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MOTTO 

 

 ۚ ِرٌك  ْش ُم ْو  َأ ٍن  َزا َلَّ  ِإ ا  َه ُح ِك ْن  َ ي ََل  ُة  َي ِن ا زَّ ل َوا ًة  رَِك ْش ُم ْو  َأ ًة  َي ِن َزا َلَّ  ِإ ُح  ِك ْن  َ ي ََل  ِِن  زَّا ل ا
يَ  ِن ْؤِم ُم ْل ا ى  َل َع َك  ِل ذََٰ رَِّم   َوُح

“Seorang laki-laki pezina tidak boleh nikah kecuali dengan perempuan yang 

pezina atau perempuan musyrik; pezina perempuan pun tidak dapat dinikahi 

kecuali oleh pezina laki-laki atau seorang musyrik; yang demikian itu haram 

bagi orang-orang beriman.”1 

 

َها ٍب َأنَّ َساِلًما َأْخبَ َرُه َأنَّ َعْن اْبُن شِ  ُهَما َاْخبَ َرُه َأنَّ َرُسْوَل هللِا   َعْن َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
ِو   َأِخيْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل: اْلُمْسِلُم َاُخو اْلُمْسِلِم ََل َيْظِلُمُو َوََل ُيْسِلُمُو، َوَمْن َكاَن ِِف َحاَجةِ 

ِة، َو َمْن َكاَن هللاُ ِِف َحَجِتِو ، َوَمْن فَ َرَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فَ َرَج هللاُ َعْنوُ ُكْربًَة ِمْن ُكُر ََبِت يَ ْوِم الِقَيامَ 
 .َستَ َر ُمْسِلًما َستَ َرُه هللاُ يَ ْوَم الِقَياَمةِ 

Dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan kepadanya, 
sesungguhnya Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, 
tidak boleh mendzaliminya dan tidak menyerahkannya. Barangsiapa 
mengusahakan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi 

kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan seorang 
muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesusahan-

kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutub (aib) seorang 
muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya pada hari kiamat.”2 

 

 

                                                             
1
Zaini Dahlan, Qur‟an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

620. 
2Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al 

Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 8-9 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB – LATIN 

Sesuai dengan SKB Mentri Agama RI, Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI 

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

I. Konsonan Tunggal 

HURUF 

ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA 

 Alif tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا

 - Bᾱ' B ة

 - Tᾱ I ت

 Sᾱ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hᾱ ha‟ h (dengan titik di bawah) ح

 - Khᾱ' Kh خ

 - Dᾱl D د

 Zᾱl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rᾱ' R ر

 - Zᾱ' Z ز

 - Sīn S ش

 - Syīn Sy ش

 Sᾱd ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 Dᾱd ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Tᾱ' ṭ t (dengan titik di bawah) ط

 Zᾱ' ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn „ koma terbalik ke atas ع

 - Gaīn G غ

 - Fᾱ F ف

 - Qᾱf Q ق

 - Kᾱf K ك

 - Lᾱm L ل
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 - Mīm M و

ٌ Nūn N - 

 - Wᾱwu W و

ِ Hᾱ H - 

 Hamzah „ Apostrof ء

 - Yᾱ Y ي

  

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta‟addidah يتعددة

 Ditulis „iddah عدة

 

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حكًة

 Ditulis Jizyah جسية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila ta‟ marbutᾱh diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 'Ditulis Karᾱmah al-auliyᾱ كراية األونيبء

 

c. Bila ta‟ marbutᾱh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan 

dammah ditulis t 

 Ditulis Zakᾱt al-fitr زكبة انفطر

IV. Vokal Pendek 



 
 

ix 
 

------- ََ-  Faṭḥah Ditulis a 

------- َِ- Kasrah Ditulis i 

------- َُ-  ḍammah Ditulis u 

V. Vokal Panjang  

1. Faṭḥah + alif ditulis ᾱ 

 

 ditulis jᾱhiliyah جبههية

2. Faṭḥah + ya' mati ditulis ᾱ 

 

 ditulis tansᾱ تُص

3. kasrah + ya' mati ditulis Ī 

 

 ditulis karīm كريى

4. ḍammah + wawu mati ditulis Ū 

 

 ditulis furūd فروض

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Faṭḥah + ya' mati ditulis Ai 

