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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Pustaka  

Setelah membaca dan meneliti berbagai literatur yang terkait 

dengan pembahasan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. 

Penyusun mendapati beberapa karya tulis di bawah ini yang berkaitan 

dengan dispensasi kawin yang bertujuan untuk membandingkan karya-

karya teresebut dengan rencana penulisan skripsi penyusun untuk 

menghindari kesamaan penulisan. Berikut beberapa karya ilmiah yang 

membahas tentang dispensasi kawin:  

Skripsi yang ditulis oleh Kuswanto yang berjudul: “ Telaah 

Analisis Pasal 53, 54, 99 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan 

Wanita Hamil”. Pada penelitian menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum 

Islam merupakan kumpulan hukum-hukum yang diambil dari kitab-kitab 

fiqh, namun demikian KHI masih ada perbedaan dengan Hukum Islam. 

Perbedaan itu terletak pada perkawinan wanita hamil yang nikah sah 

kemudian ditinggal mati suaminya. Penelitian inilah yang menjadi fokus 

pembahasan skripsi ini tentang bagaimana hukum perkawinan wanita 

hamil menurut hukum Islam dan Pasal 53,54, 99 KHI.
1

                                                             
1Kuswanto, “Telaah Analisis Pasal 53, 54, 99 Kompilasi Hukum Islam Tentang 

Perkawinan Wanita Hamil”. Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UII, 2015  
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Skripsi yang ditulis oleh Eko Arif Suryawan yang berjudul: 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Umur di 

Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2014”. Skripsi ini membahas 

tentang sesuatu hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah 

umur dan faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur 

meningkat di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2
 

Karya dalam bentuk jurnal yang berjudul: “Pertimbangan Hakim 

dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah 

pada Pengadilan Agama Bantul” oleh Bagya Agung Prabowo.
3
 Dalam 

jurnal ini dibahas tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar 

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini, 

khususnya akibat hamil di luar nikah dan implikasi hokum terhadap 

penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada 

Pengadilan Agama Bantul. 

Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 

0030/Pdt.P/2011/PA.Yk.)”, ditulis oleh Rohayah.
4
 Skripsi ini membahas 

tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

                                                             
2Eko Arif Suryawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di 

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UII, 2015  
3 Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan 

Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum IUS WUIA 

IUSTUM, no.2 vol.2 (2013): 300-317, http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4522/3990  
4Rohayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar 

Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 

0030/Pdt.P/2011/PA.Yk.)”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014 

http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4522/3990
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penetapan dispensasi kawin dikaji dari kaidah menghindari mudharat 

diutamakan dari mendapatkan maslahat.  

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Norcahya yang berjudul: “Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat 

Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.)”.
5
 skripsi ini 

membahas tentang apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

menolak penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon 

dikarenakan anak pemohon yang akan melangsungkan pernikahan masih 

terlihat seperti anak-anak dan juga belum bekerja, sehingga hakim menilai 

anak tersebut belum siap dan pantas untuk membina rumah tangga.  

Skripsi yang ditulis oleh Anita Anggraeni yang berjudul: 

“Dispensasi Nikah di Bawah Umur menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-

2005)”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan semua pihak, baik 

itu para pihak juga orang tuanya, keluarga dan masyarakat pada umumnya. 

Dalam penelitian ini tinjauannya menggunakan kaidah ushul fiqh yaitu 

maslahah mursalah yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang 

tidak ada sama sekali dalam Al-Qur‟an dan Sunnah karena pertimbangan 

                                                             
5Alfi Norcahya, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah 

Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.)”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2014 
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kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat dan 

terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemudharatan.
6
 

Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan 

Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan 

No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Yk.)” ditulis oleh Basyar Dikuraisyin.
7
 Fokus 

pembahasan dalam skripsi ini penyusus menganalisis kaidah yang 

digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, 

dimana penyusun tidak setuju dengan hakim menggunakan kaidah dar‟u 

al-mafᾱsidu muqaddaman „ala jalbi al-maṣᾱlih, tetapi lebih memilih 

kaidah idza ta‟aradha mafsadatᾱni ru‟iya ḍiraran „aŻamahuma bi 

irtikabin akhfahuma. 

