melanggar norma dan agama, faktor 



 
 

 

2

pendidikan orang tua minim sehingga berfikiran sempit, faktor ekonomi yaitu 

supaya orang tua terbantu atas kehidupan anak perempuan yang diserahkan 

suaminya atau calon suami yang merasa sudah mampu untuk membina rumah 

tangga, faktor yang mendesak supaya cepat dilaksanakan perkawinan demi 

menghindari kemungkinan terburuk jika tidak cepat dilaksanakan 

perkawinan. Di desa-desa terpencil, pemahaman masyarakat akan pengaturan 

tersebut begitu kurang. Sehingga sering terjadi perkawinan dibawah umur. 

Tidak hanya di desa saja,bahkan di kota besar juga tidak sedikit masyarakat 

yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut.  

Banyaknya fenomena tersebut, maka perkawinan dibawah umur yang 

tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yaitu UU nomor 1 tahun 1974. 

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur 

dalam UU nomor 1 tahun 1974. Penjelasan atas Undang-undang tersebut 

dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019 yang dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah 

mendasar. Adanya ketentuan tersebut,masyarakat justru terhambat dengan 

peraturan perundangan jika akan melaksanakan perkawinannya. Walaupun 

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan peraturan dan asas 

atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu dengan perkawinan, 

kenyataannya dalam masyarakat masih terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan 

perkawinan dibawah umur ini. Untuk dapat melangsungkan perkawinannya, 
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maka calon pasangan yang belum cukup umur dapat mengajukan 

permohonan dispensasi kawin. 

Kalau kita meninjau isi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka nyata benar 

bahwa UUP (Undang-undang Perkawinan) menjamin kekekalan hidup 

keluarga yang kuat serta keabadian dalam perkawinan. Karena ketentuan 

pasal 1 UUP itu menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin 

antara suami istri, perkawinan bertujuan untuk untuk membentuk keluarga 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa. 

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah 

penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki  

kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan Umum 

Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-istri harus telah 

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat 

mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 

perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Selain itu 

pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin 

yang “terlampau muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai 

berbagai akibat yang negatif. Dampak yang sering timbul dari adanya 

perkawinan dibawah umur ini bermacam-macam diantaranya keluarga mudah 

cerai karena kurang matangnya mental batin dari masing-masing pasangan, 
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anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan kurang mendapat perhatian dan 

kasih sayang dari orang tua, keluarga kurang harmonis karena keegoisan 

masih tinggi. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-ndang Perkawinan menetapkan pria harus 

sudah mencapai umur 19 sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan 

perkawinan. Jika salah satu atau kedua calon pasangan belum memenuhi 

umur tersebut, maka calon pasangan dapat mengajukan dispensasi kawin. 

Yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan 

yang dilangsungkan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun untuk 

laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Karenanya perkawinan 

tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang, dan oleh karena itu 

perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat 

istiadat serta perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang 

beragama Non-Islam. 

Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan 

perkawinan diperlukan suatu dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

(Saleh,1976:26) 

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa 

yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, misalnya 

keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan 
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dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya alasan yang penting itu, maka 

dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut. 

Selain pembatasan umur di atas, pasal 6 ayat 2 mencantumkan 

ketentuan yang menghapuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapat izin kedua orang tua, 

maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan pemintaan 

orang yang akan melangsungkan pekawinan. 

Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di 

Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak 

di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya pun bervariasi, karena masalah 

ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama 

tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu. Namun dengan adanya dispensasi 

kawin bagi anak di bawah umur tentu bertolak belakang dengan adanya 

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak 

mempunyai hak untuk hidup pada masanya. Perkawinan di bawah umur 

tersebut tidaklah sedikit yang sudah terjadi di semua wilayah. Hal tersebut 

tentu bukan semata-mata sengaja terjadi. Akan tetapi ada suatu faktor tertentu 

yang mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tersebut. 

Dengan adanya alasan tersebut maka permohonan dispensasi dapat 

dikabulkan oleh Pengadilan. 

Sehubungan hal tersebut penulis bermaksud mengangkat 

permasalahan ini kedalam penulisan hukum tentang dispensasi perkawinan, 

khususnya pada daerah kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 
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Dan karenanya penulis memilih judul “DISPENSASI KAWIN BAGI 

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG 

NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA 

KABUPATEN KUDUS)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perkawinan dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi di 

masyarakat. Manusia perlu melaksanakan perkawinan untuk dapat melegalkan 

hubungan antara calon suami atau isteri. Mengingat pentingnya perkawinan 

bagi kehidupan manusia, maka sudah sewajarnya peraturan mengenai 

perkawinan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalkan timbulnya 

permasalahan di bidang perkawinan. Salah satu hal penting untuk 

mewujudkan tertib di bidang perkawinan tersebut adalah adanya kepastian 

hukum di bidang perkawinan, khususnya terhadap dispensasi kawin pada 

calon suami/calon isteri yang usianya belum memenuhi syarat menurut 

undang-undang. Jika sudah mendapatkan kepastian hukum atas 

perkawinannya maka pasangan calon suami-isteri yang belum cukup umur 

menurut undang-undang mendapatkan pengakuan yang sah atas 

perkawinannya. 

Dispensasi kawin bagi perkawinan dibawah umur sangat penting. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi masalah tentang pengakuan sah perkawinan 

tersebut. Pengaturan ini berkaitan dengan pengakuan hukum bagi anak-anak 

dari calon suami/calon isteri yang melakukan perkawinan dibawah umur. 
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Namun, setelah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan 

dibawah umur,maka ada beberapa masalah yang timbul dalam keluarga. 

Diantaranya keluarga rawan cerai karena kurang matangnya mental lahir batin 

dari kedua pasangan, anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut 

kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, banyak 

masalah yang sering terjadi sehingga keluarga kurang harmonis.   

Pasal 7 ayat (1) Undang-ndang Perkawinan menetapkan pria harus sudah 

mencapai umur 19 sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan 

perkawinan. Oleh karena itu proses dispensasi kawin ini harus diatur sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

1.3  Rumusan Masalah   

            Pada penelitian ini memerlukan pembatasan agar tidak melebihi 

pembahasan yang tidak di perlukan dalam penulisan skripsi ini. Pembatasan 

dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Alasan / faktor apa yang menjadi pendorong untuk mengajukan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan 

tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, 

berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Obyektif. 

a. Untuk mengetahui alasan / faktor apa yang menjadi pendorong 

untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kudus. 

b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk 

memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kudus. 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk meningkatkan berbagai teori berkaitan dengan ilmu 

hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya teori di bidang 

hukum perkawinan. 

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang hukum 

perkawinan, khususnya mengenai dispensasi kawin yang harus 

dilaksanakan bagi calon pasangan yang belum cukup umur 

menurut undang-undang. 
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c. Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi 

yang berguna untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang ilmu 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Didalam melakukan penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang 

dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umunya. 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang 

alasan/faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi 

nikah di Pengadilan. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada 

Hukum Perkawinan, khususnya pertimbangan hakim dalam memutuskan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah. Sitematika penuliasan dalam hal ini bertujuan agar dengan mudah 

dapat memahami karya tulis ini, serta tersusunnya skripsi yang teratur dan 

sitematis. 
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Penulisan skripsi ini terbagi atas 3 (tiga) bagian. Bagian pendahuluan 

skripsi,bagian isi dan bagian akhir skripsi. Penjelasannya dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Bagian pendahuluan skripsi berisi: halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai alasan-alasan yang 

melatarbelakangi penulisan skripsi ini, kemudian dilanjutkan mengenai 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka terdapat bab-bab yang dibahas. Di 

antaranya terdapat pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat 

perkawinan, sahnya perkawinan, batas umur perkawinan, dan dispensasi 

kawin. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian dalam bab III ini menjelaskan tentang cara-

cara penyusunan skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, Pendekatan yang dilakukan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu secara Yuridis Sosiologis. 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang akan dilakukan dan kemudian dibahas 

dalam pembahasan. 

BAB 5 PENUTUP 

Bagian penutup terdiri dari bagian akhir. Yaitu daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

4.1 Pengertian Perkawinan 

4.1.1 Pengertian Perkawinan Secara Umum 

Pada hakekatnya perkawinan adalah suatu perjanjian 
yang diadakan oleh dua orang, dalam hal perjanjian antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan 
materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagai asas pertama dalam 
Pancasila.(Soimin,1992:6) 

 
Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis 

kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada 

daya menarik satu sama lain untuk hidup bersama,(Prodjodikoro,1974;7) 

untuk membentuk ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan 

suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan 

abadi, melalui proses perkawinan. 

Suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka 

yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, 

melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan 

fisik dan mental. 

Perkawinan pada dasarnya bukanlah untuk memenuhi kebutuhan 

biologis saja, tetapi merupakan suatu kebersamaan untuk saling mencintai, 

menghormati, serta setia lahir dan batin. 

Pada masyarakat Indonesia, suatu perkawinan dianggap sebagai 

suatu peristiwa yang penting, karena perkawinan tidak saja menyangkut 
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pribadi kedua calon suami isteri saja tetapi juga urusan keluarga dan 

masyarakat. 

Menurut hukum adat pada umumnya perkawinan itu 
bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga 
merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan 
perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya 
suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa 
akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti 
hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan 
anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut 
hubungan-hungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, 
kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-
upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut 
kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik 
dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, maupun 
hubungan manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup 
agar selamat di dunia maupun di 
akherat.(Hadikusuma,2003:8) 

 
Namun pendapat Ali Afandi perkawinan merupakan suatu hal yang 

mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan 

isteri yang menimbulkan hak dan kewajiban.(Afandi,1983,81) 

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Terjadinya ikatan lahir dan 

batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang 

bahagia dan kekal.(Saleh,1976,14) 

Menurut hukum islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian 

antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan 

di lain pihak, perjanjian mana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal 

isteri dan diikuti oleh Kabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-

kurangnya dua orang saksi.(Komariah,2004:39) 
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Perkawinan menurut Mahmud Yunus, adalah suatu aqad antara calon 

suami dan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur 

oleh syari’at.(Yunus,1981,1) 

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan 
adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu 
suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah 
dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan 
berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga 
berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-
masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah 
suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat 
hukum terhadapagama yang dianut oleh kedua calon 
mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah 
menetapkan kedudukan menusiadengan iman dan taqwanya, 
apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak 
seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada 
dasarnyasetiap agama tidak dapat membenarkan 
perkawinan yang berlangsung tidak seagama. 
(Hadikusuma,2007:10)  

Subekti mengatakan perkawinan dalam hukum perdata adalah 

pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu 

lama dan dalam hubungan keperdataan.(Subekti,1980:23) 

Adapun dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang anjuran 

melaksanakan pernikahan dalam surat An-Nur ayat 32 berbunyi : 

َوَأْنِكُحوا اْلَأَياَمىٰ ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُآْم َوِإَماِئُكْم ۚ ِإْن 
 َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ۗ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم
Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian 
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur 
ayat 32) 
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4.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang 

Dalam Komplikasi Hukum Islam, pasal 2 menyebutkan bahwa 

perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat 

atau miitsoqon gholidan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan penjelasan 

yang jelas mengenai perkawinan, namun pada pasal 26 KUHPerdata, 

perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan, artinya bahwa suatu 

perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat 

yang ditetapkan dalam KUHPerdata dan syarat-syarat peraturan Agama 

dikesampingkan. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang behagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. 

Penjelasan pasal 1 UU no.1 tahun 1974, dikatakan bahwa sebagai 

Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama dalah 

Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu perkawinan mempunyai hubungan 

yang erat sekali dengan agama dan kerohanian,sehingga perkawinan bukan 

saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani 

juga mempunyai arti yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, 
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rapat hubungan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi 

hak dan kewajiban orang tua. 

Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa dalam suatu perkawinan harus 

ada dua ikatan tersebut yaitu ikatan lahir dan ikatan batin,bukan hanya 

ikatan lahir dan ikatan batinnya saja. 

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita, artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu 
hanya terjadi antara seorang pria dan wanita. Seorang pria 
artinya seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang 
wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Suami 
isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat 
adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti 
tidak ada pula fungsi suami isteri.(Muhamad,2000:74) 

 
Dalam ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat. 

Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan 

seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain 

dapat disebut sebagai hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik 

bagi yang mengingatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. 