 

  ditulis bainakum بيُكى

2. Faṭḥah + wawu mati ditulis Au 

 

 ditulis Qaul قول

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof 

 Ditulis a‟antum أأَتى

 Ditulis u‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum نئٍ شكرتى

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

I. Bila diikuti huruf Qamariyyah 



 
 

x 
 

ٌآانقر  Ditulis al-qur‟an 

 Ditulis al-qiyᾱs انقيبش

 

II. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakn huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.  

 Ditulis as-Samᾱ انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūd ذوى انفروض

 Ditulis ahl as-Sunnah أهم انسُة
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ABSTRAK 

STUDI KASUS PENETAPAN HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN 

KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL  

Oleh: 

Ita Dalila Azizah Kurniati 

NIM: 15421035 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya realita peningkatan jumlah 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul. Pada tahun 2018 

permohonan dispensasi kawin berjumlah 78 kasus. Hampir 90% perkara 

dispensasi kawin dikabukan oleh Majelis Hakim yang disebabkan oleh hamil di 

luar nikah. Sehingga peneliti ingin mempelajari dan menganalisis isi putusan 

Hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai dispensasi kawin karena hamil di luar 

nikah apakah dalil-dalil yang digunakan oleh Hakim sudah sesuai atau belum dan 

berusaha menemukan hukum baru dalam mengatasi masalah hamil di luar nikah 

agar tidak banyak orang yang menganggap ringan permasalahan ini terlebih hal 

ini merupakan perbuatan dosa besar.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti adalah: yang pertama, dokumentasi yang dalam 

hal ini Putusan Hakim pada perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl. dan yang 

kedua adalah melakukan sesi wawancara dengan hakim yang memutuskannya.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten yaitu penelitian yang  

bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi.  

Hasil dari penelitian ini berdasarkan isi putusan hakim pada perkara nomor 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl adalah hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak 

Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya dengan dalil menikahkan 

keduanya lebih baik untuk menghindari kesalahan yang sama terulang kembali 

dan untuk menutup aib keluarga. Adapun solusi untuk mengurangi angka 

dispensasi kawin karena hamil di luar nikah adalah dengan mempertegas hukum 

dispensasi yang ada dalam undang-undang dan mengadakan koordinasi atau kerja 

sama antar instansi yang terkait perkawinan seperti KUA dan PA untuk 

memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi dan 

pembinaan masyarakat.  

 

Kata kunci:  Dispensasi Kawin, Kawin Hamil, Penetapan Hakim,Solusi Kawin 

         Hamil 
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ABSTRACT 

CASE STUDY ON DETERMINATION OF JUDGMENT ABOUT 

PREGNANCY FOR PREGNANCY OUTSIDE OF WOMEN IN THE 

BANTUL RELIGION COURT 

By : 

Ita Dalila Azizah Kurniati  

(15421035) 

This research was motivated by the reality of increasing  number of cases 

proposed for marriage dispensation that is submitted at the Bantul Religious Court 

(PA Bantul). In 2018 applications for marriage dispensation amounted to 78 

cases. Nearly 90% of marriage dispensation cases were ignored by the Panel of 

Judges caused by pregnancy out of wedlock. so that researchers want to study and 

analyze the contents of the decision of the Bantul Religious Court Judge regarding 

the dispensation of marriage because of being pregnant out of wedlock whether 

the arguments used by the Judge are appropriate or not and try to find a new law 

in overcoming the problem of conceiving out of wedlock so that not many people 

take lightly this problem especially this is a great sin. 

This study uses a qualitative approach. Data collection methods used by 

researchers are: first, literature study in this case Judge Decision in case number 

233/ Pdt.P/ 2018/PA.Btl. and the second is conducting an interview session with 

the judge who decides. The data analysis technique used is content analysis, 

namely in-depth research on the content of information. 