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Kunardi, HM Mawardi 

Muzamil yang berjudul: “Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap 

Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”.
8
 Pembahasan 

dalam jurnal ini adalah dampak dari dispensasi perkawinan akan 

membawa akibat hokum bagi para pihak dan implikasi terhadap eksistensi 

rumah tangga mempelai, mengingat perkawinan dilakukan oleh calon 

mempalai yang belum matang secara fisik maupun psikis. Tinjauan yuridis 

                                                             
6Anita Anggraeni, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)”, Skripsi 

Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007 
7Basyar Dikuraisyin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah 

Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Yk.)”, Skripsi 
Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014 

8Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzami, ” Implikasi Dispensasi Perkawinan 

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

Hukum, Volume I, No.2, (2 Mei-Agustus 2014), 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1479/1147 . 

 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1479/1147
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yang digunakan adalah pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun 

implikasi dari perkawinan ini adalah munculnya konflik dalam rumah 

tangga yang berujung pada perceraian dan juga meningkatnya resiko 

kematian ibu dan anak yang dilahirkan dari perempuan yang belum cukup 

secara fisik.  

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Inayah dengan judul: :Penetapan 

Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan 

Agama)”.
9
 Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sejauh mana alat 

bukti serta pertimbangan hakim yang digunakan hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta dalam merumuskan penetapan dikabulkan atau ditolaknya 

perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang 

ditinjau dari hokum acara Peradilan Agama. 

Jurnal yang ditulis Nur Aisyah berjudul: “Dispensasi Pernikahan di 

Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”.
10

 Jurnal ini 

membahas tentang beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukannya 

permohonan dispensasi perkawinan antara lain karena faktor hamil 

sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi, faktor pendidikan 

dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

                                                             
9Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan 

Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, Skripsi 

Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017 
10

Nur Aisyah, “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di 

Kabupaten Bantaeng”, Jurispudentie, Volume 4, Nomor 2 (2017),  http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4062/3758 

  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4062/3758
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4062/3758
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adalah tidak semata-mata karena undang-undang tetapi juga ijtihad hakim 

dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahah mursalah. 

Dari sekian banyak karya tulis ilmiah yang dijelaskan di atas pada 

dasarnya semua sama membahas masalah dispensasi kawin, ada yang 

karena hamil duluan dan ada juga yang karena khawatir zina. Dan semua 

rata-rata membahas dasar pertimbangan hakim dalam menolak atau 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun yang membedakan 

karya tulis penyusun dengan yang lainnya adalah penyusun fokus meneliti 

mengenai isi putusan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi 

kawin apakah dengan hanya mengizinkannya langsung menikah sudah 

cukup atau perlu ditambah hukuman lain agar berdampak jangka panjang 

dan juga penyusun berusaha menggali hukum baru sebagai hasil akhir dari 

penelitian ini yang diperoleh dari pemikiran hakim dan pemikiran 

penyusun guna mengatasi masalah dispensasi kawin karena hamil di luar 

nikah.   

B. Kerangka Teori 

1. Kaidah Menolak Mafsadah Didahulukan daripada Meraih Maslahat 

Menurut „Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya Qawa‟id 

al-Ahkam fi Muṣalih al-Anam menyatakan bahwa seluruh syariat 

adalah maslahat, baik itu menolak mafsadat ataupun dengan meraih 

maslahat. Perbuatan manusia ada yang membawa kepada maslahat, 

ada pula yang membawa kepada kemafsadatan. Maslahat ataupun 

mafsadat dihasilkan ada yang untuk kepentingan dunia, akhirat 
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ataupun untuk kepentingan dunia dan akhirat. Seluruh syariat yang 

diperintahkan adalah untuk maslahat sedangkan seluruh syariat yang 

dilarang pasti mengandung mafsadat. Maka dari itu setiap 

kemaslahatan dan kemafsadatan memiliki tingkat-tingkat tertentu 

tergantung pahala dan mudarat yang akan didapat. 
11

 