Sedangkan ikatan batin adalah suatu hubungan yang tidak formil, atau 

suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun ikatan batin ini tidak nyata 

tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin,ikatan lahir 

akan menjadi rapuh. 

Sebagai ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang 

terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria 

dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dalam taraf 

permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan 
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dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. 

(Syahrani,1992:67) 

 
Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam 

segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa 
terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di 
Indonesia yakni : agama Samawi dan agama non Samawi ; 
agama Islam, Hindu, Budha, Kristen protestan dan 
Khatolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan 
sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horisontal ; 
termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Hukum 
perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu 
sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling 
bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum 
perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU. No. 1 
Th. 1974 Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. 
Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di 
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum 
diuraikan beberapa masalah mendasar. (Sudarsono,2005:6)  

 

4.2 Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang telah 

disesuaikan dengan perkembangan jaman dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
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kepercayaannya itu.dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut perundang-undangan yang berlaku.  

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya 

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan akte 

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dariyang 

bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari 

seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari 

seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon 

isteri harus telah masak jiwa raganya agar dapat melangsungkan 

perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 

baik tanpa berakhir pada perceraian dan, mendapat keturunan yang baik 

dan sehat. 

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi 

seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. 
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Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menyantumkan batas 

umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan 

belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip 

untuk mempersukar adanya perceraian. Untuk memungkinkan 

perceraian, harus ada alas an-alasan tertentu serta harus dilakukan di 

depan siding Pengadilan. 

6. Hak dan kedudukan isteri dalam perkawinan adalah seimbang dengan 

kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam 

pergaulan masyarakat. Sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirundingkan dan diputuskan secara bersama-sama oleh suami isteri. 

 

4.3 Tujuan Perkawinan 

Pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 

Sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal, maka dapat 
diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur 
hudup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh 
karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu 
pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang 
berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah 
jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. (Saleh,1976:19) 

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Abdulkadir 
Muhammad adalah untuk membentuk keluarga, artinya adalah 
untuk membentuk suatu masyarkat terkecil yang terdiri dari 
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suami, isteri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya 
membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu 
wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya 
adanya kerukunan dalam hubungan suami isteri, atau antara 
suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya 
berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh 
diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak 
pihak-pihak. (Muhammad,2000: 74-75) 

Di dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa 
yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah 
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya 
dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu 
dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 
spiritual dan material. (Hadikusuma,2007: 21) 

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu 
tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus 
untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan 
keturunan dalam mengalami hidupnya di dunia ini, juga 
mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan 
ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 
keluarga dan masyarakat. (Ramulyo,1996:26-27)  

 

Di Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan yang kuat sekali 

dengan masalah agama dan kepercayaan. Seperti halnya dengan perkawinan 

yang bersifat sementara atau dengan istilah kawin kontrak atau kawin musim 

(hidup bersama tanpa adanya tali perkawinan). Hal semacam ini tidak 

memenuhi syarat dan tata cara perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 

tahun 1974, oleh karenanya perkawinan semacam ini hanya akan merugikan 

semua pihak, baik suami, isteri, dan anak-anak yang dilahirkan. Bentuk 
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perkawinan yang seperti ini tidaklah sesuai dengan maksud dan tujuan 

perkawinan. 

Tujuan perkawinan, dengan demikian kita dapat menyimpulkan 

pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang 

bahagia dan kekal haruslah didasarkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia yang 

mendapat realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara. 

Jika dicermati tujuan perkawinan adalah sangat ideal, karena tidak 

hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu 

pertautan batin antara seorang suami dan isteri yang ditujukan untuk 

membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi 

keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 

Perkawinan dibawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan 

dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka dimungkinkan tujuan 

perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai 

dengan Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai. 

 

4.4 Syarat-syarat Perkawinan 

Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-

syarat perkawinan, yaitu: 

1. Syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak 

melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin, Syarat-

syarat meteriil diatur dalam pasal 6 s/d pasal 11 Undang-undang nomor 1 



 
 

 

22

tahun 1974, yang dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolute atau 

mutlak dan syarat materiil yang realtif atau nisbi. 

a. Syarat materiil yang absolut atau mutlak merupakan syarat-syarat 

yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapa dia akan 

melangsungkan perkawinan, yang meliputi: 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

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

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin 

kedua orang tua. (Pasal 6 ayat 2 UU No.1 tahun 1974). 

3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudak mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1 UU No.1 

tahun 1974). 

b. Syarat materiil yang relatif atau nisbi, merupakan syarat yang 

melarang perkawinan antara seorang dengan seorang tertentu, yaitu: 

1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan 

keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan 

perkawinannya, yang ditentukan pada pasal 8 UU No.1 tahun 

1974: 

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

maupun ke atas. (Pasal 8 huruf a UU No.1 tahun 1974). 
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b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 

yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya. (Pasal 8 huruf b UU No.1 tahun 1974). 

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, 

dan ibu bapak/tiri. (Pasal 8 huruf c UU No.1 tahun 1974). 

d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara sususan, dan bibi/paman susuan. (Pasal 8 huruf d 

UU No.1 tahun 1974). 

e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri 

lebih dari seorang. (Pasal 8 huruf e UU No.1 tahun 1974). 

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan 

lain yang berlaku dilarang kawin. (Pasal 8 huruf f UU No.1 

tahun 1974). 

2) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam 

hal yang diijinkan olaeh pasal 3 ayat 4 dan pasal 4. (Pasal 9 UU 

No.1 tahun 1974). 

3) Larangan perkawinan antara dua orang yang telah bercerai untuk 

kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya menentukan lain. (Pasal 10 UU No.1 tahun 

1974). 

4) Untuk seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 

waktu tunggu. (Pasal 11 UU No.1 tahun 1974). 
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2. Syarat formil, yaitu syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan 

dengan upacara nikah. Syarat formil yang merupakan syarat yang harus 

dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, diatur dalam PP No. 9 

Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu: 

a. Tahap Pertama : 

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan 

kepada pegawai pencatat perkawinan. (Pasal 3 ayat 1 PP No. 9 

Tahun 1975). 

2) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon 

mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. (Pasal 4 PP No. 9 

Tahun 1975). 

3) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, 

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah 

seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri 

atau suaminya terdahulu. (Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975). 

b. Tahap Kedua : 

1) Penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat apakah syarat-

syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat 

halagan menurut undang-undang. (Pasal 6 ayat 1 PP No. 9 

Tahun 1975). 

2) Pegawai pencatat meneliti pula : (Pasal 6 ayat 2 PP No. 9 Tahun 

1975). 
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a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon 

mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat 

kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang 

menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang 

diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu. 

b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan 

dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. 

c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 

6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang, apabila salah seorang 

calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun. 

d) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; 

dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih 

mempunya isteri. 

e) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 

ayat 2 Undang-undang. 

f) Surat kematian isteri atau suami yangterdahulu atau dalam 

hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan 

untuk kedua kalinya atau lebih. 

g) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon 

mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata. 
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h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh 

Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai 

atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu 

alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang 

lain.  

3) Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan, apabila pegawai pencatat menemukan 

adanya hal atau belum dipenuhinya syarat untuk melangsungkan 

perkawinan maka harus diberitahukan kepada calon mempelai 

atau kepada orang tuanya atau kepada wakilnya. (Pasal 7 ayat 2 

PP No. 9 Tahun 1975). 

 

c. Tahap Ketiga 

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan 

perkawinan, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat serta 

tiada sesuatu halangan perkawinan (Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975). 

Maksud pengumuman adalah untuk memberi keempatan 

kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-

keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila 

diketahui bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan atau 

bertentangan dengan peraturan perundangan lain. 
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan 

perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 6 s.d. 12 sebagai berikut: 

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai 

yang belum berusia 21 tahun. 
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan 

usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. 
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita 

tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh 
kawin. 

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. 
6. Bagi suami isteri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi satu 

sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama 
dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin 
untuk ketiga kalinya. 

7. Tida berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang 
janda. (Syahrani,2006:64) 

 

Di samping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur 

minimal bagi calon  suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk 

mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum 

terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut: 

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam 

belas) tahun. 

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta 

dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 

tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga 
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dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 

Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 undang-undang perkawinan yang 

secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwaa : untuk 

menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas 

umur untuk perkawinan. 

2.5 Sahnya Perkawinan 

Dalam perkawinan yang dilakukan tetapi bertentangan dengan hukum 

agama, maka menurut hukum perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah dan 

tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu ikatan perkawinan. Maka bagi 

mereka yang beragama islam yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan yaitu aturan-aturan dalam hukum islam. Dan untuk agama lain, 

hukum agama merekalah yang menjadi dasar yang menentukan sah dan 

tidaknya perkawinan mereka sepanjang tidak bertentangan atau tidak 

ditentukan lain dalam Undang-undang. 

Sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 

1974, yang berbunyi : 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan 
nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata 
tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, Kristen, 
Khatolik, Hindu ataupun Budha. Kata masing-masing agama 
berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama 
yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya. 
(Hadikusuma, 2003:26) 
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Di dalam undang-undang perkawinan menggantungkan sah atau 

tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-

masing pemeluknya, ini berarti syarat sahnya suatu perkawinan itu sendiri 

seharusnya juga harus didasarkan pada syarat perkawinan sebagai yang diatur 

menurut agama dan kepercayaannya. 

Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak 

yang lahir dalam perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah. 

(Saleh,1976:15) 

Sanya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat 
hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama 
tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang 
bersangkutan. Maksudnya jika dilaksanakan menurut tata tertib 
hukum agamanya yang diakui pemerintah, seperti halnya 
mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) 
seperti ‘sipelegu’ (pemuja roh) di kalangan orang Batak 
(perhatikan J.C. Vergouwen, 1986:81) atau agama Kaharinga 
di kalangan orang-orang Daya Kalimantan tengah 
(Koentjaraningrat/J. Danandjaja, 1983:137) dan lainnya, maka 
perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama 
mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. 
(Hadikusuma,2007:26) 

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974,harus:  

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami 
dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam 
perkawinan. 

2. Pada asasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu 
suami dan sebaliknya hanya satu suami dan satu isteri, 
kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama 
dangan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri 
lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, 
adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu 
menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan 
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anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, 
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

3. Pria harus telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan 
wanita 16 (enam belas) tahun. 

4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua 
mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon 
pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 
lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama 
apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun. 

5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 
(dua) orang yang: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah ataupun ke atas. 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping 

yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara 
orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya. 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, 
menantu dengan ibu/bapak tiri. 

d. Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dean 
bibi/paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai 
bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang 
suami beristri, lebih dari seorang. 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 

6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 
lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan. 

7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di 
antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain. 

8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin 
lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. 

9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara 
perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 
1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
(Ramulyo,1996:58-59) 

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya 

ditentukan bahwa : 
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a. Perkawinan dalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu. 

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundanganyang 

berlaku. 

Ketentuan ini dimuat dalam pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. 

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan 

Undang-undang Dasar 1945. 

Yang dimasud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 

 

2.6  Batas Umur Perkawinan 

Pada hukum islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat 

melakukan ikatan perkawinan. 