The results of this study are based on the contents of the judge's decision 

in case number 233 / Pdt.P / 2018 / PA.Btl that the judge gives a marriage 

dispensation to the Petitioner's child to marry his future husband by proposing to 

marry both of them better to avoid the same mistakes repeated agaan and to cover 

family‟s shame. The solution to reduce marriage dispensation rates due to 

pregnancy out of wedlock is to reinforce the law of dispensation that is in the law 

and to establish coordination or cooperation between agencies related to marriage 

such as KUA(religious Affairs office) and PA(religious courts)to provide legal 

understanding to the community through socialization and community 

development. 

Key Word:  Marriage Dispensation, Married By Accident, Determination of  

        Judge, Solving of Married By Accident 
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KATA PENGANTAR 

ُاِٰلوَُُۤلَُُانَُُْاْشَهدُُُ،ُاِلَُُُّٰىَدانََُُأنَُُْلْوَلُُلِنَ ْهَتِديَُُُكنَّاَُُوَماُِِلَٰذاَُىَدانَُُالَِّذيُِلَُُِّاْْلَْمدُُ
دًُُاَنََُُّاْشَهدُُُوََُُلُو،َُلَشرِْيكََُُواْحَدهُُُللاُُُِالَُّ َُوَسلِّْمَُوَرُسْوُلُو،َُعْبُدهُُُُمَُمَّ َُصلِّ اَللَُّهمَّ

ٍدَُوَعَلىُآِلِوَُوَصْحِبِوَُوَمِنُاْىَتَدىُِِبَُداُهُِإََلُيَ ْوِمُاْلِقَياَمةُِ  .َوََبرِْكَُعَلىُُمَُمَّ

 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah 

melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambaNya, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Shalawat 

serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.  

Atas izin Allah SWT dengan karuniaNya memberian kemampuan pada 

penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun terdapat ujian dan 

kendala namun tidak membuat penyusun menyerah. Sehingga Alhamdulillah, 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KASUS 

PENETAPAN HAKIM MENGENAI DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL 

DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL”. Dalam penyusunan 

skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :  
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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.
3
  

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.
4

                                                             
3
M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 1  

4
Ibid.   
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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
5
 

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.
6
  

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; 

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

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

yang paling buruk..
7
 

 

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 

                                                             
5Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 1993), 1. 
6Ibid.  
7Zaini Dahlan, Qur‟an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

502. 
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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.
8
  

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.  

                                                             
8
Kamus Besar Bahasa Indonesia  
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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.
9
 

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”.
10

 

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 

                                                             
9Penuoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 108.  
10

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  



5 
 

 

dilaksanakan menurut agama masing-masing dan dicatat sesuai 

perundang-undangan yang berlaku.
11

 

Seseorang yang ingin menikah harus dicatat dan dilaksanakan di 

hadapan Pejabat Pencatat Nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA),
12

 

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.
13

 Maka dari itu mereka  harus meminta izin Dispensasi 

Kawin di Pengadilan Agama.
14

 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 

                                                             
11 Ibid, Pasal 1. 
12Ibid, pasal 2 ayat (2)  
13Ibid, pasal 7 ayat (1) 
14

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.
15

 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: 

                                                             
15

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul   
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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, 
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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.  
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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.
16

                                                             
16Kuswanto, “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.
17

 

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.
18

 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.
19

 Skripsi ini membahas 

tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

                                                             
17Eko Arif Suryawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di 

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UII, 2015  
18 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  
19Rohayah, “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.)”.
20

 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 

                                                             
20Alfi 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.
21

 

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.
22

 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”.
23

 

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 

                                                             
21Anita 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 
22Basyar 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 

23Muhammad 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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yuridis 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)”.
24

 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”.
25

 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 

                                                             
24Nurul 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 
25Nur 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. 
26

 

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.
27

 Hal ini sesuai dengan Al-

Qur‟an, yaitu: 

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

ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya” 

(Q.S Az-Zumar ; 17-18)
28

 

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 

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

Jail, 1980), Juz I, 11.  
27A. Djazuli, Kaidah-kaidah FIKIH (Jakarta:Kencana, 2006), 28.   
28 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.
29

 

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini 

dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa,
30

 Imam 

al-Syat ibi dalam al-Muwafaqat
31

 dan ulama kontemporer saat 

ini sepert i Abu Zahrah
32

 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.  