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah dapat dibagi tiga. Ada yang 

wajib melaksanakannya, ada yang mubah melaksanakannya, da nada 

yang sunnah melaksanakannya. Apabila di antara maslahat itu banyak 

dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih 

baik dipilih yang paling besar maslahatnya.
12

 Hal ini sesuai dengan Al-

Qur‟an, yaitu: 

دِ  ا َب ِع ْر  شِّ َب  َ ْوَل  ف َق ْل ا وَن  ُع ِم َت ْس َي َن  ي لَِّذ هُ ا َن َس ْح َأ وَن  ُع ِب تَّ  َ ي  َ  ف
“beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan 

ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya” 

(Q.S Az-Zumar ; 17-18)
13

 

Demikian pula sebaliknya apabila kita menghadapi 

masalah mafsadah pada waktu yang sama, maka harus 

didahulukan menghindari yang paling buruk dampak atau 

akibatnya. Sedangkan apabila berkumpul antara maslahat dan 

mafsadat, maka yang harus diambil adalah yang maslahatnya 

                                                             
11„Izzuddin bin „Abd al-Salam, Qawa‟id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam (Beirut: Dar al-

Jail, 1980), Juz I, 11.  
12A. Djazuli, Kaidah-kaidah FIKIH (Jakarta:Kencana, 2006), 28.   
13 Zaini Dahlan, Qur‟an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

823. 
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lebih banyak, dan apabila sama banyaknya maka menolak 

mafsadah lebih utama daripada mengambil maslahat. Sebab 

menolak mafsadat sama dengan mengambil kemaslahatan.
14

 

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini 

dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa,
15

 Imam 

al-Syat ibi dalam al-Muwafaqat
16

 dan ulama kontemporer saat 

ini sepert i Abu Zahrah
17

 dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila 

disimpulkan maka persyaratan untuk menuju kemaslahatan 

adalah: 

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqaṣid al-

syari‟ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil 

qath‟i baik wurud maupun dalalahnya.  

b.  Kemaslahatan itu harus meyakinkan, art inya kemaslahatan 

itu berdasarkan penelit ian yang cermat dan akurat  

sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan 

manfaat dan menghindarkan mudarat.  

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan 

mendatangkan kesulitan yang di luar batas kemampuan 

manusia.  

                                                             
14A. Djazuli, Kaidah....., 28. 
15Al Ghazali, Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul (Mesir: t.pn, tt.), 2. 
16Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, (tt.: Al-Maktabah al-Tijariyah, 

tt.), Juz II, 8-38 
17Abu zahrah, al-„Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam, terj. Mahmud Nur (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1973), cet I.   
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d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar 

masyarakat bukan kepada sebagian kecil.
18

 

Wasilah atau cara untuk menuju kepada maslahat memiliki 

tingkatan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. Begitu 

pula dengan wasilah menuju kepada mafsadah juga 

bert ingkat disesuaikan dengan t ingkat kemafsadatannya. Ibnu 

Qoyyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa segala jalan atau 

wasilah yang menuju pada maslahat disebut dengan “Fath 

al- Żari‟ah” (membuka jalan) dan segala wasilah yang 

menuju pada mafsadat disebut dengan “Sadd al- Żari‟ah” 

(menutup jalan).
19

 

Adapun Syaikhul Islam juga merinci bahwa ukuran 

mafsadat dan maslahat diambil berdasarkan dengan 

timbangan syariat,
20

 yang meliput i:  

a. Jika perkara makrufnya lebih banyak, maka hal tersebut 

yang diambil atau diperintahkan walaupun berkonsekuensi 

melahirkan mafsadat yang lebih kecil.  

b.  Jika mafsadatnya lebih besar  maka perbuatan tersebut  

harus dicegah walaupun menghilangkan perbuatan makruf 

yang lebih kecil.  