Tetapi dalam praktik, biasanya hal itu tidak akan terjadi, bahwa orang 

tua atau wali dari anak-anak itu mengijinkan mereka kawin sebelum umur 

yang pantas, yaitu umur 15 dan 16 tahun bagi perempuan dan 18 dan 19 tahun 

bagi laki-laki. (Prodjodikoro,1974:41) 

Dalam hukum adat maupun hukum islam tidak ada 
kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur 
perkawinan, dalam hukum adat kedewasaan seseorang diukur 
dengan tanda-tanda bagian tubuh. Apabila anak wanita sudah 
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haid (datang bulan), buah dada menonjol, berarti dia sudah 
dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya hanya dilihat dari 
perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani, 
atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi di sini ukuran 
kedewasaan bukan diukur dari umur, karena orang tua dimasa 
lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, 
karena kebanyakan buta huruf. (Muhammad,2000:54) 

 
Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, …berapakah umur yang 
diperbolehkan agar seseorang dapat melangsungkan 
perkawinan, di Indonesia undang-undang perkawinan 
memperbolehkan seorang pria berumur minimal 19 tahun dan 
seorang wanita minimal berumur 16 tahun, dengan catatan jika 
umur mereka masih dibawah 21 tahun diperlukan ijin dari 
kedua orang tuanya. Jika perkawinan dilakukan oleh mereka 
yang masih dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 
bagi perempuan diperlukan suatu ujin dari pengadilan atau dari 
pihak berwenang. Ketentuan yang mirip-mirip juga berlaku 
dalam KUHPerdata Indonesia, tetapi batasan umur untuk 
kawin adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi 
perempuan. (Fuady,2005:207) 

 
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari 
kedua orang tua (pas. 6 (2) UU no.1 tahun 1974). Jadi pria atau 
wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin 
orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu 
memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah 
pria yang telah mencapai umur 16 tahun (pas. 7 UU no.1 tahun 
1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan 
perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. 
(Hadikusuma,2007:47)  

 

Penjelasan umum UU no.1 tahun 1974,undang-undang ini menganut 

prinsip bahwa calon suami dan calon isteri itu harus telah masak jiwa dan 

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 

mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 

perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. 
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Penentuan batas umur perkawinan mempunyai arti yang penting untuk 

mencegah praktik kawin yang “terlampau muda”, seperti banyak yang terjadi 

di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. 

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 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. 

2.7  Dispensasi Kawin 

KUHPerdata, pasal 29 ditentukan batasan umur agar seseorang dapat 

mengikatkan diri dalam perkawinan yaitu, bagi laki-laki harus genap berumur 

18 tahun dan bagi perempuan harus sudah genap berumur 15 tahun. 

Sementara itu dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, disebutkan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria 

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

tahun. 

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal bagi mereka yang 

melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi 
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penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan tersebut, misal mereka 

yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 

perempuan, karena pergaulan bebas (kumpul kebo) sehingga si wanita hamil 

sebelum perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka 

dalam pasal 7 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974, yang memuat batas umur 

minimum dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan 

sebuah dispensasi kawin yang memungkinkan perkawinan dibawah umur. 

Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU no.1 tahun 1974, yaitu: “Dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada 

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria 

maupun pihak wanita”. 

Pada penyimpangan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 undang-

undang perkawinan, dimana pengadilan dapat memberikan dispensasi bukan 

berarti dispensasi untuk memperkenankan pekawinan pada anak-anak, 

melainkan untuk membuka kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, 

misalnya dikarenakan gadis dibawah umur sudah hamil tetapi belum 

menikah.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dispensasi 

secara umum dapat diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya 

suatu pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau 

larangan. Sedangkan pengertian dispensasi menurut hukum adalah 

pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan suatu peraturan 

perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. 
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Kata dispensasi mempunyai makna penyimpangan atau pengecualian 

terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan hukum ataupun undang-

undang yang senantiasa harus berlaku secara formil. (JTC. 

Simorangkir,SH,2000:39) 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diatur secara tegas 

tentang pemberian dispensasi kawin. Akan tetapi dalam KUHPerdata ada 

pasal yang menyebutkan bahwa syarat batas minimal usia kawin dapat 

dikesampingkan dengan meminta dispensasi kepada pejabat tertentu. Pasal 

tersebut adalah pasal 29 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Seseorang perjaka yang belum mencapai genap 18 (delapan belas) 

tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai genap 15 (lima belas) 

tahun, tidak diijinkan mengikatkan diri dalam perkawinan. Sementara itu, 

dengan adanya alasan-alasan penting. Presiden berkuasa meniadakan 

larangan ini dengan memberikan dispensasi”. 

Baik dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam 

KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan 

untuk meminta suatu dispensasi kawin kepada pengadilan. Seperti pula yang 

dijelaskan oleh Ridwan Syahrani, Undang-Undang Perkawinan tidak 

menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi 

tersebut. Jadi tiap-tiap keadaan dalam dalam setiap kasus akan 

dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai 

misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun dan telah 
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hamil, maka untuk kenistaan wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan 

agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan 

haram jadah. (Syahrani,1992:73) 

Dalam hal permintaan dispensasi kawin 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 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) 

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. 

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua 
calon mempelai. Seeorang calon mempelai yang akan 
melangsungkan pernikahan belum mencapai 21 tahun harus 
mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 
ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun 
dan calon isteri belum mencapai 16 tahun hendak 
melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah 
dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi 
mereka yang belum mencapai umur 19 dan 16 bagi calon 
suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria 
maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat 
tinggalnya. (Ramulyo,1996:183) 

Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 

berkeyakinan bahwa  terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk 

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan 

dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan 

diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan 

pernikahan. 

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian 

dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-

undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 3 Tahun 1975, yaitu : 

a. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum, yakni : 

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana 

dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No.1 Tahun 

1974. 
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b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang 

belum cukup mencapai umur minimum, yaitu : 

1. Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan 

calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan 

pernikahan harus mendapat Dispensasi dari Pengadilan Agama. 

2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) 

pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. 

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 

berkeyakinan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka 

Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu 

penetapan. 

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk 

memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.  

c. Demikian pula halnya dispensasi bagi  anak yang belum mencapai umur 

minimum, pasal 14 mengatur pada dispensasi yang berlaku bagi suami 

yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut : 

1. Apabila suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia 

wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-

alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan 

surat-surat lain yang diperlukan. 
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2. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur 

dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. 

3. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil 

dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana 

diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerinatah No.9 Tahun 

1975. 

4. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alas an bagi 

pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama 

memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari 

seorang kepada yang bersangkutan. 

d. Pasal 15 mengatur adanya larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang 

pada prinsipnya ditegaskan bahwa : Pegawai Pencatat Nikah atau P3 

NTR dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan 

sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan 

sebagaimana diatur dalam pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan ini. 

Pasal 16 mengatur tentang dispensasi bagi calon mempelai beragama 

Islam yang melakukan perkawinan campuran, yaitu: 

1. Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang 

berkewarganegaraan Indonesia hendak mengsungkan perkawinan 

campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Nikah yang 

mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 60 

Undang-undang perkawinan. 
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2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 

diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama islam yang 

hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam. 
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2.8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir

• UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yaitu batas umur 
perkawinan dan dispensasi kawin 

• KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 15 ayat (1) Menyebutkan Batas Umur 
Dalam Perkawinan 

• PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan 

• Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai 
Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan 
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam 

Perkawinan di bawah umur 

 KUA 

 Di terima Di tolak 

Pengajuan Dispensasi 

PA 

Putusan 

Dikabulkan Ditolak 

Pendaftaran di Pegawai Pencatat Nikah 

 Kantor Catatan Sipil 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, 

dimana metode penelitian merupakan  proses dan tata cara untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Sebagai suatu karya ilmiah, 

penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis 

metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. 

Metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, 
dalil-dalil, podtulat-postulat (duatu pernyataan yang kebenarannya 
tidak dibuktikan, tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua 
orang (self evident)), dan proposisi-proposisi (suatu pernyataan 
yang kebenarannya masih perlu dibuktikan) yang menjadi dasar 
dari setiap langkah dalam setiap proses lazim ditempuh dalam 
kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-
alternatif, dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif-
alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam 
rangkaian penelitian hukum. (Soemitro, 1982:1) 

 

Metode Penelitian Hukum tak terlepas dari metode penelitian yang memiliki 

banyak cara kerja dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Secara 

yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas 
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hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan 

perbandingan hukum (Soekanto 1986: 51). Sedangkan secara sosiologis 

berarti penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak 

tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto 1986: 51). 

Bahwa penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada 

pada masyarakat. Dalam masalah ini yaitu dispensasi kawin dibawah umur. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang 

dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. (Moleong, 1990:3) 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. Dengan 

alasan karena dengan sudah ditetapkannya penelitian ini, maka diharapkan 

objek dan tujuan yang akan diteliti sudah jelas adanya, sehingga penulis 

mudah melakukan penelitian 

. 

3.4 Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu alasan / faktor yang 

menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 



 
 

 

44

Kabupaten Kudus dan pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 

 

3.5 Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan 

berkaitan langsung dengan objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Yaitu berbagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini 

melalui bahan-bahan undang-undang, kepustakaan, buku-buku, dan 

informasi dari berbagai media masa guna mendapatkan landasan teoritis 

berupa pendapat-pendapat dokumen-dokumen bahan hukum yang terkait 

dengan judul penelitian ini. 

  

3.6 Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moeleong,1989:178) 

Triangulasi dibagi menjadi empat macam,yaitu: sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan 

sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 
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balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang 

berada dalam metode kualitatif. (Patton,1978:331 dalam Moeleong,1989:178) 

Jadi, teknik triangulasi membandingkan hasil wawancara dengan isi 

dokumen sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibanding antara 

hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Tujuanya agar 

didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian. 

 

3.7 Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam mengaplikasikan teknik pengumpulan data yaitu masalah yang 

perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk 

memperoleh data lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara 

bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara merupakan 

suatu proses interaksi dan komunikasi. (Soemitro,1998:57). Penelitian ini 

peneliti akan melakukan wawancara atau interview secara langsung 

dengan narasumber, yaitu 3 Hakim Pengadilan Agama Kudus dan 1 

Tokoh Masyarakat Agama Kabupaten Kudus, serta 3 pemohon 

dispensasi kawin bagi perkawinan dibawah umur menurut undang-

undang yang dimohonkan di Pengadilan Kabupaten Kudus. 

Agar penulis mudah mengumpulkan data, penulis menggunakan 

teknik wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang 
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biasanya para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, dan 

mengetahui pula maksud dari wawancara itu dilakukan. 

(Moleong,2002:137) 

Responden yaitu sumber data yang bersumber dari orang. Dalam 

penelitian ini responden yaitu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kudus yang pernah menetapkan dispensasi kawin bagi pernikahan 

dibawah umur, Tokoh Masyarakat Agama Kabupaten Kudus, dan 

Pemohon dispensasi kawin. Dari responden tersebut diharapkan dapat 

mengungkap kata-kata, tindakan-tindakan yang diharapkan terungkap. 

Kata-kata atau tindakan orang yang diamati dan diwawancarai 

merupakan sumber data utama. (Moleong,2002:112) 

2. Dokumentasi 

Dokumen adalah sebuah bahan tertulis atau film. 

(Moleong,2000:161). Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah berkas-berkas penetapan hakim tentang permohonan 

dispensasi kawin perkawinan dibawah umur. Dan kumpulan bahan-bahan 

kuliah yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti, sebagai 

pembanding dengan data yang diperoleh. Data yang berhasil diperoleh 

digunakan untuk landasan pemikiran yang bersifat teoritis. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara akan 

di analisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, suatu tata cara 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilakunya yang 

nyata yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 

1985:32). 

Dalam perolehan data yang  terkumpul baik berupa data primer maupun 

data sekunder terlebih dahulu dianalisa. Sebelumnya data tersebut ditulis 

dalam bentuk uraian, kemudian dianalis dan dipilih sesuai dengan data yang 

diperlukan, lalu disusun menjadi sebuah uraian, kemudian uraian tersebut 

dicari maknanya, hubungankan dengan obyek yang diteliti, temanya serta 

persamaannya lalu ditarik kesimpulan sementara. Sehingga dalam membuat 

kesimpulan dapat  tersusun secara baik dan sistematis. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah 

terletak di antara empat Kabupaten yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Jepara dan Pati, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Demak dan Jepara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan 

dan Pati, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Dengan koordinat 

6 51' - 7 16' Lintang Selatan dan 110 36' - 110 50' Bujur Timur. Jarak terjauh 

dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.. Kabupaten 

Kudus terdapat Pengadilan Agama dalam perjalanannya sejarah pernah 

bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Tahun 1950 kantor 

Pengadilan Agama Kudus di pindahkan ke Kantor Kenaiban (KUA) yaitu 

terletak di sebelah masjid Agung berdekatan dengan pendopo Kabupaten, di 

sebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena 

belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada 

masa ini persidangan dilaksanakan di serambi masjid. Pada tahun 1972 Terbit 

KMA No.36 tahun 1972 yang isinya : Secara berseluruhan pemerintah 

Indonesia menghendaki bahwa Kantor Departemen Agama harus dijadikan 

satu, sehingga pada tahun 1972 tersebut Kantor Agama Kab. Kudus berubah 
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nama menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama (Kantor Pendepag Kab. 