                                                             
29A. Djazuli, Kaidah....., 28. 
30Al Ghazali, Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul (Mesir: t.pn, tt.), 2. 
31Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, (tt.: Al-Maktabah al-Tijariyah, 

tt.), Juz II, 8-38 
32Abu 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.
33

 

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).
34

 

Adapun Syaikhul Islam juga merinci bahwa ukuran 

mafsadat dan maslahat diambil berdasarkan dengan 

timbangan syariat,
35

 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.  

                                                             
33A. Djazuli, Kaidah.........., 29.  
34Ibid, 30.  
35

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 perad ilan 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.
36

 

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  mengika t setelah 

putusan dijatuhkan di muka pengadilan kepada pihak-pihak 

yang berperkara. Maka dari itu putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( inkracht) , namun 

setelah putusan pengadilan itu dilaksanakan putusan itu 

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

146.  
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hanya merupakan sumber hukum atau yang kita sebut 

yurisprudensi.
37

  

Suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak 

yang bersangkutan
38

 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 terjad i perbedaan atau 

pertentangan diantara putusan yang dihasilkan oleh 

Pengadilan Tingkat I dengan Mahkamah Agung.
39

  

3. Dispensasi Kawin  

Perkawinan ialah ikatan lahir bat in antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

                                                             
37Ibid.   
38Pasal 1917 KUHPerdata 
39

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
40

 

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila,  

dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha esa,
41

 

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”.
42

 

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”.
43

 

                                                             
40Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
41Paragraf ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia   
42Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
43

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.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi kasus di Pengadilan Agama Bantul. 

Perkara Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl. dipilih sebagai unit pengamatan 

dan analisis. Rangkaian metode penelitian adalah sebagai berikut:  

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

library research (studi kepustakaan), yaitu bentuk penelitian yang sumber 

datanya diperoleh dari kepustakaan. Yang dalam hal ini adalah Penetapan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 

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

Adapun pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu 

masalah yang diambil dari hukum positif, seperti peraturan perundang-

undangan. Sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan suatu 

masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berdasarkan Al-Qur‟an, 

Hadits, Kaidah Ushul Fiqh, maupun pendapat para Ulama, yang utamanya 

membahas terkait dispensasi nikah dan kawin hamil.  

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan 

Agama Bantul dipilih karena merupakan tempat keberadaan data literature 
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atau data pustaka yang akan diteliti oleh penyusun. Data pustaka yang 

dimaksud adalah Putusan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.  

C. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya: 

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan 

yang diteliti. Dalam hal ini adalah hakim yang menetapkan putusan 

pada perkara 233/Pdt/2018/PA.Btl. sebagai pihak yang mengeluarkan 

hukum.  

2. Informan nonkunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini adalah Panitera 

Pengadilan Agama Bantul.  

D. Teknik Penentuan Informan  

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Purposive sampling  adalah sampel yang dipilih dengan cermat 

sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Dengan demikian maka 

diusahakan agar informan tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial, strata 

apa yang harus dimiliki tergantung dari penilaian atau pertimbangan 

(judgement) dari penyusun. Maka dipilihlah Hakim dan Panitera sebagai 

informan, karena merekalah yang dianggap relevan untuk diwawancarai 

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

Hakim dan panitera dipandang representatif oleh penyusun karena 

dua informan tadi memiliki syarat-syarat untuk menjadi informan yaitu 
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pihak yang menguasai secara mendalam terkait kasus yang akan penyusun 

teliti agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai penyusun dalam penelitian ini adalah: 

1. Dokumentasi, yaitu melihat dan mempelajari berkas-berkas perkara 

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

2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan hakim terkait 

penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum dan isi penetapan hakim 

pada kasus perkara 233/Pdt.P/2018/PA.Btl. 

F. Keabsahan Data 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada perkara nomor 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl yang terdapat dalam arsip Pengadilan Agama 

Bantul di Bantul dan dapat  di cek di web SIPP PA Bantul. Adapun teknik 

pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yakni 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut.  