                                                             
18A. Djazuli, Kaidah.........., 29.  
19Ibid, 30.  
20

Ibn Taimiyyah, Majmu Al-Fatawa Jilid 28, 128-131  
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c. Jika maslahat dan mafsadat seimbang dan saling terkait,  

maka tidaklah diambil keduanya.  

d. Adapun dari sisi jenisnya maka diperintahkan kepada yang 

maslahat secara mutlak dan dilarang kepada yang mungkar 

secara mutlak juga.  

2. Yurisprudensi Hakim  

Yurisprudensi berart i peradilan pada umumnya 

(judicature, rechtspraak)  yaitu pelaksanaan hukum dalam hal 

konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan 

yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas 

dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan 

putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.
21

 

Yurisprudensi atau putusan pengadilan adalah produk 

yudikat if yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang 

mengikat pihak-pihak yang terkait dengan peradilan atau 

terhukum. Putusan pengadilan ini bersifat  mengikat setelah 

putusan dijatuhkan di muka pengad ilan kepada pihak-pihak 

yang berperkara. Maka dari itu putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( inkracht) , namun 

setelah putusan pengadilan itu dilaksanakan putusan itu 

                                                             
21 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 

146.  
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hanya merupakan sumber hukum atau yang kita sebut 

yurisprudensi.
22

  

Suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak 

yang bersangkutan
23

 dan tidak mengikat hakim lain yang 

memeriksa atau memutus perkara yang serupa. Maka dari itu,  

di Indonesia pada dasarnya sebenarnya hakim t idak terikat  

pada ”precedent” atau putusan hakim terdahulu mengenai 

kasus atau perkara serupa yang akan diputuskannya. Jadi,  

jikalau ada seorang hakim yang menangani kasus yang serupa 

sepert i yang pernah terjadi sebelumnya tidak wajib untuk 

mengikutnya.  

Kebanyakan hakim saat ini banyak yang hanya berkiblat  

pada putusan-putusan pengadilan t inggi atau Mahkamah 

Agung dalam memutus perkara serupa yang sedang 

ditanganinya. Hal ini t idak dapat dipungkiri agar apabila 

terjadi upaya hukum atau kasasi t idak terjadi perbedaan atau 

pertentangan diantara putusan yang dihasilkan oleh 

Pengadilan Tingkat I dengan Mahkamah Agung.
24

  

3. Dispensasi Kawin  

Perkawinan ialah ikatan lahir bat in antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

                                                             
22Ibid.   
23Pasal 1917 KUHPerdata 
24

Sudikno Mertokusumo,  Mengenal Hukum......., 147 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagi dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
25

 

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila,  

dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha esa,
26

 

maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 

dengan kerohanian dan memiliki tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal.  

Membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal tentu 

dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk seseorang yang 

ingin menikah maka dari itu, undang-undang memberikan 

batas umur perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.
27

 

Hal di atas ditujukan untuk menjaga kesehatan suami 

isteri dan keturunan. Namun apabila melanggar ketentuan 

diatas maka akan dikenakan dispensasi sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)  Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang berbunyi:  “dalam hal penyimpangan 

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 

tua pihak pria maupun pihak wanita”.
28

 

                                                             
25Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
26Paragraf ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia   
27Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
28

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dispensasi 

Nikah merupakan Permohonan kepada Pengadilan Agama 

untuk memberikan dispensasi atau pengecualian bagi pihak 

yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum 

diperbolehkan oleh Peraturan Perundang -undangan untuk 

menikah. Hal ini bisa diajukan oleh orang tua dari pihak 

wanita ataupun dari pihak laki-laki yang belum mencapai 

batas umur perkawinan yang bertujuan menutup aib keluarga 

dan menyelamatkan nasab anak yang dikandung bersdasarkan 

undang-undang.   

  

 

     

  

 