Kudus) yang bertempat disebelah selatan Masjid Agung Kudus, lokasi 

tersebut sekarang dijadikan tempat Wudlu perempuan Masjid Agung Kudus. 

Dibawah pimpinan Bapak H.D. Sunarya, SH. 

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini 

berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan 

Agama Kudus seluas 450 M² berdasarkan SK Bupati Kudus No. 

0P.000/695/SK/77 tanggal 9 Desember 1977. Pemberian bantuan tanah oleh 

Pemda Kudus ini ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Kudus dengan 

mengajukan proposal permohonan bantuan Pembangunan ke Dirjen Binbaga 

Islam Departemen Agama RI yang akhirnya mendapat bantuan untuk 

pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kudus. Pembangunan kantor 

Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1987 terletak di jalan Mejobo 

dengan menempati areal luas tanah seluruhnya 450 m2  dan luas tanah untuk 

bangunan gedung 260 m2, luas halaman kantor 190 m2. 

Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran 

untuk pegadaan tanah seluas 3.172 M² di Jalan Raya Kudus – Pati KM. 4 

Kudus dari Mahkamah Agung RI. 

Kemudian pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan 

anggaran pembangunan gedung kantor dan kemudian pindah ke kantor baru di 

Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 sampai sekarang. 
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Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 2009 terletak dijalan 

Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 Telp./Faks. (0291) 438385 dan (0291) 4251075 

(Ruang Ketua) kode pos 59321 Kudus. 

Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dengan perincian sebagai berikut: 

1. Luas tanah seluruhnya 3.172 m2 

2. Luas tanah untuk bangunan gedung 1.000 m2 (dua lantai) 

3. Luas halaman 2.672 m2. 

4. Nomor Ijin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009  

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010. 

 

Dasar Pembentukan: 

Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, ditambah dan diubah terakhir oleh 

Stbl. 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut 

Pasal 12 Stbl 1932 No. 80. 

 

Batas Wilayah: 

Timur : Kab. Pati 

Selatan : Kab. Grobogan dan Kab. Demak 

Barat : Kab. Jepara 

Adapun nama Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dari masa 

ke masa adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.  
Daftar Ketua Pengadilan Agama Kudus dari Masa ke Masa 

 

NO NAMA GOL. 
TERAKHIR

PENDIDIKAN
TERAKHIR 

TAHUN 
MENDUDUKI 

JABATAN 
1 K. Musa B/II Pesantren 1942-1954 

2 KH. Turaechan C/II Pesantren 1954-1957 

3 K. Maskub C/II Pesantren 1957-1968 

4 K. Abu Amar III/a Pesantren 1968-1972 

5 H. Amin Sholeh III/c SLTP 1972-1984 

6 Drs. H. Sumadi, SH. IV/b S1 1984-1990 

7 Drs. Chumdlori III/d S1 1990-1994 

8 H. Amin Ihsan, SH. IV/b S1 1994-1998 

9 Drs. Wiyoto, SH IV/a S1 1998-1999 

10 Drs. Supardi, SH IV/b S1 1999-2002 

11 Drs. H. Suyuthi 

Ihsan 

IV/c S1 2002-2004 

12 Drs. H. Muri, SH. 

MM. 

IV/c S2 2004-2009 

13 Drs. H.Abdullah 

Tzanie,S.H.M.Hum. 

(PLT) 

IV/c S2 2009-2010 

14 Drs. H. Wahid 

Abidin, MH. 

IV/c S2 2010-Sekarang 

  Sumber : Data Pengadilan Agama Kudus 
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STRUKTUR ORGANISASI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kudus 

Ketua  
Drs. H. Wahid Abidin, MH 
NIP. 19571111 198603 1 002 

Hakim  
1. Hj. Zulaifah, SH 

NIP.19530922.197703.2.001 
2. Drs. Noor Shofa, SH 

NIP. 19660617 199103 1 002 
3. Drs. Jumadi 

NIP. 19620723 199203 1 001 
4. Drs. H. Tashin 

NIP. 19580619.198203.1.003 
5. Shofwan, B.A 

NIP. 19490313.197803.1.001 
6. Drs. H. Muflikh Noor, SH, 

MH 
NIP. 19621229 199303 1 001 

Wakil Ketua 
H. Muslim, SH, MSi 

NIP. 19610421 199103 1 001 

Panitera/Sekertaris 
Drs. H. Lukman Hakim 

NIP. 19591229 199203 1 003

Jurusita Pengganti 
1. Kholiq, SH 

NIP. 19630109 200212 1 001 
2. Sukeni 

NIP.19600101 198603 1 006

Panitera Pengganti 
1. Drs. Akrom 

NIP. 19620812 199203 1 005 
2. Noor Edi Chambali, SH 

NIP. 19601012 199403 1 002 
3. Ira Setiyani, SH 

NIP. 19720908 199403 2 001 
4. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, 

S. Ag.,M. Hum. 
NIP. 19781228.200112.2.002 

Wakil Sekertaris 
Muh. Milkhan, SH 

NIP. 19741228 200312 1 001 

Wakil Panitera 
Dra. Hj. Nur Aziroh 

NIP. 19650904 199403 2 004 

Panmud Hukum 
Moh. Rofi’, S.Ag 

NIP. 19740905 200112 1 004 

Panmud Permohonan 
Nanik Najemiah, SH 

NIP. 19670816 199203 2 003 

Panmud Gugatan 
Endang Nur Hidayati, SH 

NIP. 19651210 199003 2 002 

Kaur Perencanaan dan 
Keuangan 

Meuthiya Athifa Arifin, SE 
NIP. 19840912.200912.2.002

Kaur Umum 
Wifkil Hana, SH 

NIP. 19770829 200604 1 005 

Kaur Ortala dan 
Kepegawaian 

Siti Saidah, SH 
NIP. 19720520 199403 2 005 
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Dalam penelitian di Pengadilan Agama Kudus mendapatkan data 

dokumen keadaan perkara di Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2010, 

2011 dan tahun 2012. 

Berikut permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2012 : 

 

Tabel 2. 

 Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kudus 

Tahun 
Jumlah 

Permohonan diterima Permohonan ditolak 

2010 55 perkara 2 perkara 

2011 57 perkara 1 perkara 

2012 70 perkara 0 perkara 

 Sumber : Data Pengadilan Agama Kudus 

 

Dari permohonan dispensasi kawin yang masuk tersebut penulis 

meneliti penetapan nomor 0085/Pdt.P/2010/PA.Kds, nomor 

0086/Pdt.P/2010/PA.Kds, nomor 044/Pdt.P/2011/PA.Kds, nomor 

0028/Pdt.P/2012/PA.Kds, nomor 031/Pdt.P/2012/PA.Kds, nomor 

0049/Pdt.P/2012/PA.Kds, nomor 0052/Pdt.P/2012/PA.Kds, nomor 

0055/Pdt.P/2012/PA.Kds, nomor 0063/Pdt.P/2012/PA.Kds, nomor 

0069/Pdt.P/2012/PA.Kds , nomor 0085/Pdt.P/2012/PA.Kds, nomor 

0089/Pdt.P/2012/PA Kds, dan nomor 0092/Pdt.P/2012/PA.Kds. 
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4.1.2 Alasan / faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan 

dispensasi nikah. 

 Perkawinan merupakan suatu kebutuhan batin yang dipenuhi oleh 

setiap manusia. Perkawinan dapat terjadi jika sudah terjadi kemantapan 

antara kedua calon mempelai yang akan melangsungkannya. Dalam 

kehidupan sehari-hari tidak jarang seseorang yang akan melangsungkan 

perkawinan dalam keadaan umur yang belum memenuhi kriteria. 

Dengan kondisi kemantapan dari kedua calon mempelai,maka dapat 

berpeluang terjadinya perkawinan tersebut. Undang-undang nomor 1 

tahun 1974 pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan dapat diijinkan jika 

pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun. Tidak 

sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur 

sudah siap baik secara mental maupun fisik, karena suatu desakan yang 

dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya 

perkawinan. Seperti yang pernah dialami Salima Rufaida seorang yang 

pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Kudus pada tahun 2012. Pada saat itu Salima Rufaida berumur 

15 tahun yang akan melakukan pernikahan, namun mendapat penolakan 

dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

Atas penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan dispensasi 

kawin kepada Pengadilan Agama Kudus.  

“Pada saat itu saya berumur 15 tahun akan melaksanakan 
pernikahan. Namun ada hambatan pada saat melakukan 
pencatatan nikah di KUA Kecamatan Jati justru 
mendapat surat penolakan. Sehingga harus mengajukan 
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permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kudus 
dahulu.”(Salima Rufaida. Pemohon dispensasi kawin di 
Pengadilan Agama Kudus,11 Januari 2013).  
 

 Batas umur yang belum mencukupi seperti yang terjadi pada 

pemohon tersebut merupakan bukan perkara yang sedikit. Sehingga 

untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya, 

pemohon harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

kabupaten/kota setempat sesuai kompetensi dari Pengadilan Agama 

tersebut. Berikut wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, 

dasar hukum pelaksanaan Dispensasi kawin dibawah umur : 

“Dasar hukum dispensasi kawin yaitu terdapat pada pasal 
7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”(Hj. Zulaifah,Hakim 
Pengadilan Agama Kudus, 15 Januari 2013) 
 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pasal 7 

menyebutkan perkawinan diijinkan bagi wanita berumur 16 tahun dan 

bagi pria berumur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan pasal ini dapat 

minta dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam 

atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam yang diminta 

oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.  

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Jumadi selaku Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus : 

“Dispensasi kawin harus diminta terhadap calon 
mempelai yang keduanya atau salah satunya bagi wanita 
yang belum mencapai umur 16 tahun dan bagi pria  
belum berumur 19 tahun. Hal tersebut sudah di atur 
dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 
1974”(Jumadi. Hakim Pengadilan agama Kudus. 15 
Januari 2013) 
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Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan 

Agama Kudus bernama Bapak Muflikh Noor : 

“Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas umur perkawinan 
bagi wanita berumur 16 tahun dan bagi pria berumur 19 
tahun. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan jika terdapat 
penyimpangan terhadap umur tersebut, harus dimintakan 
Dispensasi Kawin” (Muflikh Noor. Hakim Pengadilan 
Agama Kudus, 15 Januari 2013)  

 
Keterangan ketiga hakim tersebut menyebutkan bahwa calon 

mempelai wanita yang belum mencapai umur 16 tahun tidak diijinkan 

untuk melaksanakan perkawinan yang sah secara undang-undang. 

Adanya pernyataan hakim tersebut, Salima Rufaida yang pada saat itu 

berumur 15 tahun belum dapat diijinkan untuk melaksanakan 

perkawinan dengan calon mempelai prianya. Untuk dapat 

melangsungkan perkawinan secara sah menurut perundang-undangan, 

pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus selaku instansi yang berwenang 

secara kompetensi relatif. Karena pemohon berdomisili di Kabupaten 

Kudus.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi dispensasi harus diminta di 

Pengadilan dapat dilihat dari segi sosiologis maupun dari segi undang-

undang. Faktor sosiologis yang dimaksud di sini merupakan faktor yang 

muncul dari anggapan masyarakat sosial tentang keberadaan dispensasi 

kawin dibawah umur. Dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

pemohon dispensasi yang pada saat itu belum cukup umur untuk 

melangsungkan perkawinan yaitu : 



 
 

 

57

“Saya ingin segera melakukan perkawinan karena saya 
sudah siap secara lahir batin, siap membina rumah 
tangga yang baik dan saya tidak ingin hubungan kami 
terjadi hal-hal yang yang melanggar norma agama jika 
tidak segera menikah”(Salima Rufaida. Pemohon 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus,11 Januari 
2013) 
 

Keterangan narasumber tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor 

yang mendorong seseorang untuk melakukan dispensasi nikah karena 

seseorang tersebut telah merasa siap lahir maupun bhatin untuk 

melakukan perkawinan. Kemantapan jiwa dan mental secara 

keseluruhan dapar dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi tersebut. Adapun dalil-dalil yang disebutkan 

dalam penetapan nomor 0031/Pdt.P/2012/PA.Kds menyebutkan secara 

singkat yaitu sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya yang 

bernama Salima Rufaida yang berumur 15 tahun 5 bulan dengan 

calon suaminya yang bernama Ristan Husain Imam Taufik yang 

akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 

menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan 

tersebut baik menurut kententuan hukum islam maupun perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak 

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka 

maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan Surat Nomor 

Kk.11.19.2/PW.01/284.2012. 