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan Teknik Triangulasi 

Sumber, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam hal ini melakukan 

wawancara dengan hakim untuk memverifikasi data yang ada dalam kasus 

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

G. Teknik Analisis Data  
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  Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis isi yang bersifat kualitatif. Analisis isi dapat 

digunakan untuk menganalisis semua bentuk isi komunikasi. Analisis 

isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan 

memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik 

penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif dan sistematik 

terhadap suatu informasi.   

Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari 

orang-orang, tetapi mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang 

tersebut. Teknik analisis isi biasa dipakai dalam bidang publistik, 

psikologi sosial dan ilmu politik. Analisis ini ini digunakan untuk 

mengukur perubahan suatu masalah dan mempelajarinya dari berbagai 

aspek. 
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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.
44

 Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

bersuami atau beristri.
45

 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.
46

  

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

                                                             
44Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer  (Surabaya: Arkola, 

1994), 117.  
45Kamus Besar Bahasa Indonesia  
46

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pihak pria 

dan atau belum mencapai 16 tahun bagi pihak wanita untuk 

melangsungkan perkawinan.
47

  

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”.
48

  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.” 
49

 
 

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”.
50

 

b. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin 

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang 

tua
51

 yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan 

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

                                                             
47Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975  
48Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
49Pasal 7 ayat  (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
50Pasal 1 ayat (2) sub g Permenag Nomor 2 Tahun 1990  
51

Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau 

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.
52

 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

mengajukan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:
53

 

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. 

                                                             
52Wawancara dengan Nafilah, selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 17 

Januari 2019.  
53Wawancara 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.
54

 

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.
55

  

                                                             
54Wawancara dengan Sukarna, selaku Pegawai Pengadilan Agama Bantul yang bertugas 

di Meja I, tanggal 14 Januari 2019 
55

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.
56

 

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. 
57

 

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 

                                                             
56Ibid  
57

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

melangsungkan perkawinan di KUA.
58

  

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.
59

 

2. Penetapan Dispensasi Kawin Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada 

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

                                                             
58Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 
59

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.
60

, 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 

                                                             
60

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.
61

 

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 

                                                             
61Berita 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.
62

  

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,
63

 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…”
64

 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 

                                                             
62Ibid  
63Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
64

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.
65

 

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
66

 yang didatangkan oleh 

Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah. Dan 

juga tidak ada kesaksian yang saling bertentangan antara saksi-

                                                             
65Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
66

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: 

اْلِِنَيُِمْنُِعَبادُِكْمَُوِإَماِئُكْمُِإنَُيُكونُواُ َوأَنِكُحواُاْْلَََيَمىُِمنُكْمَُوالصَّ
َُُواِسٌعَُعِليمٌُ ُُِمنَُفْضِلِوَُواِلَّ  فُ َقرَاَءُيُ ْغِنِهُمُاِلَّ

 “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

67
 

Dan qaidah Fiqhiyyah yang menyatakan:  

ٌمَُعَلىَُجْلِبُاْلَمَصاِلحُِ  َُدْرءُُاْلَمَفاِسِدُُمَقدَّ
“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada 

menarik kemasalahatan”
68

 

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; 

                                                             
67Zaini Dahlan, Qur‟an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), 

626. 
68A. 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);
69

 

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? 

                                                             
69

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. 
70

  

B. Pembahasan  

1. Perkawinan Wanita Hamil 

a. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah 
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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).
71

 

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”.
72

 

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

meriwayatkan : 

 َل ىحرم الحرام الحلل 

                                                             
71Zaini Dahlan, Qur‟an Karim….. ,  620 
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“sesuatu yang haram tidak boleh menjadikan yang 

halal menjadi haram” 

Menurut Mazhab Hanafi
73

, 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 
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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.
74

 

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 

                                                             
74

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

sperma, sedangkan orang yang zina tidak menghargai sperma. 
75

 

  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
76

.  

