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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul  

a. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin 

1) Pengertian Dispensasi Kawin  

Dispensasi menurut Kamus Ilmiah adalah pembebasan (dari 

kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan, 

takdir.
1
 Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

bersuami atau beristri.
2
 Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa 

dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang 

yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia 

perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang.
3
  

Warga negara Islam yang ingin menikah namun masih di 

bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari 

Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama 

adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon 

mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pihak pria 

                                                             
1Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer  (Surabaya: Arkola, 

1994), 117.  
2Kamus Besar Bahasa Indonesia  
3
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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dan atau belum mencapai 16 tahun bagi pihak wanita untuk 

melangsungkan perkawinan.
4
  

2) Dasar Hukum Dispensasi Kawin 

Dasar hukum dispensasi kawin terdapat dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:  

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini 

maka dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat 

lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak 

wanita”.
5
  Penyimpangan yang dimaksud terhadap ayat (1) 

berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria 

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” 
6
 

 

Selanjutnya bagi yang beragama Islam dispensasi diatur 

lebih lanjut dalam Permenag Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 

(2) sub g menentukan “Dispensasi Peradilan Agama ialah 

penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang 

belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum 

mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama”.
7
 

b. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin 

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang 

tua
8
 yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan 

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

perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau 

                                                             
4Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975  
5Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
6Pasal 7 ayat  (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
7Pasal 1 ayat (2) sub g Permenag Nomor 2 Tahun 1990  
8
Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal Pemohon.  

Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin 

harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan 

permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak 

wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka 

Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi 

walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin 

dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu.
9
 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

mengajukan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:
10

 

1) Surat Permohonan  

2) Foto Copy KTP Orang Tua yang bersangkutan (BerMaterai 

6000, Cap Pos) 

3) Foto Copy Akte Kelahiran (BerMaterai 6000, Cap Pos) 

4) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (BerMaterai 6000, 

Cap Pos) 

5) Surat Pengantar dari Kepala Desa yang isinya akan mengurus 

Izin Dispensasi Kawin 

6) Membayar biaya panjar perkara. 

                                                             
9Wawancara dengan Nafilah, selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 17 

Januari 2019.  
10Wawancara dengan Yusma Dewi, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama 

Bantul, tanggal 14 Januari 2019.  
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Prosedur Pengajuan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Bantul adalah dilakukan setelah mendapat 

penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan 

pernikahan yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan. 

Tahap pertama yang dilakukan setelah penolakan KUA  adalah 

orang tua membuat Surat Permohonan Dispensasi Kawin yang 

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat. Adapun 

susunan surat permohonan terdiri dari: identitas pemohon dan 

kedua mempelai yang hendak menikah, posita (alasan-alasan) dan 

petitum (inti permohonan) atau pemohon juga bisa minta dibuatkan 

surat permohonan di Pengadilan dengan bantuan POSBAKUM 

(Pos Bantuan Hukum) setelah itu permohonan di tandatangani oleh 

Pemohon.
11

 

Tahap kedua adalah mendaftarkan perkara permohonan di 

Meja 1 Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan 

dan syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin yang sudah 

dilengkapi untuk diregister ke dalam system. Setelah itu Meja 1 

menerima berkas-berkas pendaftaran dan membuatkan SKUM 

(Surat Kuasa Untuk Membayar) guna menaksir biaya perkara dan 

dberikan kepada Pemohon guna membayar biaya panjar.
12

  

                                                             
11Wawancara dengan Sukarna, selaku Pegawai Pengadilan Agama Bantul yang bertugas 

di Meja I, tanggal 14 Januari 2019 
12

Ibid   
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Setelah menerima SKUM, Pemohon menuju ke kasir untuk 

membayar biaya panjar ke rekening bank yang ditunjuk. Terakhir, 

Pemohon menyerahkan kuitansi pembayaran dari Kasir ke Meja 1 

untuk memperoleh surat tanda bukti pembayaran dan foto copy 

surat permohonan. Setelah semua prosedur di atas selesai, maka 

Pemohon hanya tinggal menunggu surat panggilan sidang dari 

Pengadilan Agama yang akan diantarkan ke alamat Pemohon.
13

 

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama adalah setelah Majelis Hakim menerima 

berkas perkara bersama dengan hakim anggota untuk dipelajari 

kemudian menetapkan hari, tanggal dan jam sidang untuk 

memanggil para pihak datang menghadap ke muka sidang. Kepada 

para pihak juga diberitahukan untuk mempersiapkan bukti-bukti 

yang diajukan dalam persidangan. Bukti-bukti dapat berupa surat-

surat otentik juga pengakuan dari para pihak. 
14

 