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan 

karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang 

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan sudah 

seringkali pergi berdua berboncengan. Dengan hal tersebut 

Pemohon sanat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh 

ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. 

3. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada 

larangan untuk melakukan pernikahan. 

4. Bahwa anak pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta 

sudah siap untuk menjadi isteri dalam berumah tangga. 

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas ada beberapa macam 

faktor sosiologis yaitu diantaranya adanya kekhawatiran terhadap 

pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh 

ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan, pemohon tidak ada 

larangan untuk melakukan pernikahan dan pemohon sudah siap untuk 

membina rumah tangga. Namun dari segi undang-undang, Hakim 

Pengadilan Agama menyebutkan bahwa : 

“Faktor yang menyebabkan dispensasi harus diminta 
yaitu karena terdapat undang-undang yang mengatur. 
Terdapat pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 
1974, agar mendapatkan kepastian hukum bagi 
perkawinannya pemohon harus mengajukan permohonan 
dispensasi kawin dengan prosedur-prosedurnya” 
(Muflikh Noor, Hakim Pengadilan agama Kudus. 15 
Januari 2013) 
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Segi undang-undang menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi dispensasi harus diminta di Pengadilan karena adanya 

perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam penjelasan pasal 7 ayat 

(1) menyebutkan bahwa seseorang diijinkan melakukan suatu 

perkawinan harus sudah mencapai umur 16 tahun bagi wanita, dan 19 

tahun bagi pria. Jika umur calon mempelai belum memenuhi kriteria 

tersebut maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah seperti 

yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 

1974. 

Prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan 

dispensasi kawin yaitu : 

“Prosedur permohonan dispensasi dapat di awali dengan 
pendaftaran di meja 1 (kasir) yang kemudian 
memberikan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), 
membayar biaya perkara di bank. Kedua Pengadilan 
Agama membagikan berkas perkara kepada hakim dalam 
menentukan penetapan majelis hakim. Ketiga, ketua 
majelis hakim menentukan hari sidang. Keempat, 
pemanggilan harus sudah sampai di pihak pemohon 
paling sedikit 3 hari dari jadwal sidang yang akan 
dilaksanakan. Kelima,pelaksanaan sidang yang terdiri 
pembacaan permohonan, pembuktian (bukti tertulis dan 
bukti saksi) musyawarah majelis hakim dan terakhir 
penetapan putusan majelis hakim.”(Muflikh Noor. 
Hakim Pengadilan Agama Kudus, 15 Januari 2013) 

 

4.1.3. Pertimbangan Hakim Untuk Memutuskan Permohonan Dispensasi 

Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus 

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-

benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. 
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Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang 

dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Pertimbangan hakim ini 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di 

kemudian hari. Permohonan dispensasi kawin di sini harus dilihat dari 

alasan-alasan, bukti tertulis maupun bukti saksi dalam persidangan 

tersebut.  

4.1.3.1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi nikah. 

Dispensasi kawin dapat dikabulkan karena hakim telah 

mengetahui keterangan alasan dari pemohon secara mendasar 

sehingga hakim dapat mempertimbangkan permohonan 

dispensasi tersebut. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan dispensasi nikah dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh penulis terhadap hakim Pengadilan Agama 

Kudus : 

“Hakim dalam menerima dispensasi nikah yaitu 
karena adanya beberapa pertimbangan. 
Diantaranya calon mempelai sudah siap baik 
secara mental maupun fisik, sudah menjalani tes 
kesehatan, segi postur tubuh sudah menunjukkan 
kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau 
penghasilan yang sudah memadai, karena 
desakan orang tua, hamil sebelum nikah sehingga 
harus mendesak untuk dilangsungkan suatu 
pernikahan” (Jumadi. Hakim Pengadilan Agama 
Kudus, 15 Januari 2013) 

  

Keterangan pemohon tersebut dapat digunakan sebagai 

pertimbangan hakim dalam memutus suatu permohonan 
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dispensasi nikah. Calon mempelai yang belum memenuhi batas 

umur perkawinan namun sudah siap baik secara mental maupun 

fisik, sudah menjalani tes kesehatan yang menunjukkan 

pemohon benar-benar dalam keadaan sehat untuk 

melangsungkan perkawinan, adanya penampilan fisik yang 

sudah menunjukkan adanya kedewasaan, berpenghasilan atau 

mempunyai nafkah untuk dapat menbentuk rumah tangga, 

desakan orang tua dan hamil sebelum  nikah dapat menjadi 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin di persidangan. Seperti yang tertera pada 

penetapan nomor 0049/Pdt.P/2012/PA.Kds menyebutkan bahwa 

dari keterangan pemohon dan beberapa saksi yang menyebutkan 

secara singkat sebagai berikut : 

- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati 

Pemohon agar menunda menikahkan anaknya sampai cukup 

umur sebagaimana yang ditentukan undang-undang, namun 

usaha tersebut tidak berhasil. 

- Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon 

adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan anak 

Pemohon dengan calon istrinya hubungannya sudah sangat 

akrab dan sering berduaan, sehingga dikhawatirkan akan 

terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. 
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- Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan 

keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya 

menerangkan bahwa hubungannya sudah erat, sudah sering 

pergi berduaan bahkan sudah pernah tidur bersama. 

- Menimbang, bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon 

hadir di persidangan menerangkan bahwa ia merestui 

anaknya menikah dengan anak Pemohon dan bersedia 

menjadi wali nikah. 

- Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan 

bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya hubungannya 

sudah sangat erat dan sudah sering pergi berduaan. 

- Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi 

seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan 

sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1)  Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai 

telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat 

terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, 

serta memperoleh keturunan yang sehat. 

- Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan 

raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh 

faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh 

faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor 
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pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan 

budaya setempat. 

- Menimbang, bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan 

suatu pekerjaan yaitu sebagai pedagang kayu usuk dan 

mendapatkan suatu penghasilan, hal ini menunjukkan bahwa 

anak Pemohon tersebut secara fisik dan mental telah siap 

untuk melangsungkan pernikahan. 

- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, 

keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, 

hubungan semenda maupun susuan serta hal-hal yang dapat 

menghalangi dilangsungkannya pernikahan. 

- Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon 

dengan calon istrinya telah sedemikian eratnya dan 

keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, dan telah 

bertunangan selama 6 bulan, keduanya sering pergi berduaan 

bahkan pernah tidur dalam satu kamar, maka sangat 

beralasan tentang keinginan Pemohon segera menikahkan 

anaknya. 

- Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon telah 

diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan 

permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan 

Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.  
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Keterangan dan bukti-bukti yang tertera pada perkara 

nomor 0049/Pdt.P/2012/PA.Kds tersebut menunjukan adanya 

alasan yang kuat untuk dikabulkannya suatu dispensasi. 

Pemohon dispensasi yang tidak berkenan untuk disebutkan 

namanya menyatakan : 

Selain itu terdapat pemohon dispensasi nikah yang tidak 

berkenan untuk disebutkan namanya sehingga penulis 

menyamarkan nama pemohon dispensasi tersebut. Pemohon 

menyatakan : 

“Saya sudah merasa siap lahir batin sehingga saya 
mau untuk menikah. Hubungan kami sudah 
sangat erat. Saya takut melanggar agama jika 
tidak segera menikah” (Nama Samaran. Pemohon 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus, 16 
Februari 2013) 

 
Adapun keterangan dari Bapak Muflikh Noor selaku Hakim 

yang menangani perkara tersebut : 

“Permohonan dispensasi nikah lebih baik 
dikabulkan karena hubungan dari kedua calon 
mempelai tidak dapat dipisahkan. Pemohon telah 
siap secara mental dan fisik, dewasa, dan sudah 
menjalani hubungan demikian lamanya, bahkan 
sudah pernah pergi menginap berdua sehingga 
mendesak untuk dilaksanakan pernikahan karena 
dikhawatikan terjadi hal-hal yang dapat dilarang 
oleh agama” (Muflikh Noor. Hakim Pengadilan 
Agma Kudus. 15 Januari 2013) 
 

Bapak Jumadi juga menambahkan tentang pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi : 

“Ketika kedua calon mempelai sudah siap baik 
secara mental maupun fisik, sudah menjalani tes 
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kesehatan, segi postur tubuh sudah menunjukkan 
kedewasaan,sudah dewasa dalam hal materi atau 
penghasilan yang sudah memadai, karena 
desakan orang tua, hamil sebelum nikah sehingga 
harus mendesak untuk dilangsungkan suatu 
pernikahan lebih baik permohonan dispensasinya 
dikabulkan”. (Jumadi. Hakim Pengadilan Agama 
Kudus. 15 Januari 2013) 
 

Selain itu Ibu Hj. Zulaifah juga memberikan keterangan 

yang serupa sebagai berikut : 

“Calon mempelai yang sudah hamil diluar nikah 
serta mendesak untuk segera dinikahkan dapat 
dikabulkan permohonan dispensasi tersebut”. (Hj. 
Zulaifah. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 
Kudus. 15 Januari 2013) 
 

Keterangan hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang 

terdapat dalam penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan 

tersebut.  

 

4.1.3.2.Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan 

dispensasi nikah. 

Permohonan dispensasi kawin diperlukan agar pemohon 

yang belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan yang 

diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 

1974, dapat mendapatkan kepastian hukum dari status 

perkawinan yang akan dilaksanakannaya. Namun hakim dalam 

memutus perkara permohonan dispensasi tidaklah mudah untuk 

mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Perlu adanya 

pertimbangan yang di ambil dari keterangan pemohon, bukti 
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saksi dan bukti tertulis. Penolakan permohonan dispensasi 

kawin dapat terjadi karena beberapa pertimbangan, dari 

wawancara yang dilaksanakan penulis terhadap hakim 

Pengadilan Agama Kudus, pertimbangan tersebut meliputi : 

“Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi 
kawin yaitu dapat dilihat dari keterangan 
pemohon dan para saksi, yang biasa terjadi yaitu 
diantaranya pemohon yang akan melaksanakan 
perkawinan tersebut bukan karena kehendak 
pemohon sendiri. Melainkan kehendak orang tua 
pemohon yang menginginkan anaknya untuk 
segera dinikahkan. Selain itu juga terdapat 
pemohon yang umurnya sebentar lagi sudah dapat 
melaksanakan perkawinan sacara sah tanpa 
adanya dispensasi kawin. Sehingga pemohon 
masih sanggup untuk menunggu umurnya 
mencapai batas yang sudah ditentukan oleh 
undang-undang.” (Muflikh Noor. Hakim 
Pengadilan Agma Kudus. 15 Januari 2013) 

 

Dari pertimbangan tersebut dapat diambil keputusan untuk 

menolak permohonan dispensasi kawin. Selain itu juga terdapat 

pertimbangan lain yang digunakan sebagai dasar penolakan 

permohonan dispensasi ini. Dalil-dalil yang disebutkan dalam 

penetapan nomor 0085/Pdt.P/2010/PA.Kds yang secara singkat 

berisi sebagai berikut : 

- Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon 

mengajukan Dispensasi Nikah adalah karena Pemohon 

bermaksud akan mengurus pernikahan anak kandungnya 

yang bernama Santika Devi Pratiwi dengan seorang pria 

bernama Muhammad Kamsirin, akan tetapi ditolak oleh 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus sebagaimana tersebut dalam bukti (P.III) karena anak 

kandung Pemohon belum mencapai usia 16 tahun (belum 

memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang 

perempuan). 

- Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon menyatakan 

bila hubungannya dengan pria yang bernama Muhammad 

Mustakim biasa-biasa saja, bila bertemu hanya mengobrol 

dan duduk berdua, tidak pernah berpergian maupun saling 

menginap. 

- Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon menerangkan 

bila ia dan anak Pemohon saling mencintai dan telah 

berhubungan sejak 1 tahun yang lalu, hubungannya biasa-

biasa saja hanya duduk berduaan, mengobrol dan bercanda. 

- Menimbang, bahwa calon besan Pemohon menerangkan bila 

ia tidak keberatan atas keinginan Pemohon menikahkan 

anaknya dengan anak lelakinya meskipun anak Pemohon 

kurang umur untuk menikah, hubungan keduanya biasa-

biasa saja, bila bertemu hanya mengobrol dan duduk-duduk 

berdua, tidak pernah berpergian dan juga tidak pernah saling 

menginap. 

- Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah 

dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 
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2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah menerangkan 

dibawah sumpah pada pokoknya bila hubungan anak 

Pemohon dengan pria yang bernama Muhammad Kamsirin 

biasa-biasa saja dan tidak mengkhawatirkan. 

- Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon, calon 

menantu pemohon, calon besan Pemohon, dan keterangan 2 

orang saksi dapat ditemukan fakta bila hubungan anak 

pemohon dan calon menantu pemohon tidak 

mengkhawatirkan untuk menunda perkawinan hingga usia 

anak tersebut mencapai batas usia perkawinan yang diatur 

dalam undang-undang. 

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan 

bila tidak ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan 

permohonan Pemohon, untuk itu patut untuk ditolak. 

Pertimbangan tersebut juga diterangkan oleh Hakim 

Pengadilan Agama Kudus dalam wawancara yang dilakukan 

oleh penulis : 

“pertimbangan dalam menolak permohonan 
dispensasi kawin dilihat dari beberapa alasan 
yang diterangkan oleh pemohon dan beberapa 
saksi-saksi. Jika calon mempelai selama 
menjalani hubungan biasa-biasa saja, belum siap 
mental dan tanpa adanya hal yang dapat 
menkhawatirkan untuk segera dinikahkan, lebih 
baik permohonan dispensasi ditolak. Calon 
mempelai akan lebih baik jika menunggu usianya 
sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan. 
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Sehingga sudah terbentuk kesiapan dan 
kematangan.”(Sholih. Hakim Pengadilan Agama 
Kudus. 7 Januari 2013) 
 

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penolakan permohonan dispensasi kawin yang diperoleh dari 

keterangan pemohon serta bukti tertulis maupun bukti saksi 

yaitu kedua calon mempelai selama menjalani hubungan biasa-

biasa saja, tidak pernah pergi berdua, tidak pernah menginap 

berdua. Sehingga tidak mendesak untuk segera dilaksanakan 

pernikahan. 

Selain dari keterangan hakim, terdapat pernyataan pemohon 

dispensasi yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Oleh 

karena itu penulis menyamarkan namanya. Permohonan 

dispensasi pemohon tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama 

Kudus menyatakan : 

“Ketika saya berhubungan memang masih sebatas 
wajar saja. Hanya mengobrol, duduk dan itu pun 
tidak pernah keluar berdua.” (Nama Samaran. 
Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama 
Kudus, 16 Februari 2013) 
 

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi 

kawin merupakan hal yang penting. Hal tersebut harus dilihat dahulu 

dari keterangan pemohon,bukti tertulis dan bukti saksi. Berikut 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012 : 
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Tabel 3. 

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan 

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus 

No. Perkara Dikabulkan Ditolak Pertimbangan 
Hakim 

Nama 
Hakim 

0085/Pdt.P/2010/PA.Kds  V - Hubungan calon 
mempelai biasa-biasa 
saja,tidak pernah 
perpergian maupun 
saling menginap 

- Dalam berhubungan 
hanya mengobrol, duduk 
berduaan, dan bercanda 

- Hubungan kedua calon 
mempelai tidak begitu 
mengkhawatirkan 
sehingga tidak mendesak 
untuk dilangsungkan 
pernikahan. 

Sholih 

0086/Pdt.P/2010/PA.Kds  V - Hubungan calon 
mempelai biasa-biasa 
saja,tidak pernah 
perpergian maupun 
saling menginap 

- Dalam berhubungan 
hanya mengobrol, duduk 
berduaan, dan bercanda 

- Hubungan kedua calon 
mempelai tidak begitu 
mengkhawatirkan 
sehingga tidak mendesak 
untuk dilangsungkan 
pernikahan. 

Sholih 

044/Pdt.P/2011/PA.Kds  V - Calon mempelai wanita 
belum siap untuk 
melakukan pernikahan 
karena belum mampu 
membina rumah tangga 
dan masih ingin 
mempelajari diantara 
keduanya. 

- Calon mempelai secara 
mental benar-benar 
belum siap untuk 
menikah karena belum 
mampu membina rumah 
tangga,apalagi untuk 
mengatasi problema 
rumah tangga yang 
sangat membutuhkan 
kedewasaan mental, lagi 

Jumadi 
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pula tidak terdapat 
unsure kemadlorotan 
dalam hubungan 
keduanya. 

0028/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- Hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat (sudah melakukan 
hubungan seksual) dan 
sudah hamil 4 bulan serta 
diantara mereka tidak 
ada larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- Calon mempelai 
menyatakan siap 
menikah dan sanggup 
menjadi suami dan 
kepala rumah tangga 
yang baik. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 
menikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama untuk 
menikah serta orang tua 
dari kedua mempelai 
tersebut telah 
mengizinkan. 

Jumadi 

031/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- Orang tua dari calon 
mempelai tidak 
keberatan atas 
pernikahan anaknya dan 
juga sudah siap untuk 
membimbing keduanya. 

- Kedua calon mempelai 
tidak ada hal-hal yang 
menghalangi untuk 
melangsungkan 
perkawinan, disamping 
itu hubungan mereka 
telah begitu akrab. 

- Orang tua dari calon 
mempelai sanggup untuk 
membimbing dan 
mengawasi anaknya agar 
dapat membina rumah 
tangga dengan baik. 

- Calon mempelai telah 
menyatakan baligh dan 
ingin segera menikah 
serta sanggup membina 
rumah tangga dengan 
sebaik-baiknya. 

- Calon mempelai pria 
telah bekerja sebagai 

Muflikh 
Noor 
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buruh dengan 
mempunyai penghasilan 
tetap serta sanggup 
berumah tangga dengan 
calon istrinya. 

- Hubungan kedua calon 
mempelai telah 
berlangsung lama dan 
telah bertunangan sejak 1 
tahun, dan sehingga 
hubungan yang demikian 
dikhawatirkan akan 
terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan jika tidak 
segera dinikahkan. 

0049/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- Pengadilan telah 
berusaha manasehati 
calon mempelai untuk 
menunda pernikahannya, 
namun tidak berhasil. 

- Calon mempelai 
hubungannya sudah 
akrab dan sering pergi 
berduaan, sehingga 
dikhawatirkan akan 
terjadi hal-hal yang 
dilarang oleh agama. 

- Kedua calon mempelai 
menerangkan bahwa 
hubungannya sudah 
sangat erat, sudah pergi 
berduaan bahkan sudah 
pernah tidur bersama. 

- Orang tua calon 
mempelai perempuan 
telah merestui dan 
bersedia menjadi wali 
nikah. 

- Calon mempelai pria 
telah terbiasa melakukan 
pekerjaan yaitu sebagai 
pedagang kayu usuk dan 
mendapatkan suatu 
pendapatan, hal ini 
menunjukkan calon 
mempelai secara fisik 
dan mental telah siap 
melangsungkan 
pernikahan. 

- Hubungan kedua calon 
mempealai telah 
sedemikian eratnya dan 
keduanya telah 
berpacaran selama 1 
tahun dan telah 

Noor 
Shofa 
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bertunangan selama 6 
bulan, keduanya sering 
pergi berduaan bahkan 
pernah tidur satu kamar. 

0052/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- Hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat dan sangat 
mengkhawatirkan, setiap 
hari sering pergi berdua, 
berboncengan serta 
diantara mereka tidak 
ada larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- Calon mempelai pria 
menyatakan siap 
menikah dan sanggup 
menjadi suami dan 
kepala rumah tangga 
yang baik. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 
menikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama untuk 
menikah serta orang tua 
dari kedua mempelai 
tersebut telah 
mengizinkan. 

Jumadi 

0055/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat dan calon mempelai 
pria selalu datang ke 
rumah calon mempelai 
wanita dan keduanya 
sering pergi berdua 
sehingga hubungan 
keduanya sudah 
sedemikian eratnya, 
sehingga sangat khawatir 
akan terjadi perbuatan 
yang dilarang oleh 
ketentuan hukum Islam 
apabila tidak segera 
dinikahkan serta diantara 
mereka tidak ada 
larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- Calon mempelai wanita 
menyatakan siap 
menikah dan sanggup 
menjadi istri dan ibu 
rumah tangga yang baik. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 

Jumadi 
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menikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama untuk 
menikah serta orang tua 
dari kedua mempelai 
tersebut telah 
mengizinkan. 

0063/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat dan calon mempelai 
pria selalu datang ke 
rumah calon mempelai 
wanita dan keduanya 
sering pergi berdua 
sehingga hubungan 
keduanya sudah 
sedemikian eratnya, 
sehingga sangat 
dikhawatirkan akan 
terjadi perbuatan yang 
dilarang oleh ketentuan 
hukum Islam apabila 
tidak segera dinikahkan 
serta diantara mereka 
tidak ada larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- Calon mempelai wanita 
menyatakan siap 
menikah dan sanggup 
menjadi istri dan ibu 
rumah tangga yang baik. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 
menikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama untuk 
menikah serta orang tua 
dari kedua mempelai 
tersebut telah 
mengizinkan. 

Jumadi 

0069/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat dan calonmempelai 
pria selalu datang ke 
rumah calon mempelai 
wanita dan keduanya 
sering pergi berdua 
sehingga hubungan 
keduanya sudah 
sedemikian eratnya, 
sehingga sangat 
dikhawatirkan akan 
terjadi perbuatan yang 

Jumadi 
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dilarang oleh ketentuan 
hukum Islam apabila 
tidak segera dinikahkan 
serta diantara mereka 
tidak ada larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- Calon mempelai wanita 
menyatakan siap 
menikah dengan dan 
sanggup menjadi istri 
dan ibu rumah tangga 
yang baik. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 
menikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama untuk 
menikah serta orang tua 
dari kedua mempelai 
tersebut telah 
mengizinkan. 

0085/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat dan calonmempelai 
pria selalu datang ke 
rumah calon mempelai 
wanita dan keduanya 
sering pergi berdua 
sehingga hubungan 
keduanya sudah 
sedemikian eratnya, 
sehingga sangat 
dikhawatirkan akan 
terjadi perbuatan yang 
dilarang oleh ketentuan 
hukum Islam apabila 
tidak segera dinikahkan 
serta diantara mereka 
tidak ada larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 
menikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama Islam 
dan peraturan perundang-
undangan untuk menikah 
serta orang tua dari 
kedua mempelai tersebut 
telah mengizinkan. 

Jumadi 

0089/Pdt.P/2012/PA Kds V 
 

- hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat dan sangat 

Jumadi 



 
 

 

76

mengkhawatirkan serta 
diantara mereka tidak 
ada larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- Calon mempelai pria 
sanggup menjadi suami 
dan kepala rumah tangga 
yang baik. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 
menikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama untuk 
menikah serta orang tua 
dari kedua mempelai 
tersebut telah 
mengizinkan dan paman 
dari calon mempelai 
wanita telah siap dan 
bersedia menjadi wali 
nikah. 

0092/Pdt.P/2012/PA.Kds V 

 

- hubungan kedua calon 
mempelai sudah sangat 
erat dan sangat 
mengkhawatirkan, setiap 
hari sering pergi berdua, 
berboncengan dan telah 
melakukan hubungan 
layaknya suami istri 
bahkan calon mempelai 
wanita telah hamil 2 
bulan, serta diantara 
mereka tidak ada 
larangan untuk 
melakukan pernikahan. 

- Calon mempelai wanita 
menyatakan siap 
menikah dan sanggup 
menjadi istri dan ibu 
rumah tangga yang baik. 

- berdasarkan bukti P.6. 
yaitu Surat Keterangan 
Pemeriksaan Kesehatan 
Calon Pengantin yang 
dikeluarkan oleh Dokter 
Pemeriksa Puskesmas 
Jati Kabupaten Kudus, 
terbukti bahwa calon 
mempelai dalam keadaan 
sehat. 

- kedua calon mempelai 
sama-sama setuju untuk 
menikah, orang tua calon 
mempelai wanita 

Jumadi 
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bersedia menjadi wali 
nikah, sama-sama 
beragama Islam dan 
tidak terdapat halangan 
menurut agama untuk 
menikah serta orang tua 
dari kedua mempelai 
tersebut telah 
mengizinkan. 

 

Dari penetapan-penetapan pengadilan tersebut dapat dilihat 

perbedaan antara permohonan dispensasi yang dikabulkan dan ditolak. 