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.
77

 

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal 

menikahi wanita pezina. Dengan demikian perkawinan dengan 

wanita yang dihamilinya adalah sah. Mereka boleh bersetubuh 

                                                             
75Ibid.  
76Ibid, 146. 
77Chuzaimah 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.
78

 

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: 

                                                             
78

Ibnu Taimiyyah, Majmu Fatawa Jilid 32, 134-142  



48 
 

 
 

 79ُُُاْلَوَلُدُلِْلِفرَاِشَُولِْلَعاِىِرُاْلََْجر

“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.
80

 

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. 

                                                             
79Al-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. 
80Wahbah 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: 

دُِ ا َب ِع ُ ْن ِم ُ ِْلِنَي ا صَّ ل َوا ُ ْم ُك ْن ِم ُ ٰى َم ْْلَََي ا ُ وا ُح ِك َْن َُوأ ۚ ُ ْم ُك ِئ ا َم َوِإ ُ ْم ُك
مٌُ ي ِل َع ُ ٌع ِس َوا ُُ ِلَّ َوا ُ ۗ ُ ِو ِل ْض َف ُ ْن ِم ُُ ِلَّ 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”
81

 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.  

                                                             
81Muhammad Ali Ash-Shabuny, Cahaya Al-Qur‟an Tafsir Tematik Surat An-Nur- 

Furqan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 44.  
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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
ُ لَّ نيَُِإ ِن ْؤِم ُم ْل ا ُ ى َل َع ُ َك ِل ذَٰ ُ رَِّم َوُح ُ ۚ ُ ِرٌك ْش ُم ُ ْو َأ ُ ٍن  َزا
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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”

82
 

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 

                                                             
82Zaini 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%.
83

 

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 

                                                             
83Wahyu 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.
84

 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. 

                                                             
84

 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.
85

 

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
86

 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.  

                                                             
85Wawancara dengan Nafilah…..., 17 Januari 2019 
86

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 
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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
87

 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.
88

 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.   

                                                             
 
88

Wawancara dengan Nafilah,.............., 17 Januari 2019 
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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.  

 

 

 

 



 
 

58 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dalam 

menjawab masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian ini, maka 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Isi putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada perkara nomor 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl. adalah memberikan izin dispensasi kawin 

kepada anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Menurut 

hakim jika tidak dinikahkan khawatir akan melakukan zina terus 

menerus sehingga akan membawa dampak buruk bagi anak yang 

dilahirkan. Adapun maslahatnya adalah untuk kebaikan pribadi kedua 

mempelai, anak yang dikandung dan menutup aib keluarganya.  

2. Solusi untuk masalah dispensasi kawin karena hamil di luar nikah 

adalah dengan mengembalikan asas idealitas aturan dispensasi kawin. 

Solusi yang kedua adalah PA dan KUA sebagai instansi yang 

menangani masalah perkawinan warga yang beragama Islam 

hendaknya melakukan koordinasi yang rutin untuk memberikan 

pemahaman, pembinaan hukum, serta pendidikan kepada masyarakat 

terkait bahaya zina dan dampak perkawinan anak di bawah usia.    

B. Saran-saran 
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1. Kepada orang tua sudah seharusnya memberikan pendidikan dini 

kepada anak-anak terkait masalah pergaulan, norma social dan yang 

terpenting mengenai pemahaman agama kepada anak-anaknya agar 

ketika mereka keluar dari lingkungan rumah menuju masyarakat 

memiliki pegangan kuat untuk tidak tergelincir pada hal yang dilarang 

agama terlebih kepada zina.  

2. Kepada pejabat pembuat peraturan hendaknya membuat hukum yang 

tegas dan mengenai perkawinan, karena masih banyak aturan hukum 

perkawinan yang beda satu sama lain. Dan hendaknya apabila ada 

yang menyimpang dari salah satu aturan diberikan sanksi yang tegas 

serta aturan yang ada agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat 

agar masyarakat pun tahu mengenai hukum yang ada di negeri ini. 

3. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul diharapkan dapat 

memberikan dalil-dalil atau alasan-alasan yang lebih jelas dan tepat 

dalam memutuskan suatu perkara walaupun perkara itu banyak dan 

seperti mustahil untuk meneliti semuanya namun pertanggungjawaban 

kepada Allah tetap ada untuk setiap perkara yang diputuskan. 

