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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu ketetapan Allah yang berlaku 

bagi seluruh makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Manusia sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah yang 

membedakannya dari makhluk lain diberi aturan yang mengatur tata cara 

berhubungan antar lawan jenis agar tidak hidup bebas dengan mengikuti 

naluri dan nafsu semata.  

Allah mensyariatkan aturan kepada manusia bertujuan untuk 

menjaga kehormatan dan martabat manusia demi terwujudnya tujuan 

hidup yang hakiki yaitu kemaslahatan di dunia juga di akhirat. Maka dari 

itu Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita secara terhormat 

dan saling ridho dengan sebuah perikatan yang suci yaitu pernikahan.
1
  

Melalui pernikahan inilah laki-laki dan wanita dapat menyalurkan 

nalurinya dengan cara yang baik dan sahih agar terlahir generasi yang 

ṣalih- ṣalihah dan memelihara keturunan serta menjaga kaum wanita agar 

tidak menjadi seperti rumput yang bisa dimakan binatang ternak 

seenaknya.
2

                                                             
1
M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 1  

2
Ibid.   



2 
 

 
 

Pernikahan adalah suatu cara yang Allah tetapkan sebagai jalan 

manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian 

hidupnya. Pernikahan juga merupakan sebuah ikatan yang kuat atau 

miṡᾱqon galiẓon yang tidak dapat dilakukan dengan main-main. Maka dari 

itu islam sudah mengatur hal ihwal yang berkaitan dengan pernikahan 

dalam Fikih Munakahat
3
 

Fikih Munakahat adalah seperangkat peraturan yang bersifat 

amaliyah furu’iyah yang didasarkan atas wahyu Allah yang mengatur 

segala hal yang berkaitan dengan pernikahan yang berlaku untuk seluruh 

muslim. Adapun ruang lingkup munakahat adalah mengenai khitbah, 

nikah dan talaq.
4
  

Maka dari itu Allah melarang segala bentuk yang dapat 

merumuskan manusia ke jalan yang sesat seperti zinah, sebagaimana Allah 

sebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 32; 

بِيًل  اَء سَ سَ ةً َو اَن فَاِحشَ هُ كَ نَّ ا ۖ إِ نَ بُوا الّزِ َر َقْ ََل ت  َو

Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan yang keji, dan jalan 

yang paling buruk..
5
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan 

kepada manusia untuk menjauhi zina, karena zina merupakan jalan yang 

buruk lagi hina. Namun, fakta yang terjadi saat ini banyak manusia yang 

melanggar ayat di atas. Saat ini, banyak manusia yang tergelincir dari jalan 
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yang lurus dan melakukan perbuatan yang dilarang Allah salah satunya 

adalah dengan pacaran. 

Pacaran adalah sebuah kata yang terdiri dari pacar dan an, pacar 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekasih atau teman lawan 

jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Jadi 

pacaran adalah sebuah hubungan yang menghalalkan hubungan percintaan 

di dalamnya dimana mereka memupuk rasa kasih dan sayang melalui jalan 

yang salah.
6
  

Pacaran merupakan langkah awal seseorang menuju kepada 

perzinahan. Karena dengan pacaran seorang pria dan wanita melakukan 

interaksi yang melibatkan hati dan perasaan sehingga akan muncul rasa 

kasih dan sayang. Ketika pacaran akan menimbulkan cinta birahi yang 

menyebabkan meningkatnya hawa nafsu seseorang. Dari sinilah banyak 

wanita yang bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami isteri 

sebagai sebuah pembuktian cinta. Yang pada akhirnya menyebabkan 

wanita hamil di luar nikah. 

 Wanita dalam hal ini yang paling banyak mendapatkan kerugian, 

dia akan mendapatkan aib. Karena, ia akan mengandung dalam kondisi 

belum menikah, akan mendapatkan cibiran dari masyarakat dan dampak 

yang paling besar adalah jika wanita tersebut tidak menikah, anak yang 

dilahirkannya tidak memiliki ayah dan tidak mendapatkan nasab ayahnya.  
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Orang tua sebagai wali dari anak-anaknya tentu memiliki tanggung 

jawab akan hal ini, maka dari itu satu-satunya pilihan agar terhindar dari 

aib karena sudah terlanjur hamil adalah dengan menikahkan anak 

perempuannya dengan laki-laki yang sudah menghamilinya.  

Menikah akan terjadi apabila telah terjadi ijab-qabul antara wali 

perempuan dan calon suami yang dinamakan akad. Setalah Akad inilah 

wanita dan laki-laki yang tadinya haram untuk melakukan segala hal yang 

dilarang Allah menjadi sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan antara 

laki-laki dan wanita, termasuk hubungan kelamin. Namun, hubungan 

kelamin bukanlah yang menjadi tujuan tertinggi tetapi mendapatkan 

keturunan yang sah dalam rangka merangkai generasi.
7
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  menyatakan bahwa 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
8
 

Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal. Untuk itu suami dan isteri perlu saling melengkapi dan mengisi 

kekurangan masing-masing agar dapat mengembangkan kepribadiannya 

menuju pada tercapainya kesejahteraan spiritual dan materiil. Maka dari 

itu disebutkan juga dalam UU ini bahwasannya setiap perkawinan 
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8
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  



5 
 

 
 

dilaksanakan menurut agama masing-masing dan dicatat sesuai 

perundang-undangan yang berlaku.
9
 

Seseorang yang ingin menikah harus dicatat dan dilaksanakan di 

hadapan Pejabat Pencatat Nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA),
10

 

jadi siapa saja yang ingin melaksanakan pernikahan harus mendaftarkan 

pernikahannya ke KUA. Begitu pula dengan kasus mereka yang ingin 

menikahkan anaknya karena sudah terlanjur hamil duluan guna menutup 

aib keluarga.  

