
67 
 

 
 

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

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada 

tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara 

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: 

XXX                      tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan 

Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 

tempat kediaman XXX, Kabupaten Bantul sebagai  

Pemohon; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 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 pada 

pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama : XXX, 

tanggal lahir : XXX, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXX, 

Kabupaten Bantul;   
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2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut 

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah 

terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 

tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan Surat Nomor: XXX, tanggal 

XXX;   

3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki 

bernama : XXX, tempat/ tanggal lahir: XXX, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat 

kediaman di XXX, Kabupaten Bantul;   

             Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;  

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 

keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan 

mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah 

hamil 3 bulan;   

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan 

untuk melakukan pernikahan dan pada bulan November 2018 orang tua calon 

suami anak Pemohon telah datang kerumah Pemohon untuk melamar anak 

Pemohon;   

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap 

untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;   

7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap 

perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya 

tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, 

warahmah;   
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8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;   

 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada  Pengadilan 

Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;   

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon XXX untuk menikahkan anak 

Pemohon bernama XXX, dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki 

bernama XXX;   

3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk melangsungkan 

pernikahan tersebut;   

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;   

 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir 

sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya 

berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada 

permohonannya; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti  

berupa: 

A. Surat: 
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a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor XXX, tanggal XXX, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten 

Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, nomor XXX tanggal 

XXX,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten  

Bantul yang cocok dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (P.2) ; 

c. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala KUA 

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, bermeterai cukup (P.3) ; 

d. Fotokopy Surat Keterangan dokter nomor XXX, tanggal 14 Nopember 2018 

bermeterai cukup dan diberi tanda P.4; 

 

Bahwa Pemohon kedua calon memepelai serta orang tuanya masing - masing 

menyampaikan  keterangannya sebagai berikut  

1.ANAK PEMOHON : 

 XXX, tanggal lahir : XXX, XXX (umur 14 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pekerjaan 

Pelajar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bantul;   

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon 

- Bahwa Ia sudah menjalin hubungan dengan XXX;   

- Bahwa Ia berstatus perawan dan calon suaminya jejaka dan telah berpacaran 

kurang lebih 2 tahun yang lalu; 

- Bahwa Ia dan calon suaminya sudah sulit dipisahkan,selalu berdekatan dan tidak  

mau berjauhan . 



71 
 

 
 

- Bahwa Pemohon selaku orang tuanya sudah menerima lamaran calon suaminya  

dan lamaran telah diterima dengan baik,   saya  tidak akan menerima lamaran 

orang lain kecuali pinangan calon suami yang ada; 

- Bahwa pada saat ini calon suaminya sudah berusaha, mencari kerja yang 

secukupnya untuk bekeluarga dan Ia  telah berjanji akan berusaha untuk 

bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya; 

- Bahwa Ia dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan  yang 

dapat menghalangi sahnya perkawinan; 

- Bahwa Ia sudah mantap untuk menikah, dan Ia siap menjadi isteri  yang baik  

serta bertanggung jawab ; 

 

2.CALON SUAMI ANAK PEMOHON : 

XXX, tempat/ tanggal lahir: Bantul, XXX (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, 

pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bantul;   

- Bahwa Ia kenal Pemohon, Ia sebagai calon menantu Pemohon,karena akan 

segera menikah dengan anak Pemohon. 

- Bahwa Ia sudah berhubungan/berpacaran kurang lebih 2 tahun, ,karenanya 

secepatnya mau menikah,namun calon isteri umur 14 tahun 6 bulan, karenanya 

ditolak KUA Kecamatan setempat, karena belum mencukupi usia perkawinan; 

- Bahwa orang tuanya sudah melamar Calon Isterinya dan telah diterima dengan 

baik lamaran tersebut,bahkan Ia menyatakan tidak akan menerima lamaran 

orang lain kecuali calon suaminya ; 
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- Bahwa pada saat ini ia  belum bekerja, tapi sudah berusaha mencari pekerjaan 

meskipun dengan penghasilan yang terbatas,tetapi berjanji untuk bertanggung 

jawab terhadap anak isteri saya; 

- Bahwa saya sudah mantap akan menikah dengan Calon isteri saya,disamping 

calon isteri saya telah hamil 3 lebih lebih; 

- Bahwa antara saya dengan calon isterinya  adalah orang lain, tidak ada 

hubungan keluarga, sesusuan ataupun hubungan mahram yang dapat 

menghalangi sahnya perkawinan; 

 

3.  ORANG TUA CALON SUAMI ANAK  PEMOHON;   

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, 

Kabupaten Bantul.  

- Bahwa ia adalah orang tua  dari  Calon suami anak Pemohon ; 

- Bahwa anak saya telah berhubungan / pacaran  dengan  calon isterinya lebih 

2 tahun lamamnya; 

- Bahwa  calon suami anak Pemohon  sudah erat hubungannya/berpacara 

dengan anak Pemohon,sulit dipisahkan,karenanya kedua orang tua 

khawatir,akan selalu melakukan  yang dirang agama, disamping itu calaon 

isterinya telah hamil 3 bulan;  

- Bahwa pihak calon suami sudah melamar calon isterinya dan diterima dengan 

baik oleh   pihak keluarga calon isteri anak Pemohon;  
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- Bahwa saya selaku  orang tua calon suami anak Pemohon sanggup untuk 

membimbing maupun membantu jika terlaksana perkawinan nanti,sebelum   

mampu mandiri ; 

- Bahwa antara calon isteri dengan Calon Suaminya tidak mempunyai 

hubungan saudara atau mahrom, atau saudara sesusuan yang menghalangi 

pernikahan ; 