Pernyataan alasan calon mempelai serta beberapa bukti, baik bukti 

tertulis maupun bukti saksi dapat menjadi bahan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara dispensasi tersebut. Berikut merupakan 

pernyataan tokoh masyarakat agama desa Garung Lor Kaliwungu 

Kudus tentang putusan hakim yang meemutus perkara dispensasi 

kawin:  

“Jika calon mempelai memang benar-benar terbukti 
karena hal-hal tertentu harus segera dinikahkan maka 
layak untuk dikabulkan pemohonan dispensasinya. Jika 
tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan dapat 
melanggar ketentuan agama islam. Namun jika hubungan 
mereka sekedar hubungan biasa-biasa dan secara 
sewajarnya permohonan dispensasi patut untuk 
ditolak”(Maimudin. Tokoh masyarakat agama (Modin) 
Desa Garung Lor Kaliwungu Kudus. 20 Januari 2012) 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, pernyataan tokoh 

masyarakat agama tersebut sejalan dengan pernyataan yang telah 

disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus dalam 

mempertimbangkan putusan dispensasi kawin bagi calon mempelai 

yang belum cukup umur.  Sehingga dapat diambil kesimpulan yang 
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diperoleh dari beberapa penetapan Pengadilan Agama Kudus, 

keterangan pemohon dispensasi, keterangan hakim, serta keterangan 

tokoh masyarakat agama bahwa pertimbangan hakim dalam 

mengabulkankarenakan permohonan dispensasi yaitu calon mempelai 

sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, mempunyai 

kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama, sudah dewasa 

serta mempunyai penghasilan tetap, calon mempelai wanita sudah 

hamil diluar nikah. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menolak 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus yaitu karena hubungan 

calon mempelai biasa-biasa saja, belum mempunyai kesiapan mental 

serta tidak ada hal yang mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. 

 

4.2 Pembahasan 

Dari data yang dapat diperoleh maka penulis dapar mengambil suatu analisis 

sebagai berikut : 

4.2.1 Alasan / faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan 

dispensasi nikah. 

Perkawinan dibawah umur dapat terjadi karena ada faktor yang 

melatarbelakanginya, seperti alasan yang disampaikan oleh Salima 

Rufaida yang pada saat melaksanakan perkawinannya sedang berusia 

15 tahun. Dari segi sosiologis, dispensasi kawin diajukan karena 

kondisi dari colon mempelai itu sendiri. Menurut keterangan responden 

yang dapat diambil dari Salima Rufaida yaitu sebagai berikut : 
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“Saya ingin segera melakukan perkawinan karena saya 
sudah siap secara lahir batin, siap membina rumah 
tangga yang baik dan saya tidak ingin hubungan kami 
terjadi hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak 
segera menikah”(Salima Rufaida. Pemohon dispensasi 
kawin di Pengadilan Agama Kudus,11 Januari 2013) 
 

Dari keterangan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Calon mempelai benar-benar merasa siap secara lahir dan batin. 

2. Siap membina rumah tangga dengan baik. 

3. Kekhawatiran calon mempelai akan hal-hal yang melanggar norma 

agama jika tidak segera dinikahkan.   

Keterangan yang disampaikan pemohon dispensasi tersebut 

merupakan suatu alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan suatu 

dispensasi kawin. Namun dalam perkawinannya calon mempelai justru 

mendapat kendala. Kendala tersebut dialami pada saat calon mempelai 

mendaftarkan ijin nikahnya justru mendapat surat penolakan dari 

Kantor Urusan Agama sebagai pegawai pencatat nikah. Adanya kondisi 

tersebut calon mempelai disarankan untuk mengajukan permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus. Karena hal tersebut 

telah diatur dalam pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan 

tentang pemberitahuan yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, 

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang 

atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya 

terdahulu. Adanya ketentuan tersebut, calon mempelai yang belum 

cukup umur untuk melakukan perkawinan harus mengajukan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sesuai dengan 



 
 

 

80

pernyataan yang tertera dalam penetapan nomor 0031/Pdt.P/2012/PA 

yang mendasari pernyataan pemohon dispensasi tersebut. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Jumadi, Bapak Muflikh Noor dan Ibu Hj. 

Zulaifah selaku hakim Pengadilan Agama Kudus dapat diambil 

kesimpulan bahwa dispensasi harus diminta karena ada ketentuan 

perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu pasal 7 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Alasan dari segi undang-

undang tersebut telah mendasari faktor yang menjadi pendorong untuk 

mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan batas 

umur perkawinan pada BAB II pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 

1 tahun 1974 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa batas umur usia perkawinan 

yang diijinkan yaitu bagi calon mempelai pria 19 tahun dan bagi calon 

mempelai wanita 16 tahun. Uraian di atas juga sejalan dengan 

pernyataan oleh Bapak Jumadi selaku hakim Pengadilan Agama Kudus 

yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yang sesuai dengan 

pasal 7 ayat (1) tersebut. Undang-undang tersebut juga sudah sejalan 

dengan keterangan yang diperoleh dari responden yang bernama Salima 

Rufaida selaku pemohon dispensasi di Pengadilan Agama Kudus yang 

menyatakan bahwa saat melakukan ijin nikah di Kantor Urusan Agama, 
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responden menyatakan bahwa ijin nikahnya mendapat surat penolakan 

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kudus sehingga harus 

mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Kudus. Hal ini sejalan dengan BAB II pasal 7 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam 

ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau 

pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak 

wanita. 

Penyimpangan yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu tidak 

sesuai batas umur perkawinan yang sudah tertera pada pasal 7 ayat (1) 

yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan. Bagi 

calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi 

calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun dapat 

mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. 

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Muflikh 

Noor yang menyatakan bahwa dasar hukum dispensasi terdapat pada 

pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Ramulyo yaitu sebagai berikut : 

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan 
kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang 
akan melangsungkan pernikahan belum mencapai 21 
tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana 
dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon 
suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri 
belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan 
perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari 
Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi 
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mereka yang belum mencapai umur 19 dan 16 bagi calon 
suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua 
pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah 
tempat tinggalnya. (Ramulyo,1996:183) 

Selain keterangan yang disampaikan oleh para hakim serta 

pemohon dispensasi, ada juga dalil yang disebutkan pada penetapan 

Pengadilan Agama Kudus bernomor 0028/Pdt.P/2012/PA.Kds yang 

menyebutkan bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat 

(sudah melakukan hubungan seksual) bahkan sudah hamil 4 bulan. Hal 

ini tentunya menjadi salah satu menjadi faktor calon mempelai 

mengajukan permohonan dispensasi dan harus segera ingin dinikahkan. 

Sesuai keterangan yang disampaikan oleh pemohon dispensasi 

tentang kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika tidak 

segera dinikahkan, hal ini serupa dengan Saddu Dzariah. Yang 

dimaksud dengan Saddu Dzari’ah adalah menyumbat segala sesuatu 

yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada 

perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka 

hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah atau disumbat agar tidak 

terjadi kerusakan. (http://chan22.blogspot.com/2012/12/dzariah.html. 

Di unduh tanggal 10 Februari 2013). Maksud dari perbuatan baik di sini 

yaitu menunggu pernikahan pada usia yang sudah matang. Namun, 

karena hubungan kedua calon mempelai yang sudah sangat erat, lebih 

baik pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dikhawatirkan 

akan terjadi perbuatan zina, maka penundaan pernikahan tersebut harus 

dicegah demi menutup kekhawatiran terjadinya zina. 
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Selain itu, penetapan bernomor 031/Pdt.P/2012/PA.Kds juga 

menyebutkan bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai buruh 

dengan mempunyai penghasilan tetap serta sanggup berumah tangga 

dengan calon istrinya. Dari segi ekonomi calon mempelai tersebut 

berarti sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan dan sudah 

sanggup menghidupi keluarganya. Hal tersebut juga menjadi salah satu 

faktor calon mempelai ingin menikah sehingga mengajukan 

permohonan dispensasi. 

Dari keterangan yang disampaikan pemohon dispensasi, para 

hakim Pengadilan Agama Kudus serta pada BAB II pasal 7 ayat (1) dan 

ayat (2) dapat disimpulkan bahwa alasan/faktor yang menjadi 

pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah yaitu : 

1. Faktor interen, calon mempelai sudah siap lahir batin untuk 

melaksanakan perkawinan, calon mempelai wanita sudah dalam 

kondisi hamil, serta adanya kekhawatiran akan terjadi pelanggaran 

norma agama jika tidak segera menikah, secara ekonomi calon 

mempelai sudah mempunyai penghasilan tetap serta mempu 

berumah tangga. 

2. Faktor eksteren, dikarenakan adanya aturan perundang-undangan 

yang mengatur, yang tertera pada pasal 7 ayat (1) tentang batas 

umur perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, serta 

pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 
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menganjurkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan 

serta PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 5. 

 

4.2.2 Pertimbangan Hakim Untuk Memutuskan Permohonan Dispensasi 

Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi harus 

mempunyai pedoman atau dasar yang melatarbelakangi putusan yang 

diputus hakim tersebut. Sesuai dengan fakta dan keterangan yang ada, 

hakim dapat mengambil kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai 

acuan dalam memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan 

oleh pemohon. 

4.2.2.1 Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi nikah. 

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan 

Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang 

mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan 

dilaksanakannya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah tentunya harus melihat bukti 

tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon 

tersebut. Sesuai pernyataan yang disampaikan Bapak Jumadi 

selaku hakim Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin meliputi : 
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1. Calon mempelai sudah siap baik secara mental maupun 

fisik 

2. Sudah menjalani tes kesehatan  

3. Segi postur tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah 

dewasa dalam hal materi atau penghasilan yang sudah 

memadai 

4. karena desakan orang tua  

5. Hamil sebelum nikah sehingga harus mendesak untuk 

dilangsungkan suatu pernikahan 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak 

Muflikh Noor yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemohon telah siap secara mental dan fisik 

2. Dewasa 

3. Kedua calon mempelai sudah menjalani hubungan 

demikian lamanya, bahkan sudah pernah pergi menginap 

berdua sehingga mendesak untuk dilaksanakan pernikahan 

karena dikhawatikan terjadi hal-hal yang dapat dilarang 

oleh agama 

Sesuai dengan perkara nomor tertera pada penetapan nomor 

0049/Pdt.P/2012/PA.Kds tersebut telah mendasari pernyataan 

hakim tersebut yang berisi bahwa dalam pertimbangan 

hukumnya menyebutkan bahwa Pengadilan telah berusaha 

menasihati pemohon agar menunda menikahkan anaknya 
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sampai cukup umur sebagaimana yang ditentukan undang-

undang, namun usaha tersebut tidak berhasil, alasan kedua 

calon mempelai hubungannya sudah sangat akrab dan sering 

berduaan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang 

dilarang oleh agama. Selain hubungannya yang sudah erat dan 

sudah sering pergi berduaan, kedua calon mempelai bahkan 

sudah pernah tidur bersama. Keterangan tersebut juga 

dikuatkan oleh para saksi.  

Ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat 

melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 

ayat (1)  Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan 

agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan 

perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir 

dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat. 

Tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi 

seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, 

akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, 

seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, 

keluarga, alam sekitar dan budaya setempat. Dalil-dalil pada 

penetapan tersebut telah menyebutkan calon mempelai laki-

laki telah terbiasa melakukan suatu pekerjaan yaitu sebagai 

pedagang kayu usuk dan mendapatkan suatu penghasilan. Hal 

ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki tersebut 
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secara ekonomi, fisik dan mental telah siap untuk 

melangsungkan pernikahan. Segi ekonomi menunjukkan laki-

laki tersebut telah siap menjalani rumah tangga.  

Kedua calon mempelai juga beragama Islam dan tidak ada 

hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan serta hal-

hal yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan 

serta hubungan cinta antara calon suami dengan calon istrinya 

telah sedemikian eratnya dan keduanya telah berpacaran 

selama 1 tahun, dan telah bertunangan selama 6 bulan, 

keduanya sering pergi berduaan bahkan pernah tidur dalam 

satu kamar, maka sangat beralasan tentang keinginan orang tua 

calon mempelai segera menikahkan anaknya. selain itu, 

permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum 

yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka 

permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.  

Atas dalil-dalil yang tertera pada penetapan tersebut sejalan 

dengan keterangan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan 

Agama Kudus. Adapun pertimbangan hakim yang tertera pada 

penetapan denga nomor 0028/Pdt.P/2012/PA.Kds yang dalil-

dalilnya menyebutkan sebagai berikut : 

- Hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat (sudah 

melakukan hubungan seksual) dan sudah hamil 4 bulan 
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serta diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan 

pernikahan. 