Apabila hakim sudah memeriksa dan yakin akan semua 

bukti-bukti yang diajukan di muka sidang dan sudah menasehati 

calon mempelai untuk tidak menikah dulu. Jika tidak berhasil 

menasehati para pihak maka hakim pun menjatuhkan putusan 

                                                             
13Ibid  
14

Wawancara dengan Nafilah........,  19 Januari 2019 
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berupa penetapan dispensasi bagi anak Pemohon untuk 

melangsungkan perkawinan di KUA.
15

  

Adapun prosedur dispensasi kawin yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam pasal 13 

mengatur tentang pemahaman dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai batas minimal. 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 bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan 

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.
16

 

2. Penetapan Dispensasi Kawin Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada 

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

                                                             
15Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 
16

Ibid  
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a. Duduk Perkara 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penyusun di 

Pengadilan Agama Bantul, penyusun memperoleh pengetahuan 

lebih dalam tentang Penetapan Dispensasi Kawin, Penetapan 

Pengadilan Agama Bantul Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.
17

, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 

November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin 

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul 

dengan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl dengan dalil-dalil pokoknya 

bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari FA. Bahwa pemohon 

hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang 

laki-laki bernama NH, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, 

pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Tegalijo RT.012, Desa 

Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan 

karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 2 tahun dan 

hubungannya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon 

sudah hamil 3 bulan. Oleh karena anak pemohon masih berusia 14 

tahun 6 bulan maka menurut ketentuan undang-undang perkawinan 

anak pemohon belum dapat melakukan perkawinan karena masih 

di bawah batas minimal usia pernikahan yaitu harus mencapai usia 

                                                             
17

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl Pengadilan Agama Bantul  
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16 tahun, maka dari itu anak pemohon harus memperoleh 

dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama agar dapat 

melangsungkan pernikahan dengan NH.  

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, 

Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan 

nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan 

tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. 

Selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mempertegas 

secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara 

sidang.  

Pembuktian pemohon dilakukan dengan mengajukan bukti-

bukti berupa, surat-surat yang meliputi: fotokopi KTP Pemohon 

yang menyatakan pemohon tinggal di Bantul, fotokopi Kutipan 

Akta Kelahiran anak Pemohon, Surat Asli Penolakan Pernikahan 

dari KUA dan fotokopi surat keterangan dokter.
18

 

Majelis Hakim telah meminta keterangan dan pengakuan 

dari anak pemohon tersebut yang bernama FA, calon suaminya 

yang bernama NH yang pada intinya mereka sudah mantap untuk 

menikah serta keterangan dari orang tua calon suami anak 

pemohon bahwa akan sanggup membimbing maupun membantu 

                                                             
18Berita Acara Sidang Perkara Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl dalam Arsip Pengadilan 

Agama Bantul 
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jika terlaksana perkawinan nanti, sebelum mereka mampu 

mandiri.
19

  

b. Pertimbangan Hukum dan Putusan  

Pemohon beragama Islam dan hendak menikahkan anaknya 

yang belum berusia 16 tahun Berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf 

(a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 

jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  

Menurut Pasal 49 ayat (1) huruf (a) “Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: a. perkawinan,
20

 yang menunjukkan 

kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara 

ini. Ditambah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 “dalam hal penyimpangan dalam ayat(1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat kaun yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua…”
21

 yakni calon mempelai wanita 

yang belum berusia 16 tahun.  

Pembuktian oleh Pemohon dalam hal ini, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan berupa P.1, P.2 dan 

                                                             
19Ibid  
20Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
21

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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P.3 yang merupakan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh 

pejabat berwenang dan dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini.
22

 

Bukti P.1 merupakan KTP Pemohon menunjukkan bahwa 

Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bantul. Maka dari itu 

Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili status perkara a quo. Berdasarkan bukti P.2 yaitu akta 

kelahiran FA menunjukkan bahwa pemohon adalah ibu kandung 

dari FA dan terbukti secara sah memiliki kapasitas untuk 

mengajukan perkara ini (persona stand in judicio). 

Berdasarkan bukti P.3 telah terbukti pula menurut hukum 

bahwa anak Pemohon telah hamil kurang lebih 3 bulan dan baru 

berusia 14 tahun 6 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan usia 

minimal melangsungkan pernikahan. Serta bukti keterangan dari 

para saksi baik anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan 

orang tua anak pemohon telah bersepakat untuk menikahkan FA 

dan NH agar tidak mengulang kesalahan yang sama mengingat 

hubungan keduanya sudah sebegitu akrabnya hingga melakukan 

hubungan intim yang dikhawatirkan mendatangkan muḍarat yang 

berkepanjangan bagi kedua belah pihak.  

Keterangan dari para saksi
23

 yang didatangkan oleh 

Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah. Dan 

juga tidak ada kesaksian yang saling bertentangan antara saksi-

                                                             
22Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
23

Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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saksi yang didatangkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim 

menerima kesaksian para saksi tersebut sacara materiil 

sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.B.g. 