 

    Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya 

permohonan Pemohon mohon dikabulkan;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana 

termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang diuraikan di atas;  

             Menimbang, bahwa  Pemohon beragama Islam dan hendak mengawinkan 

anaknya  walaupun belum berusia 19 tahun  secara Islam sehingga oleh karena itu 

berdasarkan Pasal 49 Pasal (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 

tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009  jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan 

mengadili serta memutus perkara a quo; 
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       Menimbang,  Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan  

berupa P.1, P.2, dan P.3, yang merupakan surat-surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang sehingga oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang 

sah dalam perkara ini ; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.1,telah terbukti menurut hukum bahwa   

Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul, maka oleh karena itu Pengadilan Agama 

Bantul berwenang untuk memerika dan mengadili serta memutus perkara  a quo ; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan bukti   P.2,  maka telah berbukti menurut 

hukum bahwa  Pemohon adalah ibu  kandung dari seorang anak perempuan bernama 

XXX, sehingga   Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan 

Dispensasi Kawin atas anak  Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama ; 

          Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya 

tersebut, meskipun belum  cukup umur dengan calon suaminya adalah, karena anak  

Pemohon telah berpacaran dan saling mencintai, dan bahkan sudah tidak bisa 

dipisahkan antara satu dengan lainnya dan telah berpacaran kurang lebih24 tahun 

lamanya,bahkan calonn isterinya telah hamil 3(tiga) bulan dengan calon suaminya anak 

Pemohon,sehingga kedua orang tuanya,khawatir akan terus menerus terjerumus kejalan 

yang dilarang agama,maka mendesak untuk segera  dikawinkan ; 

       Menimbang, bahwa  berdasarkan bukti   P.3, maka telah terbukti pula menurut 

hukum bahwa anak Pemohon, telah hamil kurang lebih 3 bulan  dan baru berumur  

sekitar 14  tahun 6 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan usia minimal untuk 

melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayah (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI), tetapi oleh pemohon harus dinikahkan,karena anak pemohon telah hamil 3 

bulan dengan calon suaminya ,karenanya harus dinikahkan.bukti  (P.4) ; 

        Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap bersikukuh untuk mengawinkan 

anaknya tersebut dengan calon suaminya, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) diperlukan dispensasi dari Pengadilan ; 

        Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan anak  

Pamohon serta calon istrinya, telah nyata bahwa  anak  Pemohon, telah pacaran dengan 

jangka waktu kurang lebih 2 tahun lamanya dengan anak  Pemohon dan telah hamil 

kurang lebih 3(tiga) bulan sehingga oleh karena itu, anak  Pemohon tersebut, harus 

segera dikawinkan dengan calon suaminya  tersebut,agar tidak berkepanjangan 

menimbulkan mudlarat /melakukan yang dilarang agama, serta segera mendapatkan 

perlindungan dan jaminan kepastian hukum ; 

        Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Pemohon di depan persidangan telah 

terbukti pula bahwa antara anak  Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat 

halangan/larangan perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 8 s/d 10 Undang-

Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal 39 s/d 44 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) ; 

        Menimbang, bahwa  anak pemohon dengan calon istrinya,sudah begitu 

dekatnya,sampai mengkhawatirkan kedua orang tua kedua belah pihak ,sehingga patut 

untuk dikawinkan dan permohonan Pemohon harus dikabulkan; 

         Menimbang, bahwa  membiarkan anak  Pemohon dan calon istrinya tidak 

dinikahkan, tidak mustahil akan mendatangkan mudharat yang berkepanjangan bagi 
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kedua belah pihak,karena begitu akrabnya hubungan antara anak Pemohon dengan 

calon isterinya dan keduanya meminta untuk segera dinikahkan; 

         Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan     

Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32  berbunyi :  

له و هللا واسع عليمو انكحوا االيام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم هللا من فض  

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang 

yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika 

mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah 

Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”; 

Dan  qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :  

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

     Artinya: “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan”; 

         Menimbang, bahwa dengan menikahkan anak  Pemohon tersebut dengan calon 

suaminya dipandang bisa meminimalisir kemudlaratan yang akan timbul kemudian ; 

        Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, 

maka permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh  Pemohon tersebut dapat 

dikabulkan ; 

        Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Dispensasi Kawin  termasuk dalam 

lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89  Undang-Undang 

No.7 Tahun l989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah  dengan Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka  Pemohon dibebani 

untuk membayar seluruh  biaya  perkara ; 
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         Mengingat dan memperhatikan peraturan peruundang-undangan dan hukum yang 

berkaitan dengan perkara ini 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;    

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (XXX) untuk menikahkan 

anak Pemohon yang bernama XXX di bawah umur 16 tahun dengan seorang 

laki-laki bernama XXX;    

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);        

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam setelah rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim yanpenetapannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. 

Hj. Masmuntiara, S.H., M.H.I.  sebagai Ketua Majelis, Dra. Nafilah  M.H. dan Latifah 

Setyawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Aspiyah, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;  

 

Hakim Anggota, 

ttd 

Dra. Nafilah . M.H. 

 

Ketua Majelis, 

ttd 

Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.H.I. 
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Hakim Anggota, 

ttd 

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. 

 

 Panitera Pengganti, 

ttd 

Aspiyah, S.H. 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran   Rp  30.000,00    

  2.   Proses   Rp  50.000,00    

  3.   Panggilan   Rp  70.000,00    

  4.   Redaksi   Rp    5.000,00    

  5.   Meterai   Rp    6.000,00    

    Jumlah  Rp161.000,00   

 

 

 

 

 