- Calon mempelai menyatakan siap menikah dan sanggup 

menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik. 

- Kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, 

sama-sama beragama Islam dan tidak terdapat halangan 

menurut agama untuk menikah serta orang tua dari kedua 

mempelai tersebut telah mengizinkan. 

Adanya keterangan yang menyebutkan bahwa pemohon 

dispensasi yang sudah hamil, namun usianya belum sesuai 

dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 

maka alasan ini dapat menjadi salah satu faktor yang kuat 

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. 

Hal serupa juga tersalin pada BAB VIII pasal 53 Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Seorang 

wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa 

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) 

dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran 

anaknya. Dan ayat (3) menyebutkan dengan dilangsungkannya 

perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
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Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang 

hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya dan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran 

anaknya. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam sejalan 

dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin tersebut.  

Ada juga ulama yang berpandangan bahwa wanita yang 

hamil di luar nikah, tidak wajib untuk menunggu masa iddah. 

Dalam hal ini laki-laki yang menghamili tidak perlu menunggu 

anak diluar nikah yang dikandung dari wanita tersebut lahir 

dahulu. Ulama tersebut yaitu Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. 

Madzhab Syafi'i dan Hanafi menganggap sah pernikahan ini 

tanpa harus menunggu anak zina lahir. Dengan alasan tidak 

ada keharaman pada anak zina karena tidak ada nasab 

(keturunan). Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat bahwa 

perempuan hamil karena zina, tidak wajib beriddah, dia boleh 

kawin dengan laki-laki lain, tetapi dilarang untuk melakukan 

hubungan seksual sampai dia melahirkan kandungannya. 

Sedangkan Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa, 

perempuan yang hamil karena zina tu, tidak wajib beriddah, 

dia boleh kawin dengan laki-laki lain dan boleh pula 

melakukan hubungan seksual disaat kehamilannya. 

(http://www.docstoc.com/ . Di unduh pada tanggal 7 Februari 
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2013). Hal ini hakim juga mengemukakan yang terdapat di 

dalam Qoiddah Fiqhiyyah yang berbunyi : 

 

Artinya : Menarik kerusakan didahulukan dari pada 

menarik kemaslahatan. 

Kaidah ini kemudian disempurnakan dengan kaidah lain 

yang dianggap penting (www.meaningfull.com, Diunduh 

tanggal 7 Februari 2013)  : 

• kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh 

kemaslahatan yang lebih besar 

• kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi 

kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan 

• kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan 

karena ada kerusakan yang baru diduga adanya 

 Pada kondisi tersebut, calon mempelai yang melakukan 

nikah hamil, tentunya kelak akan melahirkan anak yang lahir 

pada kehamilan tersebut. Nasib anak tersebut hendaknya 

menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Kedua orang 

tua mendampingi anak tersebut dan bertanggung jawab secara 

materiil hingga anak tersebut menjadi dewasa. Adanya 

keadaan yang demikian, maka dapat menjadi pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan dispensasi tersebut. Selain dari 

kondisi calon mempelai yang bersangkutan, hal ini juga 
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berpengaruh terhadap masa depan anak yang ada pada 

kandungan calon mempelai yang sudah dalam keadaan hamil. 

Dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut, maka calon 

mempelai yang sudah dalam kondisi hamil dapat menikah 

sebelum anak yang ada pada kandungannya tersebut lahir. 

Anak yang ada didalam kandungan tersebut akan mendapatkan 

kepastian hukum atas status orang tuanya. Sehingga lebih baik 

dikabulkan permohonan dispensasinya agar masa depan anak 

yang tedapat di dalam kandungan tersebut akan menjadi lebih 

baik. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian di atas 

maka pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi 

kawin yaitu karena calon mempelai sudah siap lahir batin 

untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai  mempunyai 

kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika tidak 

segera menikah, calon mempelai sudah dewasa serta secara 

ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk 

menjalani rumah tangga, calon mempelai wanita sudah hamil 

diluar nikah sehingga mendesak untuk dinikahkan. 

 

4.2.2.2 Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan 

dispensasi nikah. 

Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim 

sebelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis 
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maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu 

sendiri. Calon mempelai yang belum cukup umur dalam 

melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang 

dapat menguatkan untuk dikabulkan permohonan 

dispensasinya. Namun jika keterangan yang diperoleh tidak 

dapat menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkan, maka hakim 

berhak untuk menolah permohonan dispensasi kawin yang 

diajukan. Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan 

Agama Kudus dengan nomor perkara 0085/Pdt.P/2010/PA.Kds 

menyebutkan bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan 

calon mempelai pria biasa-biasa saja, bila bertemu hanya 

mengobrol, bercanda dan duduk berdua, tidak pernah 

berpergian maupun saling menginap dan tidak terlalu 

mengkhawatirkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh orang 

tua calon mempelai serta beberapa orang saksi. Selain hal 

tersebut, hakim juga mempertimbangkan bahwa calon 

mempelai tidak mengkhawatirkan untuk menunda perkawinan 

hingga usia anak tersebut mencapai batas usia perkawinan 

yang diatur dalam undang-undang serta berkeyakinan bila 

tidak ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan 

permohonan Pemohon, untuk itu patut untuk ditolak. 

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas maka keterangan 

yang diperoleh dari calon mempelai dan bukti saksi maka 
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terdapat alasan yang menyebutkan bahwa hubungan kedua 

calon mempealai biasa-biasa saja, bila bertemu hanya 

mengobrol dan duduk berdua, tidak pernah berpergian maupun 

saling menginap dan tidak mengkhawatirkan. Dalil tersebut 

juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak 

Sholih selaku hakim Pengadilan Agama Kudus yang 

menyebutkan bahwa : 

“… Jika calon mempelai selama menjalani 
hubungan biasa-biasa saja, belum siap mental 
dan tanpa adanya hal yang dapat 
menkhawatirkan untuk segera dinikahkan, lebih 
baik permohonan dispensasi ditolak…”(Sholih. 
Hakim Pengadilan Agama Kudus. 7 Januari 
2013) 

 
Adanya penolakan tersebut bagi calon mempelai yang 

permohonan dispensasinya ditolak oleh hakim, diharapkan 

agar calon mempelai mempunyai bekal dulu sebelum 

melaksanakan perkawinannya. Diantaranya diharapkan agar 

calon mempelai kelak menjaga kelangsungan hubungan antara 

keduanya di waktu yang akan datang, keduanya mempunyai 

kematangan jiwa raga, dan tidak diharapkan anak yang 

dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi korban dari 

kekurang matangan mental dari kedua orang tuanya, serta 

calon mempelai tersebut tidak terlalu dikhawatirkan terjadi 

perzinaan. Seperti yang disebutkan Imam Al-Qurthuby pada 

macam-macam hukum perkawinan, yang salah satunya yaitu 
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perkawinan yang hukumnya haram. Bagi seseorang yang tidak 

mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta 

nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Imam Al-

Qurthuby berkata : “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu 

membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi 

hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia 

terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau 

sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya”. 

(http://imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-

pernikahan-menurut-islam/. Di unduh tanggal 11 Februari 

2013). Sumber tersebut menyebutkan bahwa sesorang yang 

tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya 

atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin. 

Artinya calon suami tersebut tidak boleh melaksanakan 

perkawinan sebelum dapat menafkahi lahir batin kepada calon 

istrinya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam 

menolak permohonan dispensasi kawin yang disebutkan pada 

dalil-dalil penetapan serta keterangan hakim. 

Dari perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan 

Agama Kudus dengan nomor perkara 

0085/Pdt.P/2010/PA.Kds, 0086/Pdt.P/2010/PA.Kds, dan 

044/Pdt.P/2011/PA.Kds tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin 
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yaitu karena hubungan calon mempelai biasa-biasa saja, belum 

mempunyai kesiapan mental serta tidak ada hal yang 

mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. Adapun efek 

positif jika hakim menolak permohonan dispensasi bagi 

pemohon tersebut. Diantaranya yaitu bagi pemohon yang 

belum mempunyai kesiapan lahir batin tersebut akan 

terselamatkan bagi masa depan kehidupannya. Jika memang 

mereka jadi melangsungkan pernikahan, maka akan terancam 

perceraian. Karena belum dapat mempertanggung jawabkan 

kehidupan rumah tangganya. Efek negatif dari pemohon yang 

ditolak permohonan dispensasinya yaitu kedua calon mempelai 

tersebut sudah merasa perkawinannya yang akan dilaksanakan 

justru gagal sehingga mereka akan melakukan tindakan 

emosional berupa pengeratan hubungan antara keduanya. 

Sehingga justru dikhawatirkan akan melanggar norma agama. 

Uraian di atas menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam 

memutus permohonan dispensasi harus mempunyai dasar yang 

digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus permohonan 

dispensasi kawin. Dari alasan dan keterangan yang diperoleh dari 

pemohon dispensasi serta bukti tertulis dan bukti saksi, maka hakim 

dapat mempertimbangkan dalam memutus permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan. 
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Demikian pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi nikah 

dibawah umur menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. 

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Kudus yaitu karena calon mempelai sudah siap lahir 

batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai  mempunyai 

kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika tidak segera 

menikah, calon mempelai sudah dewasa serta secara ekonomi 

mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah 

tangga, calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah sehingga 

mendesak untuk dinikahkan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam 

menolak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus yaitu karena 

hubungan calon mempelai biasa-biasa saja, belum mempunyai kesiapan 

mental serta tidak ada hal yang mengkhawatirkan untuk segera 

dinikahkan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab 4 tersebut maka dapat ditarik suatu simpulan dari penulisan skripsi ini 

yang berjudul ‘’Dispensasi kawin bagi pernikahan dibawah umur menurut 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kudus)” adalah sebagai berikut : 

5.1.1. Alasan/faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus 

Alasan/faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus terdiri 

dari 2 faktor, dari segi faktor interen calon mempelai sudah siap 

lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai 

wanita sudah dalam kondisi hamil, serta adanya kekhawatiran akan 

terjadi pelanggaran norma agama jika tidak segera menikah, secara 

ekonomi calon mempelai sudah mempunyai penghasilan tetap serta 

mampu berumah tangga. Sedangkan dari segi faktor eksteren 

dikarenakan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur, 

yang tertera pada pasal 7 ayat (1) tentang batas umur perkawinan 

bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, serta pasal 7 ayat (2) 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganjurkan untuk 

mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan serta PP Nomor 9 

Tahun 1975 pasal 5. 

5.1.2. Pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. 

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama Kudus karena calon mempelai sudah siap 

lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai  

mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama 

jika tidak segera menikah, calon mempelai sudah dewasa serta 

secara ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap 

untuk menjalani rumah tangga, dan calon mempelai wanita sudah 

hamil diluar nikah sehingga mendesak untuk dinikahkan. 

Sedangkan pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Kudus karena hubungan calon 

mempelai biasa-biasa saja, calon mempelai belum mempunyai 

kesiapan mental, kedua calon mempelai tidak ada hal yang 

mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. 

 

5.2. Saran 

1. Perlu adanya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang peraturan 

batas usia kawin menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga 

masyarakat yang menginginkan melaksanakan pernikahan pada usia muda 
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dapat diminimalisir. Hal tersebut guna memperoleh kematangan jiwa, 

kedewasaan serta kesiapan lahir batin dalam menjalani suatu pernikahan 

tanpa berakhir pada suatu perceraian. Selain itu masyarakat perlu menjaga 

hubungan antara pria dan wanita agar tidak terlalu menjalin hubungan 

yang sedemikian erat pada usia muda agar tidak dikhawatirkan akan 

terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. 

2. Pengadilan Agama serta Hakim dalam mempertimbangkan permohonan 

dispensasi kawin hendaknya lebih mengetahui kondisi fisik dan psikis 

dari calon mempelai. Sehubungan dengan pengabulan permohonan 

dispensasi kawin, selain keadaan kedua calon mempelai yang mendesak 

untuk segera dinikahkan, calon mempelai hendaknya terbukti mempunyai 

kematangan jiwa dengan syarat lolos tes kesehatan dan psikotes oleh 

instansi terkait guna kelangsungan masa depan pernikahannya. 
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