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Abstraks 

Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan 

dan martabat keluarga dari segala perilaku yang dilarang dan menyimpang dari 

nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Demi menghindari kemudharatan yang 

lebih besar, pernikahan di bawah umur seringkali menjadi solusi untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja, yang disebabkan hamil di 

luar nikah. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu kasus yang berkenaan dengan 

penetapan dispensasi nikah. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan 

studi kasus sebagai strategi penelitian kualitatif di mana di dalamnya peneliti 

menganalisis secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok 

individu masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini sifatnya adalah deskriptif-

komperatif-analistik, yaitu penelitian untuk menjelaskan, memaparkan, dan 

membandingkan data secara rinci yang diperoleh mengenai penetapan dispensasi 

nikah. Pendekatan yang dilakuan dalam penelitian ini adalah normatif-yurisdis, 

yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem yang 

normatif.  

Sementara metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode observasi (pengamatan langsung), interview (wawancara dengan 

informan), dan dokumentasi (arsip-arsip putusan dispensasi nikah). Analisa 

dilakukan dengan metode content analysis (analisa isi) dengan melakukan 

penganalisaan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam 

memberikan dispensasi nikah dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan tinjuan UU 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tinjaun madzhab Syafi’i yang menjadi rujukan 

bagi umat Islam di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi 

nikah diantaranya adalah bahwa kedua mempelai sudah langsung mencintai, tidak 

ada hubungan darah, mencapai usia baligh dan tamyiz, calon suami 

berpenghasilan cukup, menghindari terjadinya fitnah, dan hamil di luar nikah.  

Sementara tinjauan UU Perkawinan dan madzhab Syafi’i mengenai 

penetapan dispensasi nikah secara umum diperbolehkan. Dalam tinjauan yuridis 

berdasarkan UU Perkawinan, batas usia nikah memang telah ditentukan dan 

berlaku untuk seluruh masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan 

terhadap batasan usia tersebut, maka bila akan melangsungkan pernikahan dapat 

meminta dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk. Sementara menurut madzhab Syafi’i, memperbolehkan pernikahan di 

bawah umur asalkan sudah mencapai usia baligh dan tamyiz, karena dalam hukum 

Islam tidak ada batas usia nikah. Madzhab Syafi’i tidak berpedoman pada batas 

usia nikah, melainkan pada kepentingan yang lebih besar dari pernikahan untuk 

menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan.  
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MOTTO 
 

*

“Barangsiapa meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah 

memudahkannya pada jalan menuju surga 

 

 

 

 

“ apa yang kamu lakukan detik ini menentukan detik-detik 

yang akan datang” 

 

”Barang siapa yang mementingkan akhirat maka 

allah akan mementingkan dunia orang tersebut” 
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Almamater tercinta 

UIN Sunan Kalijaga 

 Yogyakarta 

 

Kedua orang tuaku, Bapak wahono dan Ibu muntamah, (Khususnya 
Ibu, yang penuh dengan kasih sayang, ketulusan, kesabaran dan 

keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do’a beliau dan 
perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua 

untuk menyambut hari esok lebih baik. 

Saudara-saudaraku, Ery dwi cahyanti, Musrofah indah sari. Terimakasih 
atas doa dan motivasinaya. 

Teman-teman PMH, yang menjadi teman satu perjuangan, Bro Boby, 
Arie, Eqy, Zulian, Zubed, ipul, Praja, Comex, Arif(L), Sukron, HW, 
Edy, Rohman, Lukman dan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya 

selama ini dan jangan sampai putus hubungan sampai kapanpun. 

Bagi seseorang yang selalu membakar semangatku untuk selalu optimis 
menjalani hidup (D). 

Diriku sendiri, semoga senantiasa di jalan Allah, rindu akan jihad di 
jalan Nya. 

Dan semua orang yang selalu memberikan inspirasi hidup, agar selalu 
berjuang pantang menyerah demi menuju kehidupan yang hakiki dan 

bermanfaat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   h â‟    h    deng n titi  di b   h ح

 hâ‟ Kh ka dan ha  خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titi  di  t s ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sâd    es (dengan titik di bawah) ص

 âd    de (dengan titik di bawah)   ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط
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 â‟    zet (dengan titik dibawah)   ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنّز  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهّن

 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „ill h علة
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bil  dii uti deng n   t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n  edu  itu terpis hh m    ditulis 

dengan h. 

ءكرامةاألوليا  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ m rbut h hidup  t u deng n h r   t f th h,   sr h d n d mm h ditulis t  t u h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 َـ

 فعل

Fathah 

 

ditulis 

ditulis 

A 

f ‟ l  

 ِـ

 ذكر

Kasrah 

 

ditulis 

ditulis 

I 

Żu ir  

  ُـ 

 يذهب

Dammah ditulis 

ditulis 

U 

y żh bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فال

ditulis 

ditulis 

Â 

falâ 

2 
F th h + y ‟ m ti 

 تنسى

ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفصيل

ditulis 

ditulis 

Î 

tafshîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

ditulis 

ditulis 

Û 

us  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 F th h +  y ‟ m ti ditulis Ai 
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 ditulis az-zuhailî الزهيلي

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟ nntum أأنتم

 Ditulis U‟idd t أعدت

 Ditulis L ‟in sy   rtum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  dii uti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun   n huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut Penyusunnya 

  Ditulis Ż     l-fur d  ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة

 

 

  



xiii 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 الرحين الرحوي اهلل بسن

 والسالم والصالةاشهد أال اله إال اهلل وأشهد اى هحودا عبده ورسىله,  العالويي رب هلل الحود

 .أجوعيي والتابعيي وأصحابه أله وعلى هحود سيدًا الورسليي فواشر األًبياء سيد على

 وبعد

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah 

Swt.  Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-

orang yang mengikuti ajarannya. 

Penelitian ini berjudul “Analisis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Temanggung tahun 2011: studi komparatif UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

madzhab syafi’I”. agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan 

dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak 

pihak yang membantu  memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh 

ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada : 
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dalam pengumpulan literatur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk yang lain. Allah 

menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar kerelaan antara laki-

laki dan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan untuk melangsungkan 

pernikahan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya demi menjaga 

kehormatan dan kemuliaan manusia.  

Pernikahan dalam pengertian ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan 

perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar’i yang membolehkan keduanya 

di bawah satu atap.
1
 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Pelaksanaannya sendiri merupakan 

suatu ibadah yang bernilai pahala. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu 

ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) yang menyatukan laki-laki dan 

perempuan dalam wadah yang penuh ketentraman (sakinah), dan rasa kasih 

sayang (mawaddah wa rahmah), sebagaimana firman Allah: 

                                                      
1
 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.43. 

2
 UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet 1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm. 

1. 
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3َغِليًظا َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه
 

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok dalam hidup yang utama 

dalam menjalin pergaulan di masyarakat yang sempurna. Perkawinan juga 

merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga 

dan keturunan. Dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan 

hawa nafsunya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya,”wahai para pemuda 

barang siapa yang sudah mampu diantara kamu, maka hendaklah ia kawin, 

sesungguhnya kawin itu akan memejamkan mata dan menjaga farji, dan barang 

siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa itu 

menjadi benteng baginya”.
4
  

Zaman yang sudah modern seperti sekarang ini terlihat masih ada yang 

melangsungkan perkawinan usia muda, padahal masyarakat sedang dituntut untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dan yang menarik lagi yaitu 

perkawinan usia muda justru terjadi di kalangan masyarakat muslim, baik yang 

hidup di pedesaan atau di kota. 

 Dalam khazanah Ilmu Syari’ah bahwa pernikahan adalah hal yang sangat 

penting dan merupakan salah satu kajian yang menempati posisi penting dalam 

mengungkap konsepsi hukum yang berhubungan dengan masalah perkawinan. 

adanya suatu peraturan pernikahan, yaitu untuk mengantisipasi adanya hal-hal 

yang bersifat membahayakan atau banyak menimbulkan mudlarat. 

                                                      
3
 Q.S An-Nisa’ (4): 21. 

4
 Imam Al Bukhari, Shahih Bukhari,  Juz 6, terj, (Semarang: Thoha Putra, tt), hlm. 116. 
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Tujuan dari pernikahan di bawah umur atau sering disebut dengan  

pernikahan dini menurut Fauzil Adhim adalah untuk menjaga kehormatan dari 

pengaruh luar yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, selain itu 

pendapat ini menganggap kebutuhan seks adalah kebutuhan jiwa yang mendasar.
5
 

Setiap pasangan yang akan menikah harus memerhatikan faktor-faktor 

yang dapat menjadikan rumah tangga harmonis yang penuh kebahagian, cinta dan 

kasih sayang seperti: prinsip-prinsip perkawinan yaitu musyawarah dan 

demokrasi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan keluarga, 

menghindari dari kekerasan, prinsip hubungan suami dan istri sebagai patner dan 

prinsip keadilan.
6
 Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan 

dilakukan dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga 

dan keterampilan nafkah harus diketahui. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal perlu waktu yang lama. Keterampilan tersebut tidak bisa didapatkan 

dengan baik apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda.  

Sebagaimana diketahui bahwa negara telah mengatur dalam UUP yang 

menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri 

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
7
 Penentuan ini dipertegas lagi dengan 

                                                      
5
 Muhammad Fauzil Adim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 

hlm. 27. 
6
 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer, 

(Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 55. 
7
 Pasal 7 ayat (1) 
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adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: 

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam 

pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3), (4) dan (5) Undang-undang 

N0.1 Tahun 1974. 

  

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 

7 ayat (1) UUP didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga perkawinan.
8
 Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra 

dalam penerimaannya karena dalam al-Quran dan al-Hadis yang notabenya 

menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan 

tegas dalam batas minimal perkawinan. Kedua sumber hukum hanya menetapkan 

dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja. 

Sedangkan dalam undang-undang di negara muslim, batas umur kawin 

dalam perundang-undangan di Indonesia masih cukup tinggi untuk kaum laki-laki 

namun untuk kaum perempuan masih relatif rendah. Di Mesir, perkawinan di 

bawah umur sah untuk dilaksanakan, tetapi tidak boleh didaftarkan. Sedangkan 

dalam Undang-Undang Syria bukan hanya mengatur batas umur terendah untuk 

                                                      
8
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet.ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 76. 
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menikah, tetapi juga mengatur selisih umur antara pihak laki-laki dan perempuan 

yang melangsungkan pernikahan.
9
 

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum nikah, 

semakin membuat pengaturan batas usia pernikahan kembali diperbincangkan.  

Fakta yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya pasangan usia muda yang 

menikah karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan 

keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini 

sudah mengenal hubungan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas 

karena hamil.
10

  

Sebagian besar hukum Islam yang mengatur masalah pernikahan adalah 

hukum yang dikembangkan oleh madzhab atau jumhur ulama yang sering dikenal 

dengan sebutan mazhab empat, yang masing-masing dikembangkan oleh para 

imam mazhab. Dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah masalah 

perkawinan yang akan dijadikan rujukan adalah pendapat Imam Syafi’i karena 

nota bene penduduk Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi’i khususnya 

masyarakat Temanggung. 

Hasil survei awal penulis, dari tahun ke tahun permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Temanggung selalu meningkat. Pasangan pengantin muda 

yang telah diberikan dispensasi oleh hakim Pengadilan Agama di Temanggung 

                                                      
9
 Atho’ Mudzakar Dan Khoirudin Nasution (ed), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, cet 

ke-1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 210. 
10

 Muhlas, “Dilematik Seks Bebas di kalangan Anak Usia Pelajar,”http://www.pa-

magetan.netindex.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56 akses 2 Mei 2011. 
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pada tahun 2010 terdapat kurang lebih 100, pada tahun 2011 ini dalam empat 

bulan terakhir ini tercatat sudah 48 dipensasi nikah baik yang sudah diputuskan 

maupun yang belum diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Temanggung. 

Diperkirakan pemohonan dispensasi nikah ini akan terus meningkat pada tahun 

2011 ini. Berangkat dari permasalahan di atas penulis merasa perlu meneliti lebih 

lanjut berkenaan dengan dispensasi nikah yang diberikan oleh Hakim di 

Pengadilan Agama Temanggung, adapun yang mendasari penyusun untuk 

menjadikan Mazhab Syafi’i sebagai rujukan karena mazhab yang diikuti oleh 

sebagian besar masyarakat muslim di Temanggung. Maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI 

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2011: STUDI 

KOMPARATIF UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN 

MADZHAB SYAFI’I. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan yang diteliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana putusan dispensasi di Pengadilan Agama Temanggung Perspektif 

UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan? 
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2. Bagaimana putusan dispensasi di Pengadilan Agama Temanggung Perspektif 

Madzhab Syafi’i? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasar atas rumusan masalah yang telah peneliti tentukan, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Temanggung perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b. Mendeskripsikan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Temanggung perspektif Mazhab Syafi’i. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara praktis.  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam 

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung mengenai batas usia yang 

jelas untuk melangsungkan pernikahan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara 

khususnya masalah permohonan dispensasi nikah. 

b. Secara teoritis 
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Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan 

keilmuan hukum Islam di Indonesia. Sebagai bahan acuan atau pendorong 

bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah dampak dispensasi di daerah 

lain, sekaligus sebagai bahan masukan dalam refleksi mengenai efektifitas 

Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

D. Telaah Pustaka  

Pada bagian ini akan peneliti kemukakan hasil-hasil penelitian atau karya 

terdahulu yang mempunyai relevansi dan kesamaan kajian dengan penelitian ini. 

Peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut berupa 

kajian buku teks dan skripsi mahasiswa sebelumnya. Kajian pustaka berfungsi 

sebagai upaya dalam mengembangkan kerangka teoritis dalam penelitian ini. 

Mengenai pernikahan dini dapat dijumpai dalam buku yang berjudul 

“Indahnya Pernikahan Dini” karya Moh Fauzil Adhim. Dalam buku tersebut 

dibahas mengenai pentingnya penerapan pernikahan dini dan alasan yang 

mendukung pelaksanaan pernikahan dini. Penulis menganggap bahwa pernikahan 

dini merupkan pelaksanaan dari ajaran Nabi Muhammad SAW tentang anjuran 

untuk segera menikah, selain itu menikah dapat mencegah dari perbuatan 

maksiat.
11

  

                                                      
11

 Moh Fauzi Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002 ), hlm. 94. 
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Buku yang berjudul “Pengaruh Mazhab Syafi‟i Di Asia Tenggara”, karya 

Abdul Hadi Muthohhar yang di dalamnya berisi tentang pengaruh hukum Imam 

Syafi’i di Asia Tenggara.
12

 Buku kedua berjudul “Nabi saja kagak Nikah Dini”, 

karya Muhammad Muhyidin yang di dalamnya berisi tentang penolakan terhadap 

pernikahan dini dengan memahami antara hadits pernikahan dengan perbuatan 

Nabi.
13

 

Dalam bentuk skripsi pembahasan tentang pernikahan dini antara lain 

skripsi yang ditulis oleh Mathokon Asfari yang berjudul “Perkawinan di Bawah 

Umur (Studi Kasus  di Kecamatan Parakan Kab. Temnaggung)”. Dalam skripsi 

ini membahas tentang permasalahan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di 

bawah umur karena perjodohan. Orang tua dalam menjodohkan anaknya dengan 

pertimbangan ekonomi. Apabila calon suami sudah mampu bekerja, maka 

pernikahan segera dilaksanakan meskipun calon istri masih berusia muda.
14

 

Skripsi yang lain adalah karya saudara Geta Nurmalasari yang berjudul 

“Pernikahan Dini Dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus  di  Desa Brengkulu 

Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa 

pernikahan dini tidak menimbulkan perceraian, sebaliknya pernikahan dini dapat 

menciptakan keluarga bahagia dan menjaga keutuhan keluarga. Hal ini dapat 

                                                      
12

 Abdul Hadi Muthohhar, Pengaruh Mazhab Syafi‟i di Asia Tenggara, (Semarang: Aneka 

Ilmu, tt). 
13

 Muhammad Muhyidin, Nabi Saja Kagak Nikah Dini, (Yogyakarta: Diva Pers, 2006), hlm. 

113. 
14

 Mathkon Astari, “Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kec. Parakan Kab. 

Temanggung)”, dalam Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2001, hlm. 88.  
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terwujud karena adanya sikap menjunjung adat dan kebiasaan (ideologi) 

fomilialism atau house wilisation, yaitu peran istri adalah di sekitar rumah tangga 

dan tugas-tugas domestik, sedangkan suami sebagai pemimpin keluarga, pencari 

nafkah, serta pengayom keluarga. Hal ini mewujudkan sikap saling menerima 

antara suami dan istri, sehingga dapat memperkecil adanya konflik antara 

pasangan suami dan istri.
15

 

Tulisan Imam Walidi dengan judul “Studi  atas Pertimbangan Hakim 

Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wates Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 1991-1995”, menyebutkan bahwa yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah berdasarkan 

kemaslahatan karena dikhawatirkan menimbulkan zina serta atas kehendak orang 

tua karena untuk meringankan beban.
16

 

Tulisan Rahmat Purwanto dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama 

Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur” dalam pokok masalahnya 

disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan permohonan 

dispensasi nikah didasari oleh suatu kebaikan bagi berbagai pihak terutama pihak 

pemohon yang telah hamil di luar nikah yang sah sehingga dikhawatirkan apabila 

                                                      
15

 Geta Nurmalasari, Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa 

Brengkulu) 
16

 Imam Walidi “Studi Atas Pertimbagan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin  di 

Pengadilan Agama Wate Kulon Progo tahun 1991- 1995”, dalam Skripsi tidak Diterbitkan, 

(Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997).  
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tidak diberikan dispensasi nikah akan meimbulkan suatu kerusakan. Selain itu 

kecenderungan permohonan dispensasi nikah juga semakin meningkat.
17

 

Penelitian penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan bersifat 

menjelaskan data yang ada dan diikuti dengan analisa.  

 

E. Kerangka Teoretik 

 Pengertian pernikahan dikemukakan dalam UUP, yaitu sebuah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
18

 

Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan pergaulan 

suami isteri dengan nama Allah. Saking pentingnya pernikahan Rasulullah SAW 

mengingatkan umatnya dalam khutbah haji wada di Namira sebagaimana 

sabdanya “Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap isteri kalian mereka itu 

merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki 

sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah 

dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah”. Dalam 

sebuah hadis lain Rasululah SAW bersabda “Nikah itu sunnah kami, siapa yang 

                                                      
17

 Rahmat Purwanto “Penetapan Pengadilan Agama Bantul tentang Dispensasi Nikah di Bawah 

Umur” skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). 
18

 Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Pasal 1. 
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membenci sunnahku maka bukan dari golonganku”. Oleh karena itu, akad nikah 

merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalakan kehormatan dengan 

nama Allah, dengan tujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawadah, dan rohmah. 

Perkawinan menjadi pilihan setiap orang untuk menjalani kehidupan 

bersama dengan orang yang kita cintai. Memilih pasangan hidup yang terbaik, 

seharusnya tidak hanya bergantung pada pilihan secara lahiriah (fisik) semata, 

melainkan juga harus mempertimbangkan aspek sikap dan keperibadian dari 

pasangan kita. Kecantikan akan pudar seiring dengan usia tua, kesehatan akan 

menurun, kekayaan bisa hilang, dan ketenaran akan sirna. Yang terpenting adalah 

bagaimana kita memilih pasangan dengan kecerdasan hati dan kekuatan naluri 

untuk mendamba kehidupan yang lebih dinamis dan harmonis. 

Makna perkawinan tidak boleh serta merta hanya bertujuan untuk 

memperoleh keturunan,
19

 karena semua orang memang menginginkan itu. Yang 

lebih penting adalah bagaimana perkawinan tersebut bisa membawa suatu 

keberkatan bagi jalinan hubungan yang lebih erat antar sesama biar tercipta 

relasional-harmoni yang mencerdaskan. Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya 

bisa dipahami sebagai sebuah hubungan fisik untuk hidup bersama, melainkan 

juga untuk menjaga tunas-tunas peradaban agar mampu memberikan sumbangan 

                                                      
19

 Ketentuan hukum Islam yang tegas dalam masalah keturunan ini merupakan suatu ketentuan 

yang memuliakan manusia, karena dalam masalah keturunan, Islam membedakan antara manusia dan 

hewan sebab bagi hewan siapapun yang menjadi pejantannya tidak menjadi persoalan. Lihat Muhamad 

Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan 

Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 220. 
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signifikan bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Hakikatnya, perkawinan 

berupaya menciptakan harmoni peradaban yang terbingkai dalam hubungan cinta 

antar dua insan yang sedang dimabuk asmara. 

Kita tidak boleh menganggap bahwa perkawinan hanya terbatas pada 

perkawinan lahiriah yang meniscayakan sebuah hubungan seksual antar pasangan 

yang sedang dimabuk cinta, perkawinan sejatinya memiliki nilai-nilai spiritual 

yang dapat meningkatkan derajat seseorang bila sudah berumah tangga. 

Perkawinan sejatinya harus dipandang sebagai sebuah kesepakatan spiritual di 

antara dua jiwa, yang pada gilirannya dapat menjadi bekal yang baik untuk 

membangun mahligai rumah tangga. Itulah yang penulis sebut sebagai 

“perkawinan spiritual” dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata 

lain, perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat 

manusia yang mempunyai tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi.
20 

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan 

gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetepi juga merupakan salah satu 

sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan disebut 

sebagai lembaga yang suci dan luhur. Demi untuk mencapai tujuan perkawinan 

yang mulia tersebut diperlukan adanya persiapan. Persiapan yang dimaksud 

berupa persiapan jasmani dan rohani. Hal itu sebagai upaya antisipasi agar 

perkawinan yang akan dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak berakhir 

                                                      
20

 QS al-Nahl ayat 72  
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dengan perceraian.
21

 Kematangan jasmani dan rohani sangat berkaitan erat dengan 

umur seseorang walaupun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Mengingat 

kematangan setiap orang berbeda dengan yang lainya. 

Kematangan seorang dalam melaksanakan perkawinan menjadi sangat 

penting untuk menjamin keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Batasan 

umur bagi pasangan yang ingin membangun ikatan suci, sangat berpengaruh 

terhadap keberlangsungan hidup mereka ketika sudah menikah. Jika anak kita 

dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, orangtua 

mempunyai kewajiban untuk menunda sampai anak mereka sudah menginjak usia 

dewasa dan dianggap matang dalam membangun mahligai rumah tangga. Bila kita 

pahami bahwa dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu 

(batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
22

 

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta 

penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman sesuai dengan apa yang dicita-

citakan, masing-masing yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah 

dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu bertanggung 

jawab atas keluarga yang dibentuk. Menurut para ulama, masalah batas usia 

                                                      
21

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. H. Kamaluddin dan H. Marzuki, (Bandung: PT. Almaarif, 

1973), hlm. 99. 
22

 Dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, perkawinan itu dimaksudkan antara lain untuk memperoleh 

ketentraman, rasa kasih dan sayang antara suami isteri. 
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pernikahan sangat erat hubunganya dengan kecakapan dalam bertindak, hal ini 

tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang 

meminta pertanggung jawaban yang dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.
23

 

Dalam ajaran Islam memang tidak ada ketentuan tentang standarisasi usia 

untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu hanya didasarkan pada standar usia 

baligh saja. Beberapa Ulama mengemukakan pendapatnya mengenai usia baligh. 

Menurut Imam Syafi’i apabila seseorang anak telah mencapai usia 15 tahun ia 

telah dinamakan baligh.
24

 Menurut Imam Abu Hanifah dapat dikatakan baligh 

bagi seorang laki-laki apabila telah ihtilam yaitu bermimpi nikmat sehingga keluar 

mani dan bagi seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid. Pendapat Abu 

Hanifah ini sangat relevan dengan zaman saat ini karena usia belum tentu dapat 

menentukan kapan seseorang mengalami ihtilam (mimpi basah) bagi seoarang 

laki-laki dan belum tentu keluar haid bagi seorang perempuan. Terkadang umur 12 

sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan umur 9 tahun seorang 

perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Dari pendapat di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara baligh dengan kedewasaan seseorang 

dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri. 

Fiqh konvensional menjelaskan batas usia nikah adalah setelah baligh itu 

terjadi pada zaman sesudah nabi, sahabat dan tabi’in yang memang benar-benar 

                                                      
23

 T. M Hasbi Ash-Shidiqi, Pengantar Hukum Islam, cet.. ke-6,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 

hlm. 240. 
24

 Wahbah az_Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu, (ttp: Dar al-Fikr, tt), hlm. 423-424. 
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memenuhi standar kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman 

sekarang membuat beberapa hal yang serba instan, tanpa dibarengi oleh kesiapan 

mental dan spiritual (jiwa dan raga) sehingga menimbulkan ketidak seimbangan 

antara kesiapan lahir dan kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu, terdapat 

beberapa alternatif dari Undang-Undang Perkawinan yang dapat memberikan jalan 

yang mudahdan lurus bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan norma-norma yang 

ada. 

Syari’at Islam menunjukan kedewasaan seseorang melalui al-Qur’an 

yakni ketika sudah baligh yang ditandai mimpi sehingga keluar mani bagi laki-laki 

dan ditandai keluar darah haid bagi wanita. Sesuai dengan firman Allah: 

وابتلو ا اليتمى ا ذا بلغو النكاح
25

 

Batasan usia nikah telah dijelaskan dalam al-Qur’an yakni setelah anak 

itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan 

lain-lain sampai diketahui bahwa anak tersebut dapat dipercayai. Dispensasi nikah 

dapat diberikan atas dasar pertimbagan kemaslahatan apabila terdapat motif yang 

benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan pada tujuan 

perkawinan.
26

 

Berangkat dari permasalahan di atas, teori pertama yang digunakan 

penyusun adalah teori Maslahah Marsalah, yaitu kebaikan yang tidak terikat 

                                                      
25

 QS. An-Nisa’ (4): 6. 
26

 Ahmad Ahzar Basir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-7 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas 

Hukum UII), hlm. 23. 
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kepada dalil atau nash al-Qur’an dan as-Sunnah. Menurut istilah ushul fiqh, 

maslahah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak 

disebutkan sama sekali dalam al-Qur’an dan as-Sunnah karena pertimbangan 

kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.
27

 Kemaslahatan 

dalam bentuk ini dibagi dua, yaitu: (1) maslahah al-Garibah, yaitu kemaslahatan 

yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, 

baik secara rinci atau secara umum. Imam as-Syatibi mengatakan kemaslahatan 

seperti ini tidak ditemukan dalam praktik walaupun ada dalam teori; (2) maslahah 

al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara’ atau nash 

yang rinci, tetapi oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis). 

Syarat-syarat maslahah mursalah agar dapat dipakai sebagai hujjah 

adalah: 

a) Harus benar-benar merupakan maslahah yang hakiki bukan suatu maslahah 

yang berupa dugaan saja. 

b) Maslahah tersebut harus bersifat umum bukan bersifat individual. 

c) Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan 

hukum ketetapan nash dan ijma‟. 

Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan muda-mudi yang belum 

berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan 

pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Sebab jika tidak 

                                                      
27

 Masruk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari‟ah, cet ke-12 (Jakarta: CV. Haji Masagung,1990) 

hlm. 83. 
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segera dinikahkan akan membawa kerusakan (mafsadat) yang lebih besar seperti 

berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah akan membawa 

kemaslahatan, yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah. Maka, maslahah mursalah dapat dijadikan teori dalam menetapkan 

dispensasi nikah. 

Persoalan yang paling penting tentang pernikahan di bawah umur dalam 

pandangan ahli fiqh adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau tidak 

adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksul yang 

tidak dibenarkan oleh agama Islam. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan 

dimaksudkan untuk menjaga kehormatan (hifz al-hurmah) agar mereka tidak 

terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia 

atau keturunan (hifs an-Nasl) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga 

yang dipenuhi kasih sayang antara suami-istri dan saling membantu antara 

keduanya untuk kemaslahatan bersama. 

Syari’at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam 

kehidupan dengan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan 

bahayanya. Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap sesuatu yang 

mengarah pada kerusakan, sesuai dengan kaidah ushul fiqh: 

28سد مقدم اولي من جلب المصا لحدر ءالمفا  

                                                      
28

Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, al-Asyabah wa an-nazair „ala Mazhab Abi Hanijan 

an-Nu‟man, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1413H/1993 M), hlm.90.  



19 

 

 Teori yang kedua adalah sad al-zari‟ah yaitu sesuatu yang bisa 

menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan. 

Untuk menghindari jalan yang bisa membawa kepada kerusakan, maka wajib 

ditutup (saddu). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “bahwa pembatasan 

pengertian al-Zari‟ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidaklah tepat, karena ada 

juga al-Zari‟ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan.
29

 Maka teori yang 

dipakai adalah Saddu ad-Dzari‟ah yang berarti menghambat sesuatu yang 

menjadi jalan kerusakan. Tetapi sebenarnya perbuatan itu bisa mendatangkan 

kerusakan. Misalnya melarang orang laki-laki menikah di bawah umur 19 dan 

wanita pada umur 16 tahun, padahal bisa jadi mereka sudah baligh dan 

diperbolehkan menikah bila sudah mampu. Larangan seperti ini hanya untuk 

menutupi dampak yang negatif sampai berakibat perceraian terhadap pasangan 

yang menikah di usia dini tersebut. 

Teori ketiga adalah berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Apabila pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Temanggung dalam menetapkan dispensasi pernikahan 

mengaju pada tiga teori di atas, maka dimungkinkan penetapan hakim tersebut 

mampu mewujudkan maslahah bagi berbagai pihak serta dapat mengantarkan 

kepada tujuan perkawinan yang suci dan luhur. 
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F. Metode Penelitian  

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi hampir dapat dipastikan 

selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen 

yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi ini, agar 

penelitiannya terlaksana dengan terarah sehingga mencapai hasil yang 

memuaskan. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengunakan berbagai 

metode yaitu:  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah ini adalah murni 

penelitian lapangan (field research) yang mengangkat suatu gejala atau 

peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian 

lapangan ini, peneliti menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian 

kualitatif di mana di dalamnya peneliti meneliti secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus merupakan 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Namun jika ditinjau dari sifat 

penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.
30

 Kasus-kasus dibatasi oleh waktu 

dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan yang menjadi obyek penelitian, yaitu tentang dispensasi nikah. 

 

                                                      
30

 Suharismi Arikunto, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

hlm. 131. 
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2. Sifat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini sifatnya adalah studi komparatif, yaitu 

penelitian untuk membandingkan data-data secara rinci yang diperoleh 

mengenai penetapan hakim Pengadilan Agama Temanggung dan UU N0. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dianalis dan diambil kesimpulan. 

Studi komparatif dilakukan untuk mengetahui pandangan UUP dan Mazhab 

Syafi’i dalam soal penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Temanggung. 

 3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang dilakuan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis 

yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem yang 

normatif dan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif 

dilakukan untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi’i berdasarkan dalil-dalil 

al-Qur’an maupun hadits tentang penetapan dispensasi nikah. Sementara 

pendekatan yuridis dilakukan untuk mengetahui penilaian terhadap aplikasi 

perundang-undangan tentang perkawinan, khususnya peraturan tentang 

dispensasi nikah dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama 

Temanggung.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu cara yang sangat dibutuhkan bagi 

peneliti agar penelitianya dapat terarah secara benar dan tepat sesuai dengan 
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sumber data yang ada. Adapun teknik pengumpulan daya yang digunakan 

adalah: 

a. Observasi, yaitu melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis atas peristiwa-peristiwa dari suatu aktivitas sehingga dapat 

memperoleh data terkait dengan kasus-kasus permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Temanggung. 

b. Interview, yaitu peristiwa melalui tanya jawab dengan satu pejabat hakim, 

satu wakil panitera, dan satu panitera muda hukum di Pengadilan Agama 

Temanggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. 

c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data mengumpulkan bahan-bahan yang 

telah disiapkan sebagai arsip yang ada kaitanya dengan pembahasan skripsi 

ini, diantaranya adalah putusan dispensasi nikah, data resmi, dan arsip-arsip 

panitera Pengadilan Agama Temanggung. 

5. Analisa Data 

 Metode analisis data merupakan bagian penting dalam mengolah data 

secara emperik di lapangan dengan bekal teknik pengumpulan data yang telah 

dicanangkan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

penelitian kualitatif, yaitu sebuah teknik analisa non-statistik atau dengan kata lain 

menggunakan data non-angka.
31

 

                                                      
31

 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi Universitas 

Islam, 1987), hlm. 136. 
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Dalam sebuah penelitian kualitatif ini, data yang terkumpul dianalisis 

setiap waktu secara induktif selama proses penelitian berlangsung dengan cara 

mengolah bahan emperik (synthesizing) di lapangan sehingga dapat 

diinterpretasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Pola 

induktif adalah suatu proses berpikir yang diawali dari pengamatan yang khusus 

yang kemudian diambil kesimpulan dari yang umum.
32

  

Lalu bagaimana cara menyajikan data yang bersifat kualitatif? Caranya 

cukup mudah, yaitu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya dan 

mencari implikasi hubungan yang ada (contextual analysis). Analisa yang 

dilakukan dengan menggunakan metode analisa isi (content analysis),
33

 yaitu 

dilakukan melakukan penganalisian pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Temanggung dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan Undang-undang 

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Dalam melakukan analisis data, peneliti melakukan beberapa tahapan 

seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, memaparkan 

bahan emperik, menarik kesimpulan atau memverifikasi.
34

 Dalam analisa 

kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Pertama, menelaah 

sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil 

                                                      
32

 Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, cet. Ke-10, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 43, 
33

 Content analysis (analisa isi) adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karatristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Lihat Lexy 

J. Moleong, metodologi, hal. 163. 
34

 M.B, Miles dan A.M. Huberman, Qualitative Data Analysis, (California: SAGE PuB, 1984), 

hlm. 134. 
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wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain. Kedua, reduksi data, 

diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian di 

lapangan. Ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir 

dari kegiatan analisis kualitatif 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan skripsi sistematika pembahasannya sebagai berikut:  

Bab satu, Pendahuluan, pendahuluan adalah bagian awal dari skripsi. 

Bagian pendahuluan meliputi latarbelakang masalah yang memuat ide awal dari 

penelitian ini,  kemudian rumusan masalah yang menjadi bahasan pokok masalah, 

dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang 

digunakan sebagai referensi atas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah penelitian ini, kerangka teoritik sebagai pijakan dasar teori, metodologi 

penelitian yang dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang 

akurat dan konkret, dan dalam bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab dua, bab ini berisi tentang gambaran umum batas usia nikah meliputi 

dasar hukum tentang batasan usia nikah, pandangan para Fuqoha’ tentang batas 

usia nikah, dan peraturan perundang-undangan tentang batas usia nikah. 

Bab tiga, bab ini menguraikan gambaran umum Pengadilan Agama 

Temanggung yang meliputi peta wilayah hukum Pengadilan Agama, dasar hukum 
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pembentukan Pengadilan Agama, sejarah pembentukan Pengadilan Agama, 

ketenagaan Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama 

Temanggung, kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung, alasan 

permohonan dispensasi nikah, proses penetapan dispensasi nikah, dan 

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama 

Temanngung. 

Bab empat, menguraikan analisis terhadap penetapan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011 yang dilihat dari UU Perkawinan 

dan madzhab Syafi’i. 

Bab lima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan hasil skripsi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam tinjauan yuridis berdasarkan UU Perkawinan, batas usia nikah 

memang telah ditentukan dan berlaku untuk seluruh masyarakat, namun 

apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia tersebut, maka bila 

akan melangsungkan pernikahan dapat meminta dispensasi terlebih dahulu 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Intinya, seluruh kasus 

yang telah dipertimbangkan dengan merujuk pada aturan, diperbolehkan 

meminta dispensasi nikah bila terdapat penyimpangan usia kawin. Dalam 

hukum perundang-undangan di Indonesia, penetapan dispensasi nikah bagi 

pasangan yang belum cukup umur bisa dikabulkan asalkan pada kondisi 

darurat yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, misalnya kedua 

pasangan sudah bertunangan lama, hubungan yang semakin erat, dan telah 

hamil di luar nikah. 

2. Sementara dalam pandangan madzhab Syafi’i dan ulama fiqih lainnya juga 

memperbolehkan pernikahan di bawah umur asalkan sudah mencapai usia 

baligh dan tamziy, sementara rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi. 

Intinya, madzhab Syafi’i tidak mempersoalkan tentang batas usia nikah, 

karena di dalam al-Qur’an maupun Hadits tidak disebutkan secara eksplisit 

mengenai batas minimal dan maksimal. Pandangan madzhab Syafi’i 
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tentang batas usia nikah sudah sangat jelas bahwa beliau mengacu pada 

tuntunan Rasulullah yang menikahi Aisyah ketika usianya masih 9 tahun. 

 

B. Saran-Saran 

1. Sebaiknya di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dicantumkan alasan-

alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam menetapkan izin dispensasi 

nikah dapat memberikan keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan 

dari pihak lain. 

2. Sebaiknya hakim memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan 

permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur, dengan tujuan untuk 

mengurangi jumlah kasus perkawinan diusia dini yang sekarang sedang 

marak terjadi di Indonesia. 
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Lampiran 1 

Terjemahan 

Hal Foot 

Note 
Terjemahan 

  BAB I 

2 3 “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 

kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai istri-isterimu). Dan 

mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat 

(ikatan pernikahan) dari kamu”. 

15 21 “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk menikah”. 

18 24 “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari sekadar 

mendatangkan kebaikan”. 

  BAB II 

25 3 “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka 

telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 

kepada mereka hartanya”. 

   

28 9 “Wahai para pemuda, barangsia yang mampu, maka 

menikahlah. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan 

kemaluan. Jika tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa 

itu merupakan perisai diri”. 

31 12 “Hukuman itu tidak dapat diberlakukan bagi orang gila hingga 

sembuh, yaitu orang-orang yang sehat (tidak gila), orang yang 

bangun, dan orang orang yang baligh”. 

32 14 “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut”. 

32 15 “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 

  BAB III 

77 17 ”dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian 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 kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui. 
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BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basvir

Lahir di Kaurnan Yogyakarta, pada tanggal 2r Nopernber r92g M. Beliau
adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai
Ketua Jurusan Filsafat pada Universitas yang sarna. Setelah menarnatkan
studinya di PTAIN Yogyakarra (1956), beliau melanjutkan studinya ke
Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Fakultas Dar a/-tllutn sampai mendaoat
gelar MA., dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965.

Di sarnping mengajar di uGM, betiau juga menjadi dosen luar biasa di
ull, UMY serta IAIN Sunan Kalijaga yogyakarra. Beliau juga mejadi N4IJI
pusat di Jakarta, Ketua Pirnpinan Pusat Muhamrnadiyah Ma.¡'elis Tarjih, Ketua
Umutn Muhammadiyah Anggota'Lembaga Fiqh Islam Organisasi konfrensi
Islarn (oKI) wakil lndonesia di Jeddah. Karya-karyanya yang telah beredar
yaitu. Garis Besar Sistent Ekononti Islanz (1981), Masalalz intanzalz dalant
l;il.tc¿far ['olitik Islanz (1981), Hukunt waris Lrlam (lggz), Ctrct Masyarakat
Muslim (1984) dan Hukum Perkawinan Islatn (1977). Pada tahun l99j beliau
rvafat dan dimakamkan di Yogyakarta. i.

As-Sayyit l  Sabiq

Belíau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, teman sejawat
ustadz Al-Bana seorang Mursyidul Am dari Partai Ikhwanul Muslimin di
Mesir. Beliau salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali
kepada al-QuCan dan Sunnah. Beliau terkenal sebagi ahli hukum Islam yang
sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan' hukum Islam.
Karyanya yang terkenal adalah Fiqh Sunnalz.

Imam Bukhar i

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muharnrnad ibnu lsmail, lahir di Bukhara
pada 13 Syawal 194 H. (21 .Iuli 801 M ), cucu seorang persia bernama
Bradizbat. Beliau mulai mempelajari hadis'pada usia sebelas tahun. pada usia
delapan belas tahun, beliau telah menulis sebuah buku, Kazayai Salzaya wa'l'ubu'in 

dan hafal 15.000 hadis le¡rgkap terinci dengan keterangannya. Karya
monumentalnya adalah al-Iami' al-Salih, atau lebih terkenal sebagai Sahîh
IJukhali, rnengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis'Islam besar.

Imam as S¡-afi ' l

Narna lengkapnya adalah Muhammad Ibn ldris ibn Abbas ibn 'Usman ibn Syafi,i
ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf, Beliau wa-fa1



Beliau wafät pada tahun I49 ÍI/767 M di Gazza. dan rvafat diMesir pada tahun
204 H / 822 M. Imam Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhii abad,2 H.
Pada waktu Madinah merupakan kota yang cemerlang karena meqjadi pusat
ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabí'in dan
Tabí' at Tabi'in. Kitab -kitab yang dikarang lmam Syafi'l antara lain '. ar-
IÌ.i.tu[ult, ul- Unzm, tkhtilof, al- HadÌs dan lain sebagainya.

Al -  lmam as-Suyuty

[a adalah seorang ahli al-Qur'an terkemuka dan ahli hadis yang dipercaya.
Nama lengkapnya ialah Abu af - Fadl Abd. Ibn Abí Bakar Muhammad
Jalaiuddin al- Khudairy as- Suyuty as-Syafi'i, seorang penulis terkenal dí Mesir
pada masanya. Ia dilahirkan di Kairo pada tahun 1445 M ( Rajab 849 H).
Karyanya yang terkenal al- Itqan li 'ulum al- Qur'an , al- Dur al- Mansu¡ fi
al- Tafsir bi at- Maksur, al- Nuqul h Asbah al- Nuzul. Ia menghimpun hadis
Nabi dalarn al- Jami' al- Sagir fi al- Hgdis a[- Basir al- Nazir. Kitab berharga
karyanya yang lain adalah al- Khasis al- Kubra. Dalam bidang bahasa,
karyanya adalah kitab al- Muzhir f,i 'Ulum al- Lugat, kitab al- Faridat fi al-
Nahwi wa al- Tasrif wa a[- Khata'. Dalam bidang fiqh, karyanya adalah al-
Asybah rva al- Nazair yang membicarakan tentang kaidah -kaidah fiqhiyah.
Dala.rn bídang sejarah karyanya_Bada'i al- zuíur fi waqa'i al- Zuhir, Tarikh at-
Khulafä, Husn a[- Muhadarat fr Akhbar Misr rva al- Qasirah. Kemudia sebuah
kitab besar yang menghimpun 74 cabang ilmu pengetahuan yang diberi nama
al- Aqwal al- Muhimat l i  'Ulum al- Jama'ah, I¡ram Suyuty rvafat I7 Oktober
1505 (  I8  Jumadi l  Awal  9 l  1  H) .
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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakult¿s Syari'ah Universitas Isla¡n Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: Uin.02ÆMII/PP.00.9/470/2011 tanggal 20 Oktober
2011 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan :

N a m a

N I M
Jurusan
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DANA KRISTTYANTO
o6360029
PMH ( Perbandingan Madzhab dan llukum ) ,

UniversÍtas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Yoryakarta

Denganjudul skripsi :
'AnøIßis Penetøpøn Díspens así Níhøh

D¡ Pengødílan Agana Temanggung Tahun 2011,'

Studi Kotttpørøtif antørø Undøng-Undøng Nomor 7 Tøhun 1974

Tentang Perkawínøn døn Madzhab Syafi'L

telah melaksanakan Survey/resea¡ch di Pengadilan Agarna Temanggung sejak tanggal
20 Oktober 2011 sampai dengan 20 Janua¡i 2012.

Setelah selesai pembuatan skripsi, dimohon untuk memberikan Foto Copy hasil
skripsi tersebut untuk arsip Pengadilan Agam¿ Temanggung.

Demfüan surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
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P E N E T A P A N
Nomor: oo+orp¿tp¿o rlffiË.

BISMILL@IM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang mengadili perkara perdata tingkat
pertarna dalam Persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai
berikut dalârn perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :
1. PRIYONO atias TRIMO bin

-+r;$r;:1"Ð,,f+ Tegal Pamkan RT.oos
[, Gemawang Kabupaten

Tani" tenrpat

RW.00l Desa

Temanggung,

dan salsi-

tertanggal,
27 Apnl 2011 yang di Agama Temenggung

2. SUMARDI

$

f i
! â
' lt

Nomor:

berikut:

0046 fP &.P /20 I I Æ4. Tmg. ia'l',i' "r'
pol.otoya mengemukakan hal-hal sebagai

1' Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita bernama pARIyAH

binti SOPAWIRO, umur 6I tahua Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempaf
tinggal di Dusun Tegal Pamløri RT.005 Rw.008 Desa Gemawang Kecamatan
Gemawang Kabupaten Temanggung, pada tanggal 24-10-1969 dihadqpan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agarna Kecamatan Jumo Kabupaten
Temanggung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 25I/12/1969. dm t€lah
mempunyai 3 orans anak vaitu



SARWATI, berumur 39 tahun;

SUKARYADI, berumur 32 tahun;

BAÀ{BA}IG SUIIERMANTO, berumu¡ lB tahun 6 bulan: --

2. Bahwa Pemohon-Il telah menikah dengan seorang wanita bemama ISTILAH binti
sAHRI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun Depok RT.004 Rw.001 Desa Gemawang Kecamatan Gemawang
Kabupaten Temanggung, paÅa *anggal 18-11-1989 dihadapan Pegawai pencatat

Nikah Kantor urusan Agæna Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

sebagaimana Kirtipan Akta Nikah Nomor: 315/62/W1989, dan telah mempunyai
2 orang anak yaitu :

a.

b.

c.

I

I

i

a. SITI MUZASAROH,

b. TOBTQUL KHO

1 Bahwa anak

Nama:

agama islrm,

ri-,

#,i'18 tahnn 6 bula¡,

Parakan RT.005

. telah

Pemohon-II

RW.008 Desg
¡i:¡

meminta ijirt';i

butan, agama

RW.001 Desa

õak tersebut

umur untuk persyaratan sampai saat ini banr berumr¡r

18 tahun 6 bulan; dan juga temyata anak Pemohon-Il yang No. 2 (dua) bernama

TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI juga masfü dibawah umur yaitu 15 tahun

I bulan;

6. Bahwa antara anak Pemohon-I dan Pemohon-Il telah berpacaran selama 3 tahun

dan ternyata telah melakukan hubungan layaknla suami-isteri dan sekarang a¡ak

Pemohon-Il (TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI) telah hamil 6 bulan 15

hari, untuk itu Para Pemohon sebagai orangtuanya bermaksud segera menikahkan

I
I
I
I
I
I .
Fti
Ëi l
lit
È
F. t  - . - . . .  .
r
I
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3

anak-anak tersebut, demi menjauhi dosa rtan masa depan janin dalam
tersebut;

7' Bahwa Pa¡a Pemohon mohon agar diberi üin untuk menikahkan anak para
Pemohon tersebut yang telatr saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan
lagi; ------;------

8' Bahwa maksud Pa¡a Pemohon telah dating menghadap Kepala lGntor Urusan
Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditotak oleh

' Kepala Kantor Urusqan Agarna Kecamatan tersebut dengan suat penolakan nil€h
Nomor: Kk. I 1.23.0 S tPW .Ot /98tN l}Otl ; -------

Berdasarkan

Pengadilan Agama T segera memeriksa dan
mengadili perkara ini,;,

sebagai berikut , ;¡ffi
, r, *;ti.intÈä¡

,âútTy.+e rimarnya berbunyi
¡¡t;t.-';.,l.,'.''.å

1. Mengabulkan
Lì

T r !  i

2, Menetapkar¡ menikahkan

PRIYONOPara

pafa

Pemohon is Hakim 6l¿
menasehati para ak"" ætapi ti¿ak

permohonan paraberhasil. lalu

Pemohon dan atas

permohonannnya;

menyafakan tetap pad¿

Menimbang, bahwa

Pemohon I yang bernalna

keterangan anak

BAMBANG SUIIERMANTO bin PRIyONO atias
TRIMO;

- Bahwa bcnar ia baru berumur 18 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan anak
Pçmohon tr yang bernama TOBIQUL KHOIROH binti SIJMARDI; -----------

' Bahwa antara BAMBANG SLJIIERMANTO bin PRIYONO alias TRMO dengan
TOBIQUL KHOIROH binti SIIMARDI sudah saline mencintai dan tidak ada
paksaan dari orang lain serta telah siap tahir batin untuk membina rumah tangga; -
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- Bahwa benar ra terah menjalin hubungan cinta dengan ToBIeuL KHOIROH
binti SUMARDI selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telatr pula mendengar keterangan anak
Pemohon II yang sekaligus calon menar¡tu Pemohon I yang mengakui bernama
TOBIQUL KHOIROH binti SUMARDI sebagai berikut : -,_-__---_--

- Bahwa bena¡ ia akan menikah dengan anak laki-laki pemohon II bemama
BAMBANG SUI{ERMANTO bin PRIYONO alias TRMO; ____-_

- Bahwa benar ia telah siap latrir batin sebagai isEi, dan tidak ada paksaan dari
orang lain serta saling mencintai;

Menimbang,

1. Foto copy

33232007tr43.

l'li;::*r,;;
dengan nomor:

2. Foto copy

33.23.201s1tiå

lt :j

9ktoberrli
1969 Tanggal

copyåil 'É,3-ßrcztñtr9e9
ã;iSggar rsffi

Gemawang
Nomor: Kk.

6. Foto copy
tanggal 13

Februa¡i 2004

7. Foto copy Aktra '12007 tanggal2t
Agustus 2007 (P.S);

3.23.201s1lì\äfl
oto Copy S.pfii¡

Ìi"li{å8. Foto Copy Kartu r*¿":rÈ#A-Ë,ë ;Ìp_Éa._å : ß2320201092.0004
taneeal 0I Maret rot t Cr.si;:ffix*i*åt¡iii;fl------ -- 

-J'v'v!vr¿'vvv'

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan saksi-salsi
di depan persidangan di bawah s'mpah memberikan keterangan yang padapokoknya
sebagai berikut : ------------

SaIGi 1. ALIP TUKIRAN bin YATNO: _---_--_----
- Batrwa saksi sebagai tetangga pemohon; --------:----::
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai anak laki-laki yang bernama BAMBANG

SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRMO; ___-__,-_



#,ïÌ

Bahwa benar Pemohon II mempunyai an^k laki-laki bemama ToBIeuL
KHOIROII binti SUMARDI; -_-___

Bahwa benar anak Pemohon I akan menikah dengan anak pemohon tr ka¡ena
telah saling mencintai dan telah berhubungan selama 3 tahun yang lalu;
Batrwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai Tani;
Bahwa benar anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak ads þ¿þrmgan
keluarg4 sepersusrum atau hubungan semenda; __---_-__

Saksi 2. SUGIYARTO bin HARNOTO:
a- Batrwa saksi sebagai tetangga pemohon;

- Batrwa benar pemohon I
ä*¡#,#h+.,.,,*1* 

vang bernama BAn'TRANG
SUHERMANTO bin

- Bahwa benar bernanûa TOBIQLJL
KHOIROH binti

Bahwa benar anffi

telah saling -Æ
ffiþ.*"* tr karena

latu; --*---
wa anak

u*aËii ada hubungan

Pemohon

tanggapan

yang terjadi di asara persidangan,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan

untuk menunda menikahkan anaknya, tetapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berclasa¡kan bukti (P.1,2) maka telah terbukti para
Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Teaanggung, karenanya
permohonan para Pemohon tersebut meqiadi wewenang pengadilan Agana

para Pemohon

Ì :r t
i-rjf-i'

i i1;*ti* segala sesuah¡



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) maka telah terbukti bqhwa

rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh Petugas

Pencatat Nikah Kantor un¡san Agama Kecamatan Gemawang Kabupafen

Temanggung karena ternyata para calon mempelai masih dibawah umur' oleh karena

itu perlu dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) maka telah terbukfi bahwa

Pemohon I telah menikatr dengan seorang perempuaÛ bemama PARIYAH binti

SUPAWIRO dan totah mempunyai a"tL taki-laki bemama BAMBANG

SUHERMANTO bin PRIYONO alias TRMO; -----

Menimbang bahwa berdasarkan buki (P.4) maka terbukti bahwa pemohon

II telah menikah dengan seofang peremp bemama ISTILAH binti SAHRI dan

rama TOBIQUL KHOIROH binti SUIvIARDI;telah mempunyai anak perempt'an bemamaTOBIQUL Kt

Menimbang, bahwa berdasa¡kan bukti (P.6), maka terbukti BAMBAI'IG

sumRMANTO bin PRIYONO alias TRMO b€naf-benar anak Pemçhon I d8n

benar telah kurang r¡mur untuk melangsungkan pernikahan yainr benrmur 18 tahr¡n 6

K9

þhi,Y'ài Menimbang o*il .0"'1** 
ol 

":l î:i-'"::5.^Ti:i
b)

gf /"("lfÐ9 \ËÌ-";;u,.-, or"*oo k pemohon II dan bena¡ tetah kurang
ä t"'ìltiÍ# (HÖnou binti SUMARDI benar benæ ana

F I

kul _urï 
untuk merangsungkan pernikahan yaitu berum'r 15 tahun l buran;

S41-; 
t 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon' aoak para

Pemohon, dan saksi-saksi dipersid*gao' tetah terbukti permohoqal para Pemohon

telah c'kup beralasan dan sesuai maksr¡d pasat ? ayat 1 dan 2 Undang-undang

Nomor 1 Tatrun lgT4,bahwa antara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon

tidak ada halangan untuk menikalu tidak ada hubungan dafah' sepersu$¡an atau

hubungan semend4 hal ini sesuai pula maksud pasal 8 Undang-t¡nlang Nomor 1

Tahun 1974 io pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon

patut dikabulkan ; -------

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan' maka

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-¡ndang Nomor 7 Tahr¡n 1989 dan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006, semr¡¿ biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

dibebankan kepada Pemohon i ----:----:-------:---:----------:--r:-----:------

Menginga! semua Peraturan Perundang-**t:* 
ÏÏ:-1î:î

perkara ini ; --"-

;f

¡)l

.:.1
;tj
. . 1

:iÁ
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.i;:

;B
rì,1!
' i i l

ii

4



3.

4.

I

; ;;,*_;""*",.:::J i Ll__.____..::____:
2' Memberi Dispensasi kawin kepada an{ pemohon I yang bemama BAÀ,IBA}IG

SUHERMANTO bin pRIyoNo alias TRMO untuk menikah dengan seo¡ang
perempuÍul bemama ToBIeuL KHOIROH binti sUMARDI;
Memberi dispensasi l<awh kepada anak Pemohon II untuk menikahkan anaknya
bemama ToBIeuL KHOIROH binti SLMARDI dengan seon,og laki laki
bernamâ BAMBANG SUITERMANTO bin pRIyoNo alias TRMO; -----
Membebankan kepada pemohon I dan pemohon tI untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp.241.000,- (Dua

Demikian

bertepatan dengan
u tanggal, 25 Mei 20l l M.

L, SH. sebag4i¡
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RincianBiava:

1. Biaya Pendafta¡an

2. BiayaProses

3. Biaya Redaksi

4. BiayaPanggitan

5. Biaya Meterai

: þ. 30.000.00,-

: Rp. 50.000.00,-

: Rp. 5.000.00,-

: Rp. 150.000.00,-

: Rp. 6.000.00.- +

Rp.241.000.00,-



P E N E T A P é N
Nomor : M0/FdLP/201 U,P,{.Tmg.

BISÞf ILLAIIIRRAITTVTAilHRRAHIM

DEMI KEADILAI{ ßEROAS.A,RKA¡I KETUflANAFT YAI\IG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I-B Temanggung yang -"*oit* dan

mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalan perkara peniiohonan Dispensasi Kawin yang

diajukan oleh:

su\ryARNo bin KARTowrJoYo, umur 52 tahuo" agama Islam, pekerjaan tani,

tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Dusun Kefitang Desa

Ketitang Keca¡natan Jumo Kabupaten Temanggung,

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan i ---:---r-----

Tçlah mendengar keterangan Pemohon, anak laki-taki Pemohon den calon isteri dari

Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

---.TENTANG DUDUK PERKARA}TYA-

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat pemrohonannya tertanggal 18

t yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agaura Temanggung.

: 040Ædt.Pl20l1/PA.Tmg tanggal 18-04-2011 mengemukakan hal-hal

i berikut:

1. Bahwa Pemohon tetah kawin dengan seorang wanita bernama Poniti binti Pawiro

Ram, umur 48 tahr¡n, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 RW. 0l Dusun

Ketitang Desa Ketitang Kecamatan Jr¡mo Kabupaten Temanggung pada tanggal

09 Septemb er 1977 yang dilaksanakao di Semarang secaÍa agama Budha Nomo$

lnd : L.W7575177 yaurg dikeluarkan oleh PMHB Jawa Tengah tanggal 20

Desember t977 dantelah memptnyai tiga orang qnak yaitu :

a SLAMET'WIDIYONO, umur 30 tahun;

b. SLAMET HARYAI.ITO, umr¡¡ 18 tahr¡n 6 bri{an;

Bahwa anak kandung Pemohon yang ke 2 ( dv ) krsebut masih dibawah umur

untt¡k persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini ban¡ berumur l7

tahun tebih 6 bulan ;-------

Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada pe.mohon r¡ntuk segera menikah

dan pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebu! karura telah dianggap

dewasa dan saling mencintai dengan calonnya ;-------

i i

il.

Ë

il
f

, , '[i

fr
ii
tl
ii
li

2.

3 .

4. Bahwa pemohon berrraksud akan menikahkan anak tersebut dengan c¿lon



5.

6.

¿

Tahun agama Islam peket'aan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalipan Barat
RT'05 Rw.06 Desa Godangwayang, Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung¡-
Bahwa syarat perkawinan antara anak pemohon dengan caron ishinya berum
terpenuþi persyaratan umurnya ;--_-_-_--___-_--;-__-___
Bahwa anak Pemohon tersebut telah oling kenal dengan calon isfrinya selama 2
tahur¡ sehingga mengkrnwatirkan pemohon sebagai orang tuanyq karau anak
tersebut melakukan hal-hal yang dilarang aganqa ;_-_-_-_

7' Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahlcan anak pemohon
tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lag;____-

8' Bahwa maksud pemohon terah datang menghadap Kepala Kantor urusan Agama
.Kecamatan Kedu" Kabupaüen Temærggung, teüapi t€lah diûolak oleh Kepala
Kantor Urusan Agarna Kecamafan tersebut dengan sgrat penolakao nikah Nomon
Kk. 71.23-91pw-.01/76/20fi. tanggat 14 April 20tL;_-_

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua pengadilan Agama Temanggrng cq. Majelis Hukiio agar berkenan memeriksa
dan memutus perkarapermohonan ini sebagai berikut;__
l. Mengabulkanperrrohonan pemohon;-

f;tenratakan 
memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon (SLAMET

YANTO bin suwARNo ) unruk menikah dengan (FATTMA
ANINGSIH binri WIDODO A.);------

besarnya biaya perkara serta pihak yang men¿nggungnya sebag¡ai
perkara ini;

Atau menjatubkan putusan lain yang adil dan bijaksana menunrt h'kum yang
berlaku;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkano pemohon

-hadir menghadap sendiri di persidangan, hatmana Majelis Hakim telah berusaha
mem-berikan nasehat dan pandangannya mengenai permohonan dimaksu4 namun
Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka sidong dilanjrftan diawali
dengan membacakan permohonan pemohon yang maksud dan isi pokoknya
dipertahankan oleh Pemohon; ..---

Menimborg, bahwa di persidangan Majelis Hakim

keterangan dari anak Pemohon bernama SLAMET HARYAIITO

pokoknya sebagai berikut : ---------

- Bahwa ia telah saling mengenal dengan calon istrinya tersebut FATIMA
RISTYANINGSIH binti WIDODO A. :

- Bahwa ia ingin sekali segera menikah dengan wanita ûersebut ka¡ena sudah sating
mencintai dan atas kehendak sendiri serta mcnyatakan akan bertanggung jawab

telah mendengar

tersebut yang pada
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- Bahwa ia sudah saling mengenal dan telah bertunangan dengan wanita tersebut
selama kurang lebih 2 tahun yang lalu;-

- Bahwa ia beragama Islam dan status masihjejaka;
- Bahwa antara ia dengan calon ishinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan

larangan untuk meníkatr;

Menimbang, bahwa di persidangan Majeris Hakim telah mendengar
keterangan dari calon isteri anak Pemohon bernama FATIMA RISTYAIIINGSIH
binti WIDODO A. tersebut yang pada pokoknya sebagai befüut :
- Bahwa ia telah saling mengenal dengan seorang raki-laki bernama SLAMET

HARYANTObin SUWARNO sebagai calon suaminya;
- Batrwa hubungan cinta antara dia dan telah bertunangan dengan laki-laki tersebut
' sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 tahun yang talu;

Bahwa ia tidak merasa terpaksa menikah dengan calon suaminya tersebut dan
akan berusaha menjadi istri yang baik;

Bahwa ia ingin sekati segera menikah dengan laki-laki tersebut karena sudah
saling mencintai dan atas kehendak sendiri serta laki-laki tersebut menyatakan
akan bertanggrrngiawab lahir bathin ; ----------

ia beragama Islam dan ke{aan dirinya sekarang telah hamil 3 b¡Ian;---
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar
dari orang tua calon ishi anak pemohon yang pada pokoknya sebagai.

À  - , \ .  À  i i , \ . . Ï

$-*"t;'-@.gDO A. bin HADI SUMARTO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
V3*r.'.nYito *a**¡+ r-^J:^-^- r: n t, a.tempat kedia¡nan di Dusun Kalipan Ba¡at RT.05 Rw.06 Desa

Godangwayang, Kecamatan Kedu Kabupafen Temanggung. Dibawah sumpahnya

saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------

- Bahwa calon mernpelai petempu^n adatah anaknya;

Batrwa Pemohon mempunyai anak bernama SLAMET tIARyAÌ.ITo;---

Batrwa anak perempuânnya bernam¿ FATIMA RIsTyAÌ.uNGsIH binti

rvrDoDo 4., hendak menikah dengan anak pemohon tersebut ctan telah

bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;-

Bahwa antara anak perempuannya dengan calon sruminya tersebut tidak

terdapat hubungan darah, sesusurn atau semendq

Bahwa anta¡a anak perempuannya dengm calon suaminya sudah saling

mencintai dan tidak ada paksaan;

- Batrwa anak Pemohon dengan calon isterinya statusnya masfü jejaka

sedangkan anak perempuannya telah hamit 3 butan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkerja sebagai petani yang

{Èi
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Menimbang, bahwa unnrk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti

SURAT: --------

-bukti sebagai berikut: ------

- Asli Su¡at Penolal€n dari Kantor Urusan dgama Kecamatan Kedu Kabrryaten

Temanggung dengan Nomor: Kk.ll.23.g/PW.0l/76/2011 tanggal 14 April

201l, bermeterai cukup, tanda P.1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk aû. Suwa¡no Nomor :

33.23.10.150359.0001 tanggal26 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat

Temanggung, Kabupaten Temanggung, yaûg telah dicocolkan sesuai dengan

aslinya, bermeteräi cukup (P.2);----

Foto copy Kutþan Akta Kelahiran an Slamet Haryanto dengan Nomor :

3086nPD001 tanggal 23 Agusn$ 2001 yang dikelua¡kan oleh Catatan Sipil

Kabupaten fçpanggung, bermeterai cnkup (P.3);----

Foto copy Surat Kawin an. Suwarno Bin Kartowijoyo Ind : L.W7l5i75/77

yang dikeluarkan oteh PMIIB Jawa Tengah tanggal 20 Desember !977,

bermeterai cukup ( P.a);

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an Fatima Ristyaningsih dengan Nomor :

1992 tarygal 02 Apnl 1992 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil

Temanggung, bermeterai cukup (P.5);----

YO bin PAWIRO SUDIRIO, umur 43 tahun, agarna Islam, pekerjaan

kediaman di Dusun Ketitang, RT.01 RW. 01, Desa Ketitang

Jumo Kabupaten Temanggung. Dibawah sumpahnya saksi

menera¡rgkan yang pada pokoknya sebagai berikuÍ:-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena bertetanggq---

Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama SLAMET IIARYANTO¡--

- Bahwa anak Pemoþ6¡ ingin menikah dengan seorang wanita bernan¡a

FATIMA RISTYAI*{INGSIH binti WIDODO A.;

Bahwa saksi mengetahui bahwa antara a¡ak Pemohon dengan calon

isterinya tersebut tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau seme,nda;-

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sating

mencintai dan tidak ada paksaan;

Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya statusnya masih jejaka dan

perawaû dan keduanya beragama Islam;

Bahwa umumnya masyarakat melihat calon mempelai perempumnya

su(do.1asr\asserrikah.;

- \ds.xa 
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2- SUGIYARTO bin surIKNo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ani,

tempat kediaman di Dusun Ketitang, RT.OI Rw. 01, Desa Ketitang Kecamatan

Jumo Kabupaten Temanggung. Dibawah sumpahnya salcsi menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknyakarena trertetangga;-.
- Bahwa Pemohon mempunyai anak beinama SLAMET HARyAl.{To;--
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang wanita bemama

FATIMA RISTYANINGSIH binti WIDODO A.:
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon

iste'rinya tersebut tidak terdapat hubungan darab, sesr¡suân atau semendq -

- Bahwa antara anâk Pemohon

mencintai dan tidak ada paksaan;

dengan calon isterinya sudah saling

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya statusnya masih jejaka dan

perawan dan keduanya beragama Islam; -

- Batrwa umrunnya masyarakat melihat calon mempelai\perempuannya

sudah pantas menikah ;----

- Bahwa ia siap memberikan bimbingao kepada calon mempelai baik

sebelum menikah maupun sesudabnyq--

Menimbang, bahwa terhadap keterangansaksi - saksi tersebut Pemohon

dan tetap dengan permohonannya serta mohon keputusan i --*--=--

?lJ Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat

dalam penetapan ini ; ----

-. TENTANG HUKTJMNYA ---.---.-:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana

tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ¿1ss delil

bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya bemama SLA,MET

IIARYAì.ITO bin SUWARNO dengan seorang wanita bernama FATIMA

RISTYANINGSIH binti WIDODO 4., namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nilcah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Teman¡¡gung aengal

Nomor: Kkl1.23.9/PW.0117612011 t'nggal 14 April 2011 karena masih dibawah

umu¡ sebagaimana ditentukan dalam p"*to.* perundaqg-undangan yakni baru

berusia 18 tahun 6 bulan ; ------

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan

keterangan anak laki-laki Pemohon bemama SLAMET IIARYANTCI bin

strwARNo yang pada pokoknya bahwa ia telah dan bertunangan dengan
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tahun lalu, telah menjalin hubungan cinta dan ingia segera menikah dengan waniø

tersebut serta berusaha akan menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis thkt1 jWa telah

mendengarkan keterangan calon istri bernama FATIMA NSTYAhIINGSIH bi¡úi

WIDODO A., yætgpada pokoknya bahwa ia telah mengenal dan bertunangan dengan

seorang laki-laki bernama SLAMET HARYAIITO bin SLIWARNO sejak 2 tahun

yang lalu, telah menrjalin hubungan cinta dan akan segera menikah dengan laki-laki

tersebut karena sudah saling mencintai, bahkao dirinya sekarang dalam keadaån

Menifubang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil

dan saksí-saksi sebagaimanapeunohonannya

tersebut di atas ;

telah mengajukan bukti-bukti su¡at

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat ( kode P.l ) benrpa Asli Surat

Penolakan Pernikatran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten

Temau.gp¡nng dengan Nomor: Kk11.23.91PW.01176t2011 tanggal 14 April 2011,

Majelis llakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang

sah sebagai alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi niknh;--

Menimbang, bahwa bukti surat ( kode P.2 ) berupa foto copy

anda Penduduk an. Suwarno Nomor : 33.23.10.150359.0001 tanggal 26

10 yang dikeluarkan oleh Camat Temanggung, Kabupaten Temanggunq,

karena surat bukti tersebut masih berlaku efektit maka dapat diterima

bukti yang menguatløn bahwa Pemohon berhak untr¡k mengajukao

a di Pengadilan Agama Kelas I-B Temanggß¡ng;-----

Menimbang, bahwa mengenai bnkti surat ( kode P.3 ) berupa foto copy

Kutipan Akta Kelahiran a.n Slamet IIARYANTO dengan Nomor : 3086/ïP12001

tanggal 23 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Cafataû Sipil Kabupaten

Temanggung, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat

sebagai bukti yang sah yang memperkuat dalil bahwa benar anak laki-laki Penohon

dimaksud saat ini baruberusia l8 tahun 6 bulan

Menimb*g, batrwa menge:rai bukti surat ( kode P.4 ) berupa foûo copy

Swat Ka\üin lnd : LKl7l575l77 yang dikeluarkan oleh PMIIB Jaura Tengah tanggal

20 Desember !977, oleh karena dikeluarkan oteh pejabat yang berwenang dan

merupakan alcta otentik, maka bukti tersebut dapat diterima yaog menguatkan dnlil

bahwa u¿u þ¡¡þnngan hukum antara Pemohon dengan seorang laki-laki bemama

SLAMET HARYANTO bin SLIWARNO tenebut; -:--:-:-:'*

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat ( kode P.5 ) berupa foto copy

Kutipan Akta Kctahiran an Fatima Ristyaningsih dengan Nomor : 48ItPKll992



sah yang memperkuat dalil bahwa benar calon istri anak pemohon dimaksud saat iniberusia 18 tahun ;-------

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi pertama bernama cuKsI'rDIBYo bin PAwIRo suDIRIo, dihubungkan dengan keterangan saksi kedr¡abetnamasuGlYARTo bin surIKNo terbukti bahr¡¡a antara anak laki-laki pemohon
dengan seorang wanita dimaksud tidak terdapat hubungan darah mauputr sesusuan,
kedua anak tersebut telatr cukup dewasa untuk menikah dan akan mamFr
melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, kedua anak terseil--.
Islam dan belum menikah serta pihak orang tua dan kedua saksi bersedi";"***
bimbingan baik sebelum pemikahan mauputr seterah mereka menikah

Menimbang, bahwa prinsip rt -" hukum dan perat'ran perundangan-
undangan mengenai perkawinan adatah mengatur sedemikian rupa te.ntangpersyaratan perkawinan untuk membentuk keruarga atau n¡mah **";; ffidan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana *";"*" daram
pasal I U-ndang-undang Nomor I Tahun 1g74 úentang perkawinan; ----_

Menimbang, bahwa sarah satu syarat perkawinan düjinkan ,¿¿"n ¡itapria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
i umur t6 (enam b"rus) tahun sebagaimana ditentul@n <ralani pasat 7 ayat(r)
Undang Nomor I Tahun 1974 tentangperkawinan ; __-_--____.._:'

Menimbang, bahwa syarat perkawinan sebagaimana tersebut di afas, dapat
ikan hanya apabila kedua orang tua pihak pria maupun wanita --g"j,;
i kepada Pengadilan sebagaimana diafur dalam pasal 7 ayat(2) undang_---.Þ

Undang Nomor I Tatrun 1974 tentan¡¡ perkawinan; _-___-_-
Menimbøng, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah nash

syar'i sebagaimana tercantum daram AI eur'an surat An Nur ayat 32 yangberbunyi :
*l rc¡+ olJãi I -dÁ ii ñ L!¡ é r t+' .- û*rJ r.-rr¡ é¡^ .* blr rr.s¡lJ

ebg-l¡ À13 ¿\..' ¡ ¿,
Artinya : "Dan níkahtronlah orang-orang yang sendirían dìantara kamu dan orang-

orang yang layak (menikah) dori hanba-hamba sahayamu yang laki-laki
dan yang perempuan. Jika mereks miskin níscoya Alloh akûl
memampuknn merelra dengan køunia-Nya Dan Alloh MaIw hns
pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui ,, 

;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbqggan tersebut di ataq,

Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakûa-fakta di persidangan bahwa anak laki-
laki Pemohon hendak menikah 

"u** telah ditolak oleh pegawai pencatat ñt*
pada Kantor urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggrrng karenamasih
dibawah umur, anak laki-laki Pemohon tersebut telah menvataken lrcsio-q¡ ,{o-



resiko sebagai akibat tet'adinya pemikahan yang sekarang dalam keadaan hamil 3
bulan akibat hubungan gerapny4 s€rta anak raki-laki pemohon te¡sebut dianggap
telatr cukup dewasa untr¡k melangsungkan pernikahan serta telah memiliki
penghasilan sendiri yang cukup memadai untuk standar kehidupan di desa t€mpat
me^reka hidr¡p selamaini :__

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebu¡, Mqjelis Hakim uerpendapat
bah"r¡¡¿ pernrohonan pe!ûohen tlah ÊsEbril*i du,s sse!ûenubÉ keteqt{ts,r.seÉs.î ,.
sebagairnaua tersebut dalam pasal T dao s un{aog-undåDg Nosor , ,*r_ ;;
f*ntang perkæ":'r:.Tn .Jc= pa'iar s-3 Kunpira.::i .H¡:kr¡nn l-sram, {lengæ der'!3ibiæ
ps¡nchor¡a:¡ Peøolon dapat dikabulkar ;

l'l'{enirnbaflg, hahrrra me*geni.i bia;,a pe*aæ, eterh kgsgrra, Frka¡a h¡å,
tennasuk bidarrs perk-an'rnar, m-aka sEsrrai., deng..ar.r.. kçter_rFn+ p+s3r_ gg ay-at (t)
t-Indan6 IJ*d;-æg Nrsrm ? Tåh¡F J_G$9^*bagai$l*En**låb di¡Iå$h dpædisç.qwnn*r
dEr¡g*s undar€runds+g Ng$sr 3 Tahun ?006 þnfssg pen¡bahan *, o** -
U.n<læg ÈIç¡:rcr ? T*b¿ln, Lggg tenter:g, peradilsfl 

"Ager+ft" JÐ* passt gt a ryãf. e t ¿; f¡
tlndang.ti¡da;g Nomex 50 Tahun 20Og tentang pen¿bahæ. Keù,* e_ [Io{u; :'
unílsnê NÐ:ã-?r ? Tarru* r.g,gg fürf{ìng 'pundirtr: ;{gar'å d;}.shæren kÊFsdû

è, 
Mengi+*gxtt daE-r me''*oerk¿sk'an' ææla kçtenh¡arr h{¡k!ff +n, p-*rr.*re*
+ndatgan yangtærkaifan dengan perka¡a ini - -.-_**.æ_ !

JHüNE T-"!,P'K-{N

l-.-..q--Ê---:È!ì- -'

pennohqnan- Pemohpn i ,*'-:-.7 _-_
?æ<..Í?-GffEr

djqrren-q.?Êi ka¡vin k"psda aqak pemokçs bernama, Sl*..tÈÉf¡¡e
HaRYAltro hÍft $tl,wa*r{* u$h}k qesikah dsûg$r seg{e*g pere'spua{r
l$+"¡$rq'q.s SÅïH'ilil.Á, S-fSTyÁf-{tN.ßSftl +fu# EgqÐGÐß ..,A.;,=._..__.._+:.,È¡:,..; *_:.-.

3' Menabebankan kepada Pmohoa unt{¡k membayar biaya perkara ini sebesar
R$.166.S0Q,-( Sera*rseruæt Þ.t¡lråreffi tibtlftìpiah); *.qo+*.*,._*,::=r=.:Èj_,s-î_jjï:a-__4

Demikiaû penetaBan iai, diiafiúkan di pengndilan AgqnÊa Ketæ [-E
'Ttrjwe€Þru ræde l'*¡ 4ni S*ls¡+ 1ffiæd 3,1 *4d -æJ J À{# },**s åffçæqrsß
dengan rangepl 2z Jumadit Aklir ta3z Erijnyaholebksili Drs. H. såsflr¡)sú, sg,
MII. selahr [Iakiæ Kert¡a +4 qr+ N{IR IMiSúâW.$TI w-$R Qw.R{.$*
II{A.QDII.RIIÞDIN ALSY masing:Ðasing: selaku IIakiE Aûggsra' peûeteFasae¡r,
pda 'sÊls iß #æe #sat$sm dsssn sids$g {ecbùr.*û ræÊ* u*ræ €teh .I{-1t4"-,:Kçtu*
te¡sebut der¡gÊn didampingi oleh '¡.ssirrgrrr,rasing Hskira Aagggta dsa dibaûa¡ obh
Nf L,fu{ÉlSJII,LBA!e€lftlft r,ÞëÌilsnft peng€H*Éi
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SALINAN P E N E T A P A N
lrlsmer : O1O 9ÆdtP/20 1 I /P,A..Tmg

BIS MILLAHIRROHMANIIRROHIM

DEMI. KEADTLAN. BERDA,SARKAN KETUTIANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara

pgrdata pada tingkat petta¡na'relah rnsúatirhkan -penetapan ¡lalprn perlcara permohonan

Dispensasi Kawin yang di4iukan oleh :---------

SÁRYADI bin SUJONO 'mur 41 tafury ag:rnalslam, pekerjaan Petani, tempat tinggal

di Dr¡srm'Sssoran R.T;û9 RW'; O3 Ðesa P'asr¡ruhan Kecamafan BuIu

Kabupaten Temanggung, sebagai "Pemohon'',------------

Pergaditæ Agama tersehÉ ;

Setelah membaca rlan nempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Sef€lah mendenga r k€f€r¿qg,an Pemohon -dan keteraqgan lainnya

TENTANG DTIDUK PERKARAI$TA-

Bahwa Pernohon dengan swat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2O11 yang

t€lah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan .A.gama Temanggung Nomòr :
-0ffi9/P.úf.P/20'tr'trÆA.Tmgtanggal 'tr3 Oktobe¡ 2011 mengemuk¡rkanhalåaf sebagai berikut:

1. Bah¡va P.emshon. telah.menikalr dengan pereltrpr¡an bernarna gp1 \¡/AHY.UTTI Binti

S'AlrßUÐI tøl¡'gg¿,l24 $eptember t99Sdengan l-*Iomor : Ztr3lltS tÐf,lIWS d,i KUA.

Buludan telah merrpunyai a¡¡ak bernama :-------------

a À[UR{ILS',{,RIDå. Binti SÁ,RIYÁ,DI i

b. IBIìru FARIZKHI N Bin SA.RTYA.DI ;; ---------

c^"WAIIYU ITAFIDØUL StlE'E.AÈú Bin sAR.rYArrf :
2. Bahwa Pemohon hendak me¡rikabksû anak Pemohon :-----------------

Nama N{IRUL FÅRIDá. Binti S-¡lRfY-¡lÐI

Tanggat lahir : 105-08-1996 (umur 15 tahun 2 bulan)----

Agama

Peke.4iaan

Tempæ.ke<liamandi

Akm me,rikafu dengan calon suaminya

Nan¡a : SIIYA]\ITO BinSARIX:
'Umur 

. ", : 22 taüun, Agamalslam;-
i  

' - : - .

Pekerja4n. . : Dagang;

. ¡. t l  ,;:(<È,.r.it'

--1. ' ;. .¡ i

Islam,

Dusun Sosoran RT-09 RW- 03-Desa Pasuruhan -k"*"f""

Bulu Kabupaten Temanggrrng;----------



Tempat kedia¡nandi : Dususn Banjarsari RT.O01 RW.O01, Desa Barfarsari,

-Kecanoatan Bejeru Kabryafen Temarlggung

Yang segera akan dil'aksanal€n dan dicatatkan di hadapan Pegawai Fencatat Nikah
- 

Kærtor'Urusær Agarna, Kqeaûratan Buhl, Kabupaten TCInanggung

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikaban tersebut baik menurut ketentuan

hukum 'Islnrn -mauprm -peraturaa perrndang-undangan yang tedaks tetrah terye¡uhi

kecuali syarat usia bagi anak Penohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya

rnaka m.¿rlsué tersebuË ktah-ditolak o{eh Køntor Urusart Agama-Kecamatat Geutawang;
'Kabupaten Temanggung dengan surat Nomor:.Kk.:1-1.23.03fPW.011407/ 2011.tangga1 Iû

5. Batrwa:pemikafua¡¡ tersebut saugat mendesak r¡ntdr dilaugsuglcar.r. karena kednanya telal.r

berfl;mægarÞsejak ku,rarng leb'ih 1' fahtm ¡ræg lalu dæ hubtmgan mereka telah sedemikian

.erafnya, sehingga Pemohsn sangat khawaÍi¡ åf<aa lêrjadi perbuatan yang.dilarang oteh

ketenûmn'I{ukum Islam apabifa tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa arúara anak Pemoþon. dan. caton.suaminya tersebut.adatatr orang lain dan tidak-

úa tramwgøat¡ntuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawari, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk

menjadi istri atau ibu n¡maü

8. Femohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibæperkara ini;---------

Berdasækan hãt-hal tersebut di aüæ, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Temanggung segera memeriksa da. ¡nengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang sm ¿¡¡ya berbunyí sebagai -berikut :

1. Mengabulkanpermohonan Pemohoq

2. Menetapkan, memberilç¡an dispensasi kawin Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon

berna¡qa NURUL FARIDA. BintÍ SARIYADf dengan seorang laki-laki bemama

SUYÄ1YTO BinSARDI:

3. lvfenetapkan biayamenurut hr&um;

+. Atau me,njahrhkær penetapælain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada .sidang yang felah ditetapkan .Pemohon dafaag menghadap .sendiri

didalam persídangan, dan Majelis .I{akim telah memberikan *esempatan"kepada Pemohon

unfuk- mempetimbangkan kenúati atas ¡rerrnohonanr.rya na,rnun Femohon menyatakan tetap

púa perutohonamryç talu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap

dipertahanka.u oleh Pernohoa ; --------

Bahwa anak Pemohon yang bernama l{ttRUL X'ARIDA. Binti SARIYÂÐI r€lah

memberikan keterangan sebagai berikut :



- Benar sayaanakPemohon;

- Benar saya sudah kenal dan menjalin hubungan dengan SUYANTO selama 1 tahun dan

kami akan metakukan perkawinan -tanpa ada.paksaan;

- Tidak ada larangan urítt* dilaksanaÌ<annya perkawinan an'tara saya dengan StIyAt{Tgl
karena ka¡rri ¿idakada þ¡þrrngan,{.arah,maupun.hubungan sesusuan ;------:---

- saya belum pemah menikah dan sudatr berkali-kali mengalami-haidl sejak sekslah SMp
kelas.dua; --------------

- Saya sudah siap menjadi seorang istri dan siap melaksanakan kervajiban sebagai istri dan
ibu n¡mah tanLgga' -dengan baik ka¡ena saya surtah biasa kerja .nembantu orang .t{¡a di
rumah

Bahwa calon.suami anak. Fernohon yang berna¡na SIIYANIO. Bin Så-RDI. telah
wrcmberl keterangan sebagai berikut

- Saya kenal dengan NIJRUL FAIIDA dia adalah calon istri saya dan kami telah menj¡tin
hubr¡nsan selama I tahun ilan akanmenikahtanpa adapnksaan dari siapapun-ft¿¡.e¡¿ftnrn,i

saling mencintai ;--------------------- ----

- Saya befum pernatr menikah-dan tidak pernah berurusan polisi karena suatu kasus;------,-

- -Saya sudatr siap-berfangggng iautab sebagairnana layaknya seorang suami tarena saya
sudah'bekerja se.bagai sales Gas Etpiji dengban penghasilanp€rhd &). 50.000,- (tilrna
puluh ribu rupiah) ;

- Tidak ada hubungan darah ûÞuprln hubungan lain yang rnenghalangi pemikatran saya
dengan "nak Pemohon ;

Bahwa orang tt¡a calon suami anak Pemohon bernarna S.ARDI bin S/iro Dimejo
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
' Saya merestui dnn mengijinkan anak sa¡a SUYA¡ITO untt¡Icmenil'zti dengan anak Femohon

NURUL FARIDA dan saya telah melamarnya untuk menikah dengan anak saya
sttYÄJ\tTo _..__---_

- Tidak- ada hubungan- susuan. maupurt þuþungan lain yang menghalangi pernikahan anak sa5a

dengan anak Pemohon. t

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-
.bukti suratberupa

I. Foto copy KTP romor : ll.23-l2lt0970.0001 atas narna Sariyadi yang dikelurkan Bupati
Te,mangrrng tanggal9 Februari 2Ot7; b€rmeterai cukup (P.Ð;.---

" ,  .  ' t " . '  r¿ 
-

I ..;" 
- ".;.

: a ' .
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Foto copy l(utþan Akta Nikah Nomor : 213 /05/Dllgg5 tanggat2g September Lggs
A+^s aanrâ, Sariyadi ¡len Sri Wahyufi yang .dikeluarkan oteh Kepala .Kantor Urusan

Agama KecamatanBulu , Kabupaten Temanggung,ber.meterai eukup ( P.2\;----

Eoto.aopyAkta Kelatlirer ãtas nãna IYIIRII.L FARÌBA ; Nomor 42ttlTP,'/2.91t7',t,,mgg*t

X Ma¡et 2047, yangdike.Iuarkanoleh Dinas Kependudukan danCatatzrnsipil.Kabupaten

Temanggung, bermefeEai {..rik{lp ( P3);-

4- Asli Surat penolakanpemikahanNomor : : KK 11.23:.03/Prül.tX/407/2A7| tanggal tû

Oktober 20tt,yang dik€luarlørÌ oteh Kepda Kantor Urusan Ãgnna-Kec¿rnatan Bulu

Kabupaten Temanggung, (P.4);

Bahw¿ selain 'þ¡fofi .st¡raf f€rs€buf Pe.mobon juga mengajt'kan.saksi-saksi ,sçhagai

berilcuf :

l'. IYItI'AFIQ b¡n RûIVIADHOI{, umur 27 taht:n, agame Islana, pekerjaan Kasi Kesra Desa

Pasuruhaq tempaf kediaman Dusun Sosoran Desa F¿sur.uûan Kecamatan .tsulu

Kabupaten Temanggung, dihadapæ persidmgm memberilcan dibawah

sumpah yang pada.pokoknya sebagai þerikut :
- Saya kenal dengan mereka karera tet:rrgga.Femohon;

- Saya tabu Pemohon bermaksud nrenikal*ar¡ anaknya y.ang ber.narna .ÌrtURUt

f'ARIDj{. dmgan StIYÁÀlîO nâïnr¡n À¡-tßUL ï'á,RIDá. usianlra be¡rm

meneukupi;

- Anak Pemohorrrnau rne*rikah deagan calOn *tas kemauan rnereka sendi{

tidak kare¡ra adapaksaankarena sudah I tah¡¡¡r keduauya menjalin hub¡¡lrg.an;
- Tidak ada foubungæ-bluarga entqraan¡k Perno'hon deqgm calon snamirya da¿fidak

adahubungaayanã dilangsungkannyapernikahsaantaral\ttlRULFARIDA.

dengan SIñíANTO lø¡enamerekaorang lain

2. YAZID NttRO bin MIIH RADIO, umur 36 tabun, agaûra Islam, peke.rjqan Pembantu

Kasi Kesxa Desa Go¡dosuli tqmFat-kediaman Desa Gondosuli 'Kecamatan Bulu

Kabqpaten Temanggrmg;, dïhaÅapa¡- persidaugan memberih¡l keterangan dibawah

sumpafu yangpadapokoknya sebagai berikut :---..-.--_

.Saya kenal dengan mereka ka¡ena {etangga Desa dengan Pemohon;-

Saya tahu Pemohon bermaksud mengawinkan ane'lcr¡ya yang bernama NtIR-uL

FA.RIDÄ yang akan dinilcahkan dengan SIIYA.hITO ffrmun anak Pernohon

usianya belt¡m mmcapai lítahtx¡,sehingga KUA tidak mau menikahkan mereka;-_-

Ántara a¡¡ak Pemohon dengan calon sudah I tahun menjatin hubungan dan

mereka mau menikah atas kehendak mere,ftaberdua, tidak ada yanga€r!åksa;

' ' t  i  
4 '
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Tidak ada hubungan keluarga aataraanak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak

ada hubungan sesusu¿m yang .melarang dilangsungkannya atttara alak

Fernohon dengan,caloa suaminyê j

Bahwa selmjutnya Pemohon-mienyatz;kffi. tidak lagi menga;fr¡lr¡n sesuatu târrgrapaû

apapun .dan mohon pen etapan;

Bahwa unfirk meapersingkat uraian penef4pan ini, rnnkn <{itngjuk segata hal

sebagaimana tercantum datam Berita. Acara pemeriksaan perkara ini;-------

TENTÀNETft}KT}MIITYA

Menimba"g, .bahwa rnaksud-dan tujuan permohonan Femohon seperti tersebut di

âtas ;

Menimbang, bahwa.bukti.P-1, È.2 dart.P-3 karena.telah. dinwegete¡o dan. telah

dicocokkan dengan surat astinyaternyata telah cocoÍ< dan sesuai dengan asfinyq mat<a bukti

P-t,P.2.tersebr¡f secara fornml.telah menaenr¡hi sy-antsebagai .alat}u;drdi sedangkan .P4 su¡at

asli yang dibuat oleh. Pej abat yang ber'wenarl¡l ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon' besan serta kedua calot mençetai

berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung sehingga Majelis Hakim

berwenang untdk mengaditinya;-----'------

Menimbang; batrwa ¡rerkara ini'termastrk bidang perkawinan sehingga Pengadilan

Agama Temanggrrng berwenang memeriksa.&n mengadili sebagaimana disebutkan dalam

Pasal49 ayat t huntr(a) Untfang-undangnomor 7 tahun l9S9ferrfangPeradilan.Apamayang

tetah diubah terakhi¡ dengan Undang-r'ndang Nomor S0.uhun 2AA9 ;---

Menimbang; bahwa dasar hukum'yang diajtrkan oleh Pemhon wrttrk mengajtrl*m

permohonaa dispensasi Kawin irri €dalah sebagaimaaa lersebut dala:n Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Fasal 7 ayat(l) ¡rang'.b€,úlmyi*Perkawinan hanyadüzinkan jikapihak

pria.sudah.mencapai umur t9.(sernbilan betas)tahun dan.pihak wa¡.ú.ta sudah mencapai umur

t6 (enanbelas) tahm", dãrÌ. ãydr 12) bffbtmyi *Ðal¡¡mhat 
¡nnyiqrægan tùaÅap ayat (1)

Pasat ini dapat merninta dispensasi kepadâ Pengadilan atau Pejabat tain yang dipilih oteh

kedua orang û¡api'hak priama¡pun wanita';

li4enimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Ðþensasi Ka\4rin dengan

alas¿¿ an¿k Pemohon b.emama NltlRtlÏ. FÂRIDA, beh¡m mencapai r¡mu¡ 16 tahr¡n dan akan

segÞxa dinikahkan deagaa seomng bemama SIIYá,NTIO tÈfapi di tolak ol€h KãúOr Urrsalr

i{.gama Kecamatan Bulu Kabupafen Temanggung ; --------

. È1 /,.,
'i. tt.r----r,;','

".;r... .1
' ¡ : -  ì i i l . j s ; - ; : "_
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Menimbang, bahwa berdasarkan buktí P.2 terbuktilah benar batrwa Pemohon

mempunyai seorang.istri yang bernarna Sri Wahyufi binti Sambudi yang perrnenikaåannya

ditaksanakan pada tauggal.24 Septem.ber 1995 kemudian dari perkawinan tersebut lahirlatr

æ¡akPemohonyangbernarnalY,UR[tlFARDÀ ; - -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbuk[ilah benar bahwa anak Pemohon

kelahiran tanggal 05 Agustus 1'996 sehingga'belum menenuhi persyaratån untt¡k melakukan

perkawinan; -------------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukfi P.4 terbuktilah benar bahwa Pemohon telah

mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusa¡r Agana Kecamatan BuIu Kabupaten

T'e,mæggmg

Menimbang, bahwa selain bukti swat tersebut Pemohon 1"1a6 nsnghadirkan dua

orang saklsi yang telah memberikan læterangan sebagaimana teruraian d'i atzs¡---

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dihubungan dengan saksi kedua ada

kesesu¿ian dan saling , sehingga dapat diterima dan menguatkan .datit-dalil

Pemohon; ----

Menímbang, bahwa dari alat-alat bukti, keterangan anak Pemohon, calon suami

anak Pemohon dan orang tua calon sn¡mi anak Pemohon apabila dihubungkan dengan

keterangan Femohono maka dapat ditemukan frkA-fakta dalam persidangan :-*---------

- Batrwa anak Pemohon bernama I{tlRUL F'ARIDA rnasih. berusia 15. ta}lun.2 bular.l ;*

- Bahwa calon sr¡ami anak Pemohon bemama SIIYANTO berstatus jejakq beragama

Istam dan tidak pernah terlibatsuatu kasus sehingga berurusan.dengan ke.polisian ;--------

- Bahwa antaraanak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan daratr

atau hubungan. lain yang menghalaugi dilangsungkannya pernikahan antara anak

Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa maksud

Kantor-{lrusan

Pemohon unü¡k menikabkan anaknya telah mendapafkan penolakan darí

Agama Kecamatan tsulu I(abupaten Temmggung karetra -anak -Fe¡rrohon

kurang urnur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sudah meûcallar usia 15 tahun 3 bulan

dan sudah mendekat batas usia perkawinan yengditentukan Undang-undang; ----------

Menimbang, batrwa a^ntara anak Pemohon dengan

mencintai, sudah. sulit untr¡k dipisabkan dan kedrnaya

-:'i 
- '. -r. . ' - . ' / . .

calsn sudah saling

sepalcat m.tuk melaagwngkan

. . . í .
.  

_ , . 1  : : - .

perkawinan tânFa ada paksaan dari siapapun ;
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Menimbang, bútwa pihak Pemohon dan calon besannya sangat L,hawaÍfu atas

hubungan anak merska akan melakr¡lran perbuatan yang di'larang aga¡na.dan rnenimbutkan

fitnah; -

Menimbang, batrwa berdasa¡kan fakta dipersidangan a¡rak Pemohon meskipun belum

mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan, tetapi telah menunjukkan

kedewasaan <lq¡r sudah mengalami haidl se,cara t€rafur setiap bulannya dan sudah te¡biasa

melakukan pekerjaan rumah rumah tangga sebagaimana biasanya seorang wanita

Kedewasaan seseorang tidak ælø¡¡et¿'rrlate ditentr¡kan oleh faetor usia, tetapi juga

dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat ; -----_ -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cliatas

terbuktitah bahwa anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya tidak ada traranggn

wrtuk dilaltlçanakan pernikattan sebagaimana dimaksud pasal 39, sarnpai dengan pasal M

Kompilasi H,ukum fslam, makauntukmencegahterjadinyahal-hal y.angdilarang.oleh agama

permohonan Pemohon dapaf dikabulkaü;

Menimbang, bahwa.berdasarkan pas al89 ayat¡t.¡.UnO*g-undang No¡nor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agarna yang telah diubah teraliùir dengan Undang.undang l'{omor 5O

Tahun 2009, biaya perka.ra ini dibebaskan kepada .Pemohoa;-

MemFerhatikan segala peraturan perundang-untlangan yang berlalru dan hrdrum

syaral yang berkaitan dengan perkasa. ini; -----

L'IEbilEFAPKA¡I:

Men gabulkan p er.mohonan -Pemohsni ---:---- --- --

Memberi dispensasi kqpada Pemohon untuk menikâhaan ¡naknya bernarqa.ilHIRtll,

E'ARDÁ. Binti SA.RfYÀIX dengan seorang laki-taki benra¡ma SII.YAIì{TO Bin

sARrlr;--.
3. Menbebankan kepada Pemohon uat¡¡k membayar bíaya perkara ini sebesar Rp

166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian.penetapan ini. dijatuhkan di Ternanggung dalar.r rapat Musya.r+aral.r, Majelis

padabaú Rabu tanggal 23-November 2û11 M. bertepatim dengan timggal 27' Ðzu| Ilijjah

t432 H., oleh kami Drs. II. THANIZÃL, S.H. sebagai Hakim Ket{¡a Maje.tris, .SLAIIÍE'T

SYAIBÄIrII, S-Ag. dan ZtIBA,fDI, S.ff. masing'masing sebagai lIakim Anggota serta

diucapkan oleh Hakim. Ketua ìvfajelispada hari itu-juga dal,€rn sidang terbuka r¡nt+rk unum

dengan dihadid oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut serta IIVIAÙI MUSYAF'Ib Sff.

t .

2.

' ,  

a :

i. 'i, '": ' ì sebagai P.anite¡a Pengganti dandihadiri oleh Pemoboq-----
'  r r ' i f

- - .  : r ì ,

. , j  !  . t

r-ì.:¡:.'är 
. .¡

-. +"ì;¿i ' ..
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Hakim Anggotal

nd

SLAMEI SYAISÄNI, S-A&

Perincian Biaya Perkara :

Rp. 3û.000,-

Rp. 50.O00¡-

Rp. 75.O00,-

í(p- 5:000,-

6. Meterai : Rp. 6.00O.-
Jurnlah i Rp.1,66.000,-

(seratus enam puluh enam ñburupiatr)

Haki¡n Ketua

trd

Ers. I{. TIIAIvIV,E, S.H.

lPanitera Pengganti,

nd

IMAMM{íSYAS'A' S,If.

Untuk salinan yang sama bunyiraya
Panitera

Hakim Anggotall

nd

zIrBArDr, sJL

1. Pendaftaran

2. BP.

4. Panggilan

5,.'Reilaksi

rx,tub,l"
M /tr-r" /tto-o'l-'Þ-'*
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ALTNÁN P E N . E T A P A N
Nomor : O0g7lPdt.PÆOl -1 lPA.Tng

BI$MtrLt A:H IRROITMÆNI. R RQI.IIM

DEMI KEADILAN BERÞASARKA}{.KETUHANA}.I Y-A}TG MAHA ESA

.Fclng.ç,öilan Agøma. Kela"s IR 'Temanggung.Xang semeriksa dan mcngadi.l,i .f.rerka,ra

peñdata pada tingkat pe'rtarna -telah menjatuhkm perr,retapær dalarn per{cæa per,rnohonan

Disper.r-sasr tr(awin yang rliajnkan oleh :.------ -------------:

^F].Rf,ÁNTO .biD 'MAB-ff4¡l¡ I¡rnLLr -18 fa-h¡ru, agaæa J.tl-am-, Ereke4þ.o fanr-, Iæralemaf .{i

Duswr Klowok IGú,BI RT.€4'R.W.f4 Desa Ker¡{okoo Kecrnatan

K".a*gga.*, K a.b+lpalen Tgmp¡gpr. ng, selragai'?e. mçh4n rr --:-------

Pergadttan Aganra- tersebuf ;

Se.te.!aÞ rne.mbaca deo me.mpelEari be.rkas per!.-a.ra yang bea-sano_þxan;

Setelah me,ndc,ngar keterangan Pemohon dan kee,rangaa {ainnya ¡
------TT],NTANG I}III)I.il< PERKA,RAT{Y,{-

Bahwa Pemohøn. &engæt stn&Permøhiæ'ryvr;ya 27 Septenrbrr. 20ll yærg

l"l3¡ terjnftal. di Kepg¡ite,.g¡n Pongadtlwt Agw+a Tc¡na¡¡g€¡rBg No-¡¡o¡ :

OAgVlPdt.PlzOlIlPA.Tng grrygal 29 S'ept€rober 20ll msngemuhkan hat-bl sebagai

bedkut;

t. BahwaPe,mohss telah r'neuikah dEngampe,re,mpqæ berûama I$TIYATI binti JI}¡.IAEÐI

tanggal o2 Juni 1994 dihadagan Psgavtar.P-cr¡rafai Nikah Kapfp¡ U.rusan Agøata

Kecamatur lftznggan Kabupaten Temanggrmg dengan Kutípwr Akta Nihh.l.fomor :

&7'./3/f¿VL?94 daqt telêh Be-.mFunyai dua orang anak hernama. :

a- AII@LIA RIZKIE ERITASART, um.q t5 t*þvm t bulæ-;

h MALINÁ,ÐItrIJ,NOI¿ITA,SABr rrnur 4 t-ahun;

2. Bahwa. anak .kanú¡ng Pe,mohon yåûg p€rfama fers€fu mæih dib¿umh Errnr usû¡k

Pçr.syaËadaÊ melangsungkan perkawinan, samÐAi saat i¡i baru bcrumr-¡r 15 ta.hr-ln 2

bulan;.

1.. Bab¡¡¿a -anak te;s-çbr.rf telaþ me.futa ijin k-egada Pe¡qahaa J"xxtr-!k- .s..grÆ -me.nì&ù dan

Pemohon telah setuju uûûIk menikahkan anak tersçbu.Ç karena telah dianggap de.ryasa

dan saling..mencitai dengan calonnva ; --------

4. Bahwa Pemohon berr¡aksud akæ menikahkm anak tersebut dengan calon

tLerrrama ATMANTO bin KIIAT, umur 24 taþnn glgama Islam, peJrerjaan. Îa¡ri-

,... bert€tnp¿1 +inggal di Dusun Klowok Kidul Rt.03 Rw.14 Desa Kemloko Kecamatan
'i î K¡a¡ggal K ahrr-pafçn Tcm.a-r,rggj_ln gi :----------

{
' . ¡
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7.

6.

2_

Balrwa -syarat perkawinan :antâÍa anak Pemohon dengaû calon 5t¡ami¡ya belum

terpenuhi f rersyarafari -umurnyq

Eahwa a-nak PçmohçR fçrsehuf ,þJ_¿h saiing kenal clengan calon suaminva seJama 1
9 . 9

tãhurE, sehinggar mengfhawaÊirkan Femohûn sebagai orærg tnarya, kalau ãrak tersetrut

melalEr:&a.n hal-lraj yang d-il-a"ang agffiA;

Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin urtuk menilcaúJcrr anak Pernohon

ts,l:sat'-r,rt yangteiah sal-i-r-Ìg mepçint¿irta-n sr¡da} t-irla-k dapat dipisahkan'l-agi ¡---------
8. tsakwa maksud Pemohon tetah daang menghadap Kepatra Kantor Urusan Agama

Kecarnafan KranggAn Kabupaten Temangg:og, f-eta,pi telah ditolak oJeh-Keçala l(antor

Urusan Agama Keçamafan tersebut dengan surd penolnkan nikah Nomon

Kk t t .21.2LPUI.0 I/83/2Ot t trneel+l 26 September 20 1 I ; -------

Bahwa berdasarkan hat-hal tersebut

Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis

1-

2.

di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Hakim agar berkenan memeriksa den memutus

perkara permohonan ini sebagai berikut. :

lvlengabr' lhan permobonan Pemohion;-

Menyatakan memberikan dispensasi kawin kÊpada Penrohon ERLAFÍIlO bíû

MARY.AÞE ptr+k Eìçrúk#rkee 4-@k Pems-hon berreç.qe trELIÀ RIZ'KIE
ERITASARI binti ERLANTO dengan calon suaminya bernama ATMAI{TO bin

KU,{T;---
3. Menetapkan biaya menurut

- Atar+ msúat-uhkan pcnetapan bjr y.ang sea-di!-adilnya-;

Bahwa pada sidang yaag telaå ditetapkan Pemohon datang meaghadap sendiri

didalam persidangan, dan ltdajelis Hakí¡n telah memberikan kepaAa Pemohon

mtuk mernpertimbangkær-þsmbali qÞs pennohonauryø ¡rÍrrnrm Pemohoû merryaûakan tetap

pdz permøJnoør:rr¡ya latu dibacakan permohonar Pe.mohor t€rsebut yerr¡g i{mya tejrzp

dþrfahankan olçh Pe-mohon ;
-  t  l '  '

Bahwa anak Pemohon yang bemama AÛIELTA RrzKrE ERrrÁsÁRr binti
ERLANTf_Ì tejah memt¡e¡i'kan keterangan sebagai berikut :

- Bena¡ saya-anak Pemohon;

Flenar sa¡ra srrdsl¡ kenal dan menjalin hubung4n de.ngao ,arlf[aNTO -se.lama f tahr¡a dan

kami akan melakukan perkawinan tanpa ada paksaar-r karerra kami saling mencinrai

Tidak gda lara.-nean qntuk dilaksanakannyq perkawiuan ãnørã..sa¡a dengan ATMANT(}

køenakmi tidak ada hubtmgæ öa.ahmauprm hubtmgm seffrstrrû ;-------::f1--=-.-
, / '  

r  
" \' . i i  r l i

'=- ; 
', '.-l 
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saya belum pernzh menikah dan sudah berkali-kali mengalami haidl sejak Sekolah Dasar;

Saya sudah si,ap rnenjadi s€orang istri dan siap nelaksanakan ker*ajiban sebagai istri da¡.t

ib¡*.sl+r!ìah !a rgg d.ro g?p .þ,ajk;=----.-

Bahwa ealon suami anak Pemohon yang bernama ̂ A.TMANfO biû KUAT telatr

memheri k¿terangul .sçþaøg! bq:*ut

- Saya kenal dengan AMELIA RIZKIÐ ÐRITASARI dia adalah calon istri saya dan kami

telalt m_e¡jalio cinfa der-rg?Fn;vâ' sela.rna 1 fahrræ clan akan rnenikah tørr¡p* nslz p*ksaøtr d*n

siapaptm-¡

- Sa,va beå.rm pe.rnah øen*ab dan fidak psrtm.b ht:.g.t-rr.,=l.sa.a gtlisi kg,fe,æ ,Þl,+a.f-rl ;k*A$l,tÐ¡--------

- Saya sudah siap bertanggung jawab sebagaimana layalmya seorang suami dan punya

pg-qghasilarr. setr-aga,i tn.¡n¡h pprharr RI¡ 2,0,ffÞr- (-4.1.m p]4Ì-ù ntp lpfrj,gÐ,4a" jv.g" sehagai

- li<la-k ada fulhqggan da.rah .aral¡plrrr huh¡:.ngæ¡ .lsiî ,uang mesgþlangi pemikøhân vya

dengan anak Femobon;

B.ehwa qEgr¡-r¡ tua calon suami anakPEmQhon.bernama IfiIAT Þ!-+ 'SINçOR-_tJKIfN

telafu me,naberikan keterangan yangpaöapokoknya sebagai berikut :

- SAy¡ merestr¡i ¡lan mengiji4*an anak sa.Jt?,,yanghe¡na¡¡r¿ -ÄfW.LLNllO ¡lnt¡r-kerslrilrgb .de;¡gp

anak Pemohon bemama AMELIÄ RIZKIE ERITASARI dan saya telah melamanrya

wËuk menikah de¡rgan anak saya ATMAIYT(.};

- Tidak ada hubungan sustran maupun hubungm lain yang me,rgbalangi pernikaftan anak saya

deng;an anak-Pe.rroüon-, ;

Bahwa unûrk memperkuaf dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajuka¡r bukti-

tnrkti $rcêt. tnr.+pa ;-------------

L- Fo.to cop¡r KarhrTandaPenù¡duk Nomor: 3323,13030873.0002 tanggal 11 Janua¡i 2009

af¿s narna Ërlantn-vang diftetuarkan Bupafí Tçmanggung (P.1) :--------

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor '. 8713NV1994 tanggal 2 Juni 1994, atas nauur

þrlantni dan lxtiyati yang clikelrrarkan- oleh Kepala Karrtor tlnrsan Agama Kecamatan

Kranggæ Kabtrpøte,rTe. qggtrug;berüeterai cukup ( P2);---

Fofo cop¡r Akta Kelalriran afas nârna AMEÍ,IA RI7-KJE ERÍTASAR.Í. NgxBgr

OO2466{IP/2OOfl hggal O2 Fetnrri 2009, ymg dikeluækm oleh Dinas Ke,pendudukan

@rlQatatan Sipit Kah+paten Temar-rggqmg, hermeterai orkrrp ( P.1);'.---

Asli Snraf - Nomor. :. Kk ll23.2lPW.û.US3l?&LL rsng$flL ?Á

Sepremher ?-{111.-, .ang Åike.fuarkan ole.h Ks..¡¡¿fa KanÍw ÍIn*va "ASaÐa K-ccanratan

IGznggan Kabnpatm Tmanggung,'(P,4)-- --1-- =¡Éru:---'.../ ":.f.'..'lli"
, ::;,'o l"-:+, tfíit,,,-.'1, . . -.1;r,þ$ffi;

.. i  i  - 'r .. -..- ' : i l  ,

';i i'ì',:Ïi- i,*
r . . .  i ;  \ i .  

"  

! :

i ' ;  
' , r .  . , : . : l '  . .

l'l 
-

)

_a-

4.
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Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajutrçan saksi-saksi sebagai
.berikut:

1' RONA.RE'Þ..u M4TOYO" unour 38 tahun" 4g?.twa.Ista-m, Tan! Tempat kediamaa Dusun
Ktowqþ Kiù¡l RTCI4 RVl24 Desa Kenloko, Kecrmatan Krmggan , Kabupaten
Temanggrrng, dihadapan .¡e,rsirlangan .rÌrg¡.rher¡ka¡ ks.f.efafrgan iihaw¿h s!¡mpah y?.t?g

pada pokoknya sebagai berikr¡t :
- Sey+ k-e.nal {qngan mere-.ka k aterra t e:t ongga Pe-rnnhon:

- Saya talru Femohon bermaksud menikahløn analory'a yang bernama AMELIA

s.IZIqS F,EIIT4.S4BI -ds.lgarl seorang jej.aka ¡,,a-ng .bernana ÂTMA-¡{.TC} p¿æ¡¡n

AMELIA RIZKIE ERITASÁRI usianya belum ne,ncukryi

Anak P-.ç.mghon akan menikah dengan calon sr¡aminva atas kemauan mçrcka,sçndiri,

tidak kæena adapaksamkarena sudaÌ¡ I tahun keduanya meqialin hubungan;

Ticlak aþ hrrhr¡¡g3a .kpJrt+re-Va$araanak Pemohon dengan calon .suaminyadån ridak

ada hubungan yâng melamng dilangsungkarmya penrikahan anta¡a AMELTA

RIZ.KIE, ERITASARI dengan ATMANTQ;,------

2. YAMIDI bin TOMO, umur 4O tahur¡, agama Islam, pekøjaan Tani, Tempatþ,eöiamørt

I)esa Kemlokr¡-, Kec,amatan'Kranso-an - Kahrrnafen'Temansstrnç., Åihaclapan.persidangan

memberikanketerangan dibawah sumpah yangpadapokoknya sebagai beritilt :------------

- Sa-Ye te.t4.4gga.Pemohon:

- Saya Þhu Pemohon bermaksud menikahkan ,¡naknya yang bemama AMELIÀ

ßl7,IKlg, n BIT AS A RI rf en øan senr4¡1g -hc.nrama ÄTMANTf) nss.r¡n 4nak Pemohqn

usian¡ra belum mencukupi;---------

- Açtara açak Pe.molteR derrga.n calon sumain¡ra sr.rla.h I ta.hrn mçnj¿lin hr¡þr¡-ng¡.n rlan

mereb atøn menikah ntas kehendak merelca berdr¡a" tidak ada yang memalsa;

- .Cals¡r,suanai.a¡ak Pemoh+o.rnalsih jeiaka daglre}$a--sa'fugaipetant;---------

- Tidak udu hubrrngan keluarga antan'a anak Pemohon de,ngan calon sunrninya dnn tidak
gda hil4rnga¡ ,sçÊIletra¿p )4+ug rnsJe.rang dilangsungkann¡i_a p9p.r!k-a_hg_r.r antzrz a¡¡zk

Pernohou dengæ. calon suârninya ;-----------

RaJrwa selanjrrtn.va Pemghgn.4lenyatakøn tídak lagi meng{ukan,-se.suaû¡ tanggepa¡!

apapun dan mohon penetapan;

Bg.hwa wrurk mem¡ærsingk¿1 g¡4ian peneta¡ran ini- maka rtitrrnjrrk sesala hal

sebagaimana tercaÍtum datam Berita Acæa pe,meriks aarl perkørã.ini;------

TENTA.N(;trrJKlrtuJliyå
Merrimbang bahwa maksud d¡n fujrrnn pe,rmohonan Pernohon seperti tersebut di

.:.: 11...r .'¿'.! ,,.
" È;,1,,"-".-."

t'¿ - .' \i.:
\

, l l '  r .... '  ".. i  rt l. 
' ì

' ; ' . . . :
l - l ' ,  :  ,  t , t ' , ' \ , , ; ,
t . . , . .  . .  . ; r _ .

,  .  _ . r  Y. .  . . .ê
t : . ,  

' : :

:: .J\. ii l_ . .  
: ¡ . .  - . / j ' . /  . '

alas;
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Menimbang, bahwa bukti P.I, P.2 dan P.3 karena telah dinazegelen dan telah

dicocoldsan dengan surat aslinya temlzata telatr cscokdan ses¡rai dengan aslinya, sedanglcan

hukti P.4 Surat asli dí kelu+-rka.n oJeh Pej+.l.ef y.aeg tle.nve.nang yaka hr,rk.tí P,l, P.).,P ! cl4n

P:4 tersebut secara formal'telah memenuhi'syarat sebagat alat bukti;--

Menimbang, bahwa perkara ini ter¡nasuk bidang perkawinan sehingga Pengadilan

Agama tre¡we.nang memeriksa dan mengadili se-bagaimana dis-e_butkan dalam Pasal49 ayat

t huruf (a\Un&ffig-undang Íomor 7 tahtlrrl9S9 tentangPeradilan Agama yang telah diubah

terakhir denga¡ lI¡1dsng-rrndang Nomor.SO lahun 28Qg ;----

Menimbang, bahwa da.sar huküm yang-diajukan oleh Þemhon r¡ntuk mengajtrkan

pçpç¡¡çþorran rlispensa-si Kawin i1i artalah sehaga-imana ferse.h¡1 dalryy¡ llndang-IJn{ang

Nomor t Tahrn- 197 4 Pasal 7 ayat ( f) yang bertrmyi "Pe*awinan hanya di i'inkan jika pihak

pria su<lah meneapai.r¡m1rr 19 {se.mbila-n be-las) tah¡-rn dan pihak wa.nlta s¡-¡dah.mcneapai umgr

t6 (enam betas) fahr¡n", dan ayat (2) be¡bunyi " Dalam hal pe,nyimpangan terhadap ayfl (1)

P.asa-t inf daFat memhta dispensasi kg=pada- Pengadilarr ata-rl Pejabaf laio yang diprtih.oleh

keùra orang tua pihak pria rnarrpun wanita";---

Mcnimhang; b.ahw-a pokok perkarz ini,"e4a- ¡U¡, dispensasi nikah aþs anak Pemohon

bemama AMELIA RIZKIE ERITASARI, karena umrunya belr¡m 16 tahun sebagaimana

disyaratkan oleh Ilndang-u:rdang Perkawinan i:------------

Menimbang, batrwa berdasarkan bukti P.2 terbuktilah b€nar bahwa Pemohon

me.mpuny4i ,seora¡tg Lstd -vang bemama Isfi,vafi binfi -,Iunae¿li 
"t¿gg,.pe.nue.nikahánnya

¡lilaksanakan pada Innggal 02 ¡¡ni 1994 kemudian dari pertawinan tersebr¡t lahirlah anak

Pemohonyaqg hernama RIZKIE ERITASARIT.------------

Menimbang; batma berdasarka¡r bukti P.3, terbuktitah beaar bahwa anak Pemohon

-AJ}-{EI.[A ßlZ,l{IE ERITASARI kehhiran tanggal 25 Agu.sûrs 1996 .sehingga belum

meme,nuhi persyffiatar rmhrk melakukan perkawinan;

n¿cmæbang, hahwa herda,sar.kan -bukti P.4 r.erbr.rkfilah benar bahwa Pemohon telah

mendapa&an penolakan pemikahan dæi Kanfor Urusan Agaria Kecamatan Kranggan

Kahlpafen Te¡n¡n€€l:ng;

Menimbang, bahwa selain bulÍi stnat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua

sra$g sakS yang telah memb€rikan ketemng&ri.sehagaimanateruraia+ 4i atas;----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dihubtntgan dengan saksi kedr¡a ada

kesesuaian dan saling mendukung, sehingga dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil

Pemohoq,
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Menimbang, bahwa dari alat-alat bükti, ketemngan ar¡ak Pemobon, calon suami anak

Pemohon dan orang tuãcalon suami anak Pemohon apabiladihubungkandengan keterangan

Pemohon;'maka da.Ilat t{itemukan falcta-fakta ¡lalnn ¡rer¡idangan : -------------

- Elaltwa.anak Pemohon bemama AIVæLIA RIZKIE ERITASARI masih. ben¡sia 15.

falu¿t.t 2balAn;

- Bahwa calon sua¡ni anak Pemohon'berna¡na ÄTMÄNTO berstatus jejaka, beragama

Islan+dan tidgk pçllla-h te¡libat sqafrr kasrrs sehingga henrnrsan dengan kepolisian i-**--

- Batrwa antara a¡rak Pemohon dengan calon sua¡ninya tersebut tidak ada hubungan da¡atr

4f.alti, htr.hrrpgan.løin y-ang -nae,nghalangs d-iJa¡gsrrngka-nnya Fpæj&-€-b-ar¡ wta¡a.anak

Pemohon ¿f eqgen calcn suaminya;______-_-_-

- Batrwa antara anak Pemohon densan calon suamìn.va sudah saling mencintai dan sepakat

akan menikah tffipaadapaksamtdæi srapapr¡n ; --------

- R¡hwa'maksr¡rt Pemohon lmhlk menikahkan anaknya telah mendanafkirn ¡tenolakan dari' . ' . 7  ' -  
.  . . : , . ' .  a

Kanter U¡l¡san .Agaura J(eca:nafui I(ranggan -Kabr4raten.Temanggr:ng !¿¡ç¡¡¿ anak

Pemohon ku¡ang umrrr;----

Mi:nimbang, bahwa analt Pemohon'saat ini sudah meneapai usia 1'5 tahtm 3 bt¡l¿m

dan suelah mende-kati lr.a.r¿s r-¡sia pcrlr¿$i.lnan y.angdif$!rf.ìkå.¡ l-i¡rrJang-.tmda+g;

Menimbang, bahwa pibak Pemohon dan calon 'besannya sangat khawatir atas

þutrungan anak mereka akan melalcrrkan perhuafa.n yãng di!?rnng qg?.rye dan menimhr¡lkan

fitrah;

Mçp,iun-hang,.bnhry herrlesarkan fekta <lipe.rsida¡,gan anak Pe¡nnhnn