Kasus hamil duluan banyak terjadi pada mereka yang masih di 

bawah umur yaitu di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun 

bagi laki-laki.
11

 Maka dari itu mereka  harus meminta izin Dispensasi 

Kawin di Pengadilan Agama.
12

 Di Pengadilan Agama Bantul jumlah 

perkara dispensasi kawin yang diterima adalah sebanyak 78 kasus. Hampir 

90% perkara dispensasi kawin dikabulkan yang disebabkan oleh hamil di 

luar nikah. Hal inilah yang melatarbelakangi penyusun tertarik untuk 

meneliti masalah Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah.   

Kasus Dispensasi Kawin karena hamil di luar nikah juga terjadi 

pada YS yang ingin menikahkan anak perempuannya karena sudah 

terlanjur hamil di KUA. Namun, ketika ingin mendaftarkan pernikahan 

anaknya, YS ditolak oleh KUA karena umur anaknya baru berusia 14 

tahun 6 bulan. Akhirnya, YS mengajukan permohonan Dispensasi Kawin 

                                                             
9 Ibid, Pasal 1. 
10Ibid, pasal 2 ayat (2)  
11Ibid, pasal 7 ayat (1) 
12

Ibid, pasal 7 ayat (2)  
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ke Pengadilan Agama Bantul yang dalam hal ini terregister pada perkara 

Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.
13

 dengan tujuan memperoleh izin 

dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya dengan pacar 

anaknya yang sudah menghamilinya.  

Pemberi keputusan pun dalam hal ini Hakim harus bijak dan 

berhati-hati dalam menentukan ditolak atau dikabulkannya sebuah 

permohonan. Dalam hal perkara dispensasi kawin karena hamil di luar 

nikah, rata-rata hakim pasti mengabulkan permohonan dispensasi kawin 

seperti yang terjadi pada YS dimana permohonannya dikabulkan oleh 

hakim dan mendapatkan dispensasi untuk anaknya. Lantas apa yang 

mendasari isi penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin dan bagaimana hukum Islam meninjaunya. Hal inilah 

yang akan dibahas penyusun dalam skripsi ini yaitu meneliti kasus perkara 

dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada putusan perkara nomor 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.  

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian  

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan masalah terlebih 

dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penyusun memfokuskan 

penelitian untuk meneliti tentang proses penetapan dispensasi kawin 

karena hamil di luar nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Bantul. 

Adapun pertanyaan penelitian meliputi: 

                                                             
13

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul   



7 
 

 
 

1. Apakah yang menjadi isi putusan hakim Pengadilan Agama Bantul 

dalam memberikan penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar 

nikah pada perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl, ? 

2. Bagaimanakah pandangan dan solusi hakim dalam menanggulangi 

terjadinya pernikahan di bawah umur karena hamil di luar nikah ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan hakim Pengadilan 

Agama Bantul dalam memberikan penetapan dispensasi kawin 

karena hamil di luar nikah pada perkara nomor 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl.  

b. Untuk mengetahui pandangan dan upaya hakim dalam 

menanggulangi terjadinya pernikahan di bawah umur karena hamil 

di luar nikah.  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti terkait masalah 

dispensasi kawin, terkhusus dispensasi kawin yang terjadi karena 

hamil di luar nikah berdasarkan hukum islam. 
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b. Kegunaan secara praktis, yakni agar penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan dalam pertimbangan hakim ketika menangani 

kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini 

secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan skripsi ini yang dibagi 

menjadi lima bab, dimana setiap babnya terdiri dari sub bab dan sub-sub 

bab, sebagai berikut: 

Bab satu berisi Pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan 

pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab satu ini terdiri dari 

beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.  

Bab dua terdiri dari kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian 

pustaka adalah yaitu membandingkan penelitian yang sudah ada dengan 

penelitian yang akan dilakukan penyusus agar menemukan perbedaan 

fokus penelitian dan sebagai bahan acuan dari penelitian saat ini. Kerangka 

teori yaitu sub bab yang menguraikan tentang sub-sub bahasan seperti 

kaidah menolak mafsadat diutamakan daripada mengambil maslahat, teori 

yurisprudensi hakim dan teori mengenai Dispensasi Kawin.  

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yaitu bab yang 

menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan 

peneliti, tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Bantul, Informan 

Penelitian yang meliputi hakim dan panitera Pengadilan Agama Bantul, 



9 
 

 
 

teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian, teknik pengumpulan 

data meliputi studi pustaka terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul 

pada perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl. dan wawancara hakim, 

keabsahan data dapat dibuktikan dengan adanya arsip di PA Bantul, dan 

teknik analisis data menggunakan content analysis yaitu penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi atas suatu informasi tertulis.  

Bab empat berisi tentang hasil dan pembahasan yaitu bab yang 

menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan data data yang 

diperoleh yang dalam hal ini penelitian terhadap hasil putusan hakim 

Pengadilan Agama Bantul pada perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.  

Bab lima berisi penutup, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran dari penyusun.  

  

 