Berdasarkan posita permohonan Pemohon yang tekah 

dibuktika secara sah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis 

Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut” 

1) Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama FA masih 

berumur 14 tahun 6 bulan, semenjak kurang lebih 2 tahun yang 

lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria 

bernama NH. FA dan NH sudah menunjukkan kesiapan mental 

untuk membangun rumah tangga. 

2) Bahwa anak kandung Pemohon beserta keluarganya sudah ada 

kesepakatan dengan keluarga calon mempelai pria untuk 

melakukan pernikahan. 

3) Bahwa keluarga masing-masing pihak khawatir akan selalu 

melakukan hal yang dilarang agama apabila FA dan NH tidak 

segara dinikahkan, terlebih FA sudah hamil 3 bulan. 

4) Bahwa antara FA dan NH calon suaminya tidak ada larangan 

untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, 

kecuali hal yang bersangkutan dengan umur berdasarkan 

undang-undang yang berlaku.  
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim 

dalam pertimbangannya menggunakan Al-Qur‟an surat An-Nur 

ayat 32 yang berbunyi: 

اِلِِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم وَ  ِإَماِئُكْم ِإن َيُكونُوا َوأَنِكُحوا اْْلَََيَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ُ ِمن َفْضِلِه َواَّللَّ  فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم اَّللَّ

 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendir ian 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 karuniaNya dan Allah 
Maha Luas lagi Maha Mengetahui

24
 

Dan qaidah Fiqhiyyah yang menyatakan: 

ٌم َعَلى َجْلِب اْلَمَصاِلحِ    َدْرءُ اْلَمَفاِسِد ُمَقدَّ
“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada 

menarik kemasalahatan”
25

 

Majelis Hakim memandang dengan menikahkan anak 

Pemohon dengan calon suaminya meminimalisir kemudlaratan 

yang akan timbul kemudian. Maka Hakimpun memutuskan 

mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai 

berikut: 

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

                                                             
24Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

626. 
25A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah Praktis (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 29. 
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2) Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (YS) untuk 

menikahkan anaknya FA di bawah umur 16 tahun dengan 

seorang laki-laki bernama NH; 

3) Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul 

untuk melangsungkan pernikahan tersebut; 

4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 

161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
26

 

3. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul 

Pada hari Kamis, 17 Januari 2019 penyusun melakukan wawancara 

dengan seorang hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu Ibu Dra. 

Nafilah, M.H., selaku hakim anggota yang memutus perkara nomor 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl. Penyusun mengajukan beberapa pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya terkait masalah dispensasi kawin 

pada perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl. Adapun hasil wawancara 

yang diperoleh oleh penyusun adalah sebagai berikut: 

a. Dispensasi kawin merupakan keringanan untuk seseorang yang 

hendak menikah namun belum mencapai batas usia minimal yang 

ditentukan dalam undang-undang. Namun undang-undang tidak 

menyebutkan alasan apa saja yang membolehkan seseorang untuk 

memperoleh dispensasi, apakah ini termasuk wilayah yurisprudensi 

hakim dalam memutuskan perkara ini? 

                                                             
26

Putusan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl., 11 
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Jawaban Hakim : 

Memang benar undang-undang tidak menyebutkan secara 

spesifik mengenai alasan apa saja yang dapat dijadikan dalil bagi 

seseorang yang ingin memperoleh dispensasi kawin. Namun dalam 

hal ini hakim memandang bahwa aturan mengenai dispensasi 

kawin ini ditujukan untuk seseorang yang ingin menikah karena 

memang ingin menikah namun belum mencapai batas usia minimal 

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 

1974 yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi 

yang terjadi saat ini malah banyak yang mengajukan dispensasi 

kawin karena sudah hamil duluan. Bukan lagi murni tujuannya 

ingin menikah.  

b. Berapa banyak kasus dispensasi kawin yang masuk dalam tahun 

2018 ini dan kira-kira berapa persen yang mengajukan dengan 

alasan hamil duluan? 

Jawaban Hakim : 

Data yang saya peroleh dari Panitera, jumlah perkara 

dispensasi kawin yang masuk tahun 2018 sebanyak 78 perkara dan 

rata-rata kebanyakan alasannya karena sudah hamil duluan namun 

saya tidak bisa mempersentasekan untuk Pengadilan Agama 

Bantul, sedangkan jika dilihat dari pengalaman saya menjadi 

hakim selama 20 tahun kira-kira kasus dispensasi kawin karena 

hamil di luar nikah persentasenya sebanyak 70%.  
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c.  Dari dalil-dalil/posita yang diajukan Pemohon menyatakan bahwa 

khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, 

apakah dalil ini sesuai dengan kasus ini sedangkan dia sudah 

melakukan hal yang dilarang agama sampai hamil di luar nikah? 

Jawaban Hakim: 

Dalil yang tepat adalah lebih kepada menyelamatkan nasab 

anak yang dikandungnya agar nanti dapat mendapatkan haknya 

sebagai anak dari ayah kandungnya. Karena seorang anak 

dikatakan anak sah apabila minimal usia kandungan ibunya 6 

bulan. Apabila lebih dari 6 bulan maka anak tersebut tidak berwali 

kepada ayahnya. Hanya berwali kepada keluarga ibunya. Sehingga 

hal ini menimbulkan dampak di kemudian hari terkait nasab, 

nafkah, dan lain sebagainya.  

d. Siapa yang berhak mengajukan dispensasi kawin ? 

Jawaban Hakim : 

Pengajuan dispensasi untuk anak perempuan memiliki 

urutan, yakni yang pertama adalah bapak. Jika masih ada bapak, 

maka bapaknya lah mengajukan dispensasi, apabila tidak ada 

bapak maka ibu. Jikalau tidak ada ibu bisa kakek, kemudian nenek 

sampai jika tidak ada lagi baru walinya saat ini. Sedangkan untuk 

anak laki-laki tidak ada urutan pengajuan boleh siapa saja yang 

mengajukan dispensasi.  
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e. Mengenai dalil yang digunakan dalam putusan ini yaitu Al-Qur‟an 

Surah An-Nur ayat 32, apakah tepat digunakan untuk kasus 

menikah karena hamil duluan?  

Jawaban Hakim : 

Setiap hakim memiliki dalil masing-masing dalam 

memutuskan setiap perkara.  

f. Dalam putusan ini menggunakan kaidah Menolak Mafsadat 

diutamakan daripada mengambil maslahat, mafsdat yang seperti 

apa dan maslahat seperti apa yang dimaksud dalam penggunaan 

kaidah ini sebagai dasar penetapan hakim? 

Jawaban Hakim : 

Mafsadat yang dimaksud hakim dalam penggunaan kaidah 

ini adalah khawatir akan terus zina jika tidak dinikahkan, 

membawa dampak buruk bagi anak yang dilahirkan diluar ikatan 

pernikahan, membawa dampak buruk bagi pribadi mereka, kelurga 

dan masyarakat. Sedangkan maslahatnya adalah untuk kebaikan 

pribadi mereka ke depannya, kebaikan keluarga dan kebaikan 

masyarakat serta menyelamatkan nasab anak hasil zina tersebut. 
27

  

B. Pembahasan  

1. Perkawinan Wanita Hamil 

a. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah 

                                                             
27

Wawancara dengan Nafilah, …... Tanggal 17 Januari 2019  
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Jumhur fuqaha berpendapat, boleh menikahi perempuan 

yang melakukan hubungan zina. Yang menjadi perselisihan antara 

fuqaha adalah ayat yang artinya, “dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

yang mukmin” (An-Nur ayat 3).
28

 

Pemahaman terhadap ayat di atas, para fuqaha terbagi ke 

dalam dua kelompok. Kelompok pertama memaknai zahir ayat ini 

yang menyatakan pengharaman. Sedangkan kelompok kedua yang 

dalam hal ini jumhur ulama memaknai ayat ini sebagai suatu 

pengecaman, bukan pengharaman. Berdasarkan apa yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa‟I dari Ibnu Abbas, dia 

berkata, “Seorang laki-laki datang menghadap Nabi, lantas dia 

berkata, „sesungguhnya istriku tidak terlepas dari perbuatan zina.‟” 

Rasulullah saw. Menjawab, 

“Jauhkanlah dia” 

Orang tersebut kembali berkata, “ Aku takut jika diriku 

selalu teringat kepadanya”. Rasulullah saw. Bersabda: “Maka 

nikmatilah dia”.
29

 

Ibnu Majah dari Ibnu Umar dan al-Baihaqi dari Aisyah juga 

meriwayatkan : 

 ال ىحرم الحرام الحالل 

                                                             
28Zaini Dahlan, Qur’an Karim….. ,  620 
29

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu  9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 144.  
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“sesuatu yang haram tidak boleh menjadikan yang 

halal menjadi haram” 

Menurut Mazhab Hanafi
30

, jika perempuan yang dizinai 

tidak hamil, maka sah akad nikahnya tetapi bukan dengan laki-laki 

yang menzinainya. Begitu pula jika dia hamil akibat zina maka 

boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad dengan 

syarat tidak digauli samoai dia melahirkan anaknya. Hal ini 

diambil dari dalil-dalil berikut ini: 

1) Perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok 

perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh 

dinikahi. Hal ini didasarkan pada Q.S An.Nisa ayat 24. 

2) Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Maka dari itu hasil 

dari perbuatan zina tidak menetapkan nasab, berdasarkan hadits 

yang artinya: “Anak bagi orang yang membuat hamil ibunya, 

dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan 

kepada pelaku yang menghamilinya”. 

Jika perbuatan zina tidak mengandung unsur kehormatan, 

maka perbuatan zina ini tidak menjadi penghalang untuk 

dibolehkannya nikah. Dan larangan untuk menggauli perempuan 

hamil akibat zina dimana ia menikah dengan orang  yang bukan 

menzinainya adalah tidak boleh berdasarkan sabda Nabi “... maka 

                                                             
30

Ibid.  
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jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik 

orang lain”.  

Adapun Abu Yusuf dan Zufar berpendapat, tidak boleh 

melaksanakan akad nikah terhadap wanita yang tengah hamil 

akibat hubungan zina, karena kehamilannya mencegah 

persetubuhan maka dilarang pelaksanaan akad sebagaimana 

kehamilan mencegah nasab. Sedangkan menurut Mazhab Maliki 

tidak boleh melaksanakan akad pernikahan dengan wanita hamil 

karena zina sampai dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid 

atau setelah tiga bulan. Karena menurut mereka wanita yang hamil 

memiliki masa iddah yaitu sampai melahirkan baik itu karena zina 

atau tidak, maka tidak sah nikahnya orang hamil sampai ia 

melahirkan.
31

 

Mazhab Syafi‟i berpendapat, jika dia melakukan hubungan 

zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram untuk 

menikahinya dan tidak ada masa iddah untuk wanita hamil di luar 

nikah. Hal ini serupa dengan pendapat Abu Hanifah, karena 

menurut mereka wanita yang hamil di luar nikah tidak dikenakan 

ketentuan hukum syara‟ sebagaimana yang ditentukan, karena 

                                                             
31

Wahbah Az-zuhaili,......, 145. 
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iddah itu disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menghargai 

sperma, sedangkan orang yang zina tidak menghargai sperma. 
32

 

  Mazhab Hambali menyatakan, jika seorang wanita berzina, 

maka bagi orang yang mengetahuinya tidak boleh menikahinya, 

kecuali dengan dua syarat: Pertama, masa iddahnya telah selesei. 

Jika dia hamil akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan. Hal 

inni berdasarkan hadits yang artinya “jangan kamu setubuhi 

perempuan hamil sampai dia melahirkan”. Kedua, dia bertobat 

dari perbuatan zina. Namun, Imam yang lain tidak menetapkan 

syarat ini
33

.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahi 

wanita hamil apakah ada iddahnya atau tidak. Demikian juga 

dengan apakah dihargai atau tidaknya sperma zina. Berdasarkan 

perbedaan ini, maka di antara ulama ada yang berpendapat sah 

menikahi wanita hamil karena zina dan ada yang berpendapat tidak 

sah seperti yang sudah diterangkan di atas.
34

 

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal 

menikahi wanita pezina. Dengan demikian perkawinan dengan 

wanita yang dihamilinya adalah sah. Mereka boleh bersetubuh 

                                                             
32Ibid.  
33Ibid, 146. 
34Chuzaimah T. Yanggo, Proble,atika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: PT Pustaka 

Firdaus, 1994), 53. 
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layaknya suami isteri. Karena status mereka sama sebagai pezina 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an Surat An-Nur ayat 3.  

b. Nasab Anak Zina 

Menurut kesepakatan ulama, apabila ada seorang wanita 

yang hamil akibat dari perzinahan maka anak yang dilahirkannya 

adalah anak zina. Anak tersebut hanya bisa bernasab kepada 

ibunya bukan kepada laki-laki yang sudah berzina dengan ibunya 

(ayah kandungnya). Maka terputuslah hubungannya dengan 

bapaknya, baik hubungan wali, waris dan nafkah tetapi tidak 

memutuskan hubungan mahram.
35

 

Apabila anak itu perempuan maka putus kewaliannya, 

bapaknya tidak dapat menjadi wali nikahnya, sedangkan apabila 

dia laki-laki putus juga hubungan waris dan apabila dia memiliki 

adik perempuan yang lahir dalam pernikahan yang sah maka ia 

juga tidak dapat menjadi wali dari adik-adik perempuannya. 

Dilihat dari sisi kelahiran baik secara syari atau tidak, nasab 

seorang anak dari ibunya tetap dapat diakui. Adapun nasab anak 

kepada ayah hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau 

fasid, atau wath’i syubhat (persetubuhan yang samar status 

hukumnya) atau pengakuan nasab itu sendiri. Rasulullah bersabda: 

                                                             
35

Ibnu Taimiyyah, Majmu Fatawa Jilid 32, 134-142  
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 ُُ 36اْلَوَلُد لِْلِفرَاِش َولِْلَعاِهِر اِلََْجر

“Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang 

tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan 

yang sah, sedangkan bagian yang berzina itu batu” 

Hadits ini menunjukkan bahwa nasab seorang anak 

dinisbatkan kepada ayahnya apabila dihasilkan dari perkawinan 

yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak 

dapat dinasabkan kepada ayahnya dan pelaku zina hukumannya 

adalah dirajam atau dilempari batu.
37

 

Jadi, dapat kita tarik kesimpulan anak yang lahir dari hasil 

zina atau karena ibunya hamil duluan, maka terputuslah nasab anak 

itu dari laki-laki yang menzinai ibunya, baik dia akan dinikahi 

ataupun tidak. Terputusnya nasab ini terputus pula hubungan wali, 

waris dan nafkah. Dan ulama sepakat menetapkan batas minimal 

kehamilan seorang wanita adalah enam bulan lamanya. Apabila 

anak itu lahir setelah 6 bulan pernikahan maka dia dinasabkan 

kepada ayahnya, dan apabila kurang dari 6 bulan ia tidak dapat 

dinisbatkan kepada ayahnya.  

2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 

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

                                                             
36Al-Manhaj, “Hamil di Luar Nikah dan Masalah Nasab Anak”, dikutip dari 

https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html diakses pada 

hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 jam 19.13 WIB. 
37Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 ( Jakarta: Gema Insasi, 2011), 

27. 

https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html
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Setelah mengkaji dan meneliti secara mendalam terhadap putusan 

hakim Pengadilan Agama Bantul pada perkara ini penyusun tertarik 

untuk membahas lebih lanjut mengenai dalil yang digunakan hakim 

dalam memutuskan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar 

nikah ini yaitu Al-Qur‟an Surat An-Nur ayat 32. Ketika diwawancarai 

mengenai penggunaan dalil ini hakim menyatakan setiap hakim 

memiliki dalil tersendiri, maka dari itu mari kita lihat tafsir dari ayat 

ini apakah cocok digunakan sebagai dalil untuk kasus kawin hamil. 

Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut: 

 ۚ ْم  ُك ِئ ا َم َوِإ ْم  دُِك ا َب ِع ْن  ِم ِِلِنَي  ا صَّ ل َوا ْم  ُك ْن ِم ٰى  َم ْْلَََي ا وا  ُح ِك َْن َوأ
مٌ  ي ِل َع ٌع  ِس َوا  ُ َّللَّ َوا  ۗ ِه  ِل ْض َف ْن  ِم  ُ َّللَّ ا ُم  ِه ِن ْغ  ُ ي َء  َرا َق  ُ ف وا  وُن ُك َي ْن   ِإ
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian 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 karuniaNya. Dan Allah maha luas 
lagi Maha Mengetahui” 

Ayat ini merupakan ayat yang menganjurkan umat islam untuk 

melangsungkan perkawinan antara pemuda dan pemudi bahkan budak 

sekalipun sebagaimana disebutkan Muhammad Ali Ash-Shabuny 

bahwa “Kawin adalah Jalan untuk Menjaga Kesucian”
38

 karena 

pernikahan merupakan benteng penghalang angin topan syahwat yang 

jika tidak berjalan pada jalannya yang aman, maka akan hancur, rusak 

dan menyebabkan kepada penyesalan dan kebinasaan.  

                                                             
38Muhammad Ali Ash-Shabuny, Cahaya Al-Qur’an Tafsir Tematik Surat An-Nur- 

Furqan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 44.  



51 
 

 
 

Islam telah mengharamkan zina dan melarang segala sesuatu 

yang dapat menjerumuskan kepadanya seperti melihat, berduaan dan 

menyingkap aurat, maka Islam mensyariatkan pernikahan supaya 

manusia dapat terjaga dari ketergelinciran dan kesucian dengan 

menyuruh orang-orang merdeka dan budak untuk melangsungkan 

pernikahan serta menjanjikan kekayaan kepada mereka.  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsiran dari ayat di atas 

adalah ditujukan kepada orang-orang yang masih sendiri untuk 

melangsungkan pernikahan agar terhindar dari zina. Sehingga menurut 

hemat penyusun ayat ini tidak cocok dijadikan dalil Hakim dalam 

pertimbangan memutuskan masalah dispensasi kawin yang dalam hal 

ini karena hamil di luar nikah karena sangat tidak sesuai dengan makna 

yang dikandung dalam ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada 

seseorang yang masih sendiri yang dianjurkan untuk menikah agar 

terhindar dari maksiat, sedangkan pada perkara 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl. orang yang hendak melaksanakan perkawinan 

adalah mereka yang sudah melakukan zina terlebih dahulu lebih-lebih 

lagi sudah hamil 3 bulan. Maka dari itu menurut penyusun ayat yang 

cocok adalah : 

ا  َه ُح ِك ْن  َ ي ََل  ُة  َِي ن زَّا ل َوا ًة  رَِك ْش ُم ْو  َأ ًة  َِي ن َزا َلَّ  ِإ ُح  ِك ْن  َ ي ََل  ِِن  زَّا ل ا
نيَ  ِن ْؤِم ُم ْل ا ى  َل َع َك  ِل ذَٰ رَِّم  َوُح  ۚ ِرٌك  ْش ُم ْو  َأ ٍن  َزا َلَّ   ِإ
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“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang 

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau 

laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-
orang yang mukmin”

39
 

Berdasarkan ayat di atas bukan berarti bahwa seorang laki-laki 

pezina tidak boleh kawin kecuali dengan wanita pezina atau wanita 

musyrik dan wanita pezina tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki 

pezina atau laki-laki musyrik, melainkan pernyataan itu untuk 

menunjukkan perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan amat 

jelek, di mana orang tidak akan melakukannya kecuali orang yang 

fasik dan musyrik.  

Ayat ini juga banyak digunakan sebagai dalil oleh para fuqaha 

sebagai dalil bolehnya pelaku zina menikah dengan sesama pelaku 

zina. Oleh karena itu, menurut penyusun lebih memilih ayat ini untuk 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan. Terlebih lagi di ayat sebelumnya yaitu ayat 2 surat ini 

menyatakan hukuman bagi pelaku zina adalah didera sebanyak 100x. 

Namun, dalam hukum Indonesia saat ini hukum jinayah belum dapat 

dipositifkan sehingga para pelaku zina saat ini tidak ada hukumannya, 

yang ada hanyak hukuman zina paling banyak 9 tahun itupun hanya 

bagi pasangan yang sudah menikah kemudian selingkuh. Belum ada 

aturan yang mengatur hukuman bagi orang berzina dan belum menikah 

sehingga memunculkan banyaknya kasus nikah karena hamil duluar 

                                                             
39Zaini Dahlan, Qur’an Karim ….., 620. 
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atau yang seirng kita sebut MBA (Married By Accident) saat ini 

terlebih lagi dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.  

3. Solusi Hakim Dalam Menangani Masalah Dispensasi Kawin Karena 

Hamil di Luar Nikah 

a. Menurut Hakim  

Hasil wawancara dengan Hakim ketika penyusun menanyakan 

terkait solusi perkawinan hamil adalah sebagai berikut: Indonesia 

merupakan salah satu Negara yang mempunyai angka perkawinan 

anak tertinggi di Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia 25% dari 

perempuan usia 20-24 tahun menikah pada usia sebelum 18 tahun. 

Bahkan di beberapa provisi jumlah itu bisa mencapai 30%. Ini 

berdasarkan data dari BPS Susenas tahun 2008-2012. Sedangkan data 

pada tahun 2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik juga 

menunjukkan bahwa jumlah tersebut untuk Indonesia mencapai 

25,71% dengan angka tertinggi untuk provinsi Kalimantan Selatan 

39,53% dan terendah di provinsi Yogyakarta 11,07%, sementara itu 

Jakarta berada di angka 12,76%.
40

 

Melihat angka perkawinan anak (di bawah umur) makin hari makin 

meningkat di Indonesia memunculkan tanda tanya apa yang menjadi 

penyebab dan upaya apa yang harus dilakukan sebagai solusi dari 

permasalahan ini. Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan 

                                                             
40Wahyu Widiana, “Peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Dalam Upaya 

Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia”, http://pa-tbkarimun.go.id/artikel/208-peran-kantor-

urusan-agama-dan-pengadilan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia-

oleh-wahyu-widiana-7-12  

http://pa-tbkarimun.go.id/artikel/208-peran-kantor-urusan-agama-dan-pengadilan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia-oleh-wahyu-widiana-7-12
http://pa-tbkarimun.go.id/artikel/208-peran-kantor-urusan-agama-dan-pengadilan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia-oleh-wahyu-widiana-7-12
http://pa-tbkarimun.go.id/artikel/208-peran-kantor-urusan-agama-dan-pengadilan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia-oleh-wahyu-widiana-7-12
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Agama Bantul dikatakan bahwa kira-kira 70% kasus dispensasi kawin 

dikarenakan telah hamil di luar nikah dan 90% nya perkara dispensasi 

kawin dikabulkan.  

Mengutip dari tulisan makalah Wahyu Widiana bahwa “penyebab 

tingginya perkawinan anak ini sangatlah kompleks, seperti karena 

rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, social, budaya serta 

pemahaman terhadap ajaran agama.
41

 Dan yang membuat 

permasalahan ini menarik mengenai perkawinan anak di Indonesia 

adalah tentang pengertian perkawinan anak, batas minimal usia 

menikah serta peran-peran lembaga yang terkait dengan pencatatan, 

pengawasan dan pemberian dispensasi dari pelaksanaan perkawinan. 

Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama adalah dua lembaga 

yang terkait dengan pencatatan, pengawasan dan pemberian dispensasi 

kawin bagi orang yang beragama Islam. Adapun peran KUA sebagai 

lembaga yang mencatat dan mengawasi perkawinan di wilayah 

yurisdiksinya memiliki peran yang sangat besar dalam upaya 

pencegahan perkawinan anak. Beberapa peran KUA yang diatur dalam 

perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

1) Pencatatan dan pengawasan perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku akan mengurangi angka 

perkawinan anak. Dengan mewajibkan penggunaan identitas resmi. 

Sehingga menghindari pemalsuan identitas. 

                                                             
41

 Ibid, 1  
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2) Pemberian informasi tentang pencatatan perkawinan yang mudah 

dan gratis akan mendorong masyarakat untuk mencatatkan 

perkawinannya. Karena perkawinan yang mudah namun tidak 

dicatatkan berpotensial menambah angka perkawinan di bawah 

umur. 

3) Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak buruk daru 

perkawinan anak akan mengurangi angka perkawinan.  

4) Pemanfaatan teknologi dalam memproses pencatatan perkawinan 

akan mempermudah pelaksanaan tugas sekaligus mempersulit 

pihak-pihak tertentu yang ingin memalsukan identitasnya.  

Adapun Peran Pengadilan Agama adalah menentukan ditolak atau 

dikabulkannya permohonan dispensasi kawin bagi anak yang ingin 

menikah tapi masih di bawah umur. Namun pada realitinya saat ini 

banyak dari orang tua yang mengajukan dispensasi untuk anaknya 

yang sudah terlanjur hamil duluan, maka mau tidak mau hakim pasti 

mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya karena demi kebaikan 

calon mempelai, anak yang dikandung, keluarga dan masyarakat.  

Oleh karena itu, ibu nafilah selaku hakim Pengadilan Agama 

Bantul dalam wawancaranya dengan penyusun menyimpulkan bahwa 

untuk upaya pencegahan dan solusi dari masalah dispensasi kawin ini 

adalah adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait dalam 

hal ini KUA dan PA untuk memberikan sosialisasi atau bimbingan 
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kepada masyarakat khususnya muda-mudi untuk tidak melakukan 

nikah dini.
42

 

b. Menurut Penyusun 

Menurut hemat penyusun, yang menjadi penyebab makin 

meningkatnya kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah 

adalah karena semakin bebasnya pergaulan antar laki-laki dan 

perempuan saat ini. Dimana norma-norma agama sudah semakin 

tergerus dan ditinggalkan. Sehingga menyebabkan banyak pemuda 

yang tergelincir dan jatuh ke lubang zina. Seperti yang sudah 

penyusun sampaikan dalam latar belakang bahwa saat ini yang 

menjadi asal muasal seseorang jatuh dalam zina adalah karena trend 

pacaran yang melanda muda-mudi saat ini.  

Remaja yang masih kita sebut anak-anak dalam undang-undang 

karena masih di bawah 18 tahun
43

 ini mengenal sebuah hubungan 

yang bernama pacaran. Maka lambat laun diapun akan jatuh ke dalam 

zina yang akhirnya mengakibatkan dia hamil dan harus menikah di 

usia dini demi menutup aib dirinya, anak yang dikandungnya juga 

keluarganya. Maka dari itu, penyusun dalam akhir skripsi ini ingin 

menyampaikan solusi yang sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana 

kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna yang 

mengatur segala aspek kehidupan termasuk perkawinan di dalamnya.  
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Maka dari itu, solusi dari permasalahan ini adalah adanya 

pengaturan hukum yang mengatur terkait perkara zina yang tegas 

dalam hal kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah ini 

penyusun menawarkan untuk menegakkan asas idealitas dalam aturan 

dispensasi.  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974
44

 ini sesungguhnya berlaku bagi mereka 

yang ingin menikah namun belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-

laki dan 16 tahun bagi wanita karena memang ingin menikah dengan 

niat menikah, bukan karena hamil di luar nikah.
45

 Hakim pun dalam 

hal ini memiliki kekuasaan yurisprudensi untuk memutuskan hukum 

baru yang sesuai dengan asas idealitasnya.  

Masalah hamil di luar nikah penyusun lebih setuju kepada hukum 

yang tidak membolehkan wanita hamil menikah sampai ia melahirkan. 

Hal ini pun lebih baik untuk menyelamatkan banyak pihak agar dapat 

menimbulkan efek trauma kepada masyarakat untuk tidak melakukan 

hal tersebut. Karena apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan 

seperti yang dilakukan banyak hakim saat ini dengan menggunakan 

dalil menutup aib keluarga dan menyelamatkan anak yang dilahirkan 

agar mendapat hak-hak perdata dalam hukum Negara. Namun, dalam 

hukum Islam yang namanya anak hasil dari zina tetap saja tidak dapat 

bernasab kepada ayahnya apapun kondisinya dan tidak dapat diubah 

dengan hukum perdata Indonesia sekalipun di hadapan Allah.   
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Jadi, solusi untuk perkara dispensasi kawin karena hamil di luar 

nikah menurut penyusun adalah dengan mempertegas kembali asas 

idealitas dispensasi kawin untuk orang yang ingin menikah bukan 

karena hamil di luar nikah. Dan bagi yang hamil di luar nikah 

diberikan dispensasi nikah setelah dia melahirkan anaknya.  