4. Diharapkan ke depannya lembaga-lembaga perkawinan seperti KUA 

dan PA bukan hanya sebagai lembaga administratur atau lembaga 

pencatat saja, namun juga memiliki kewenangan yang lebih dari 

sekedar administrasi saja.   

 



60 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Afi, Hammudah „Abd al, The Family Structure In Islam, Amerika: ATP, 1977 

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2011 

Basri, Hasan, Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000 

Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998 

Dahlan, Zaini, Qur‟an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 

  1999 

Daly, Penuoh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988 

Djazuly, A., Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2010 

Fauzan, Muhammad, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 

  Mahkamah Syar‟iyah Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005 

Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012 

Ghazaliy, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006 

Haetami, Muhammad Iqbal Al, Married By Accident, Depok: Qultum Media, 

  2004 

Haris, Sanjaya Umar dan Aunnur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di 

  Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2017 

Inayah, Nurul, 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 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Kompilasi Hukum Islam  

Kunardi, Muhammad, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi 

  Rumah  Tangga di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal  

 Pembaharuan Hukum, no.2 vol.1  (2 Mei-Agustus 2014). 

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

Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, Ajaran Islam dan Penanggulangan 

  Perkawinan Usia Muda, Jakarta: ttp, 1991 

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


61 
 

 
 

Manhaj, Al, “Hamil di Luar Nikah dan Masalah Nasab Anak” dalam 

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

 zina.html  diakses pada Selasa, 22 Januari 2019, pukul 19.13 WIB. 

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 

  2010 

Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan 

  Bintang, 1993 

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 

Pertanto, Pius A, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994 

Prabowo, Bagya Agung, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi 

  Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di  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 

Qaradawhi, Yusuf Al, Hadyul Islam Fatawi Mu‟ashirah, alih bahasa Abdul Hayyi  

 Kattani, Al, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 

 2002 

                         , Fiqih Wanita, Bandung: Jabal, 2006 

Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah Jilid 3, alih bahasa Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah 

  Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara 

Said, Ummu, “Kaidah Penting: Menolak Mafsadat Didahulukan daripada 

 Mengambil Manfaat”, dikutip dari https://muslimah.or.id/5148-kaidah-

 penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-

 manfaat.html,  diakses pada hari kamis tanggal 29 November 2018 

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

 -Furqan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002 

Suryawan, Eko Arif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah 

  Umur di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014, Skripsi 

 Sarjana, Yogykarta: UII, 2015 

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 

 2006 

Taimiyah, Ibnu, Majamu Fatawa Jilid 32 

Thalib, Muhammad, 20 Macam Pernikahan yang di Murkai Allah, Yogyakarta: 

  Ma‟alimul Usroh, 2006 

                          , Perkawinan Menurut Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-%09zina.html
https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-%09zina.html
http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4522/%093990
https://muslimah.or.id/5148-kaidah-%09penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-%09manfaat.html
https://muslimah.or.id/5148-kaidah-%09penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-%09manfaat.html
https://muslimah.or.id/5148-kaidah-%09penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-%09manfaat.html


62 
 

 
 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Wahyu, Widana, “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 

Wawancara  dengan dra. Nafilah, M.H,. (Hakim Pengadilan Agama Bantul) di 

 Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 17 Januari 2019 

Wawancara dengan Sukarna, SHI. (Pegawai Pengadilan Agama Bantul) di Kantor 

 Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 Januari 2019 

Wawancara dengan Yusma Dewi, SH., MH. (Panitera Muda Hukum Pengadilan 

 Agama   Bantul) di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 14 

 januari 2019 

Yanggo, Chuzaimah T., Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT 

  Pustaka Firdaus, 1994 

Zaid, Abu, Citra Diri Remaja Muslim, Jakarta: Wahyu Press, 2003 

Zuhaili, Wahbah Az, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10, Jakarta: Gema Insasi, 2011 

                         , Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, Jakarta: Gema Insasi, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

Surat Izin Penelitian 

 



64 
 

 
 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 



65 
 

 
 

Tabel Perkara Yang di Terima di PA Bantul Tahun 2018 

 

 



66 
 

 
 

Surat Pengangkatan Pembimbing 

 



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 . 
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- 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   
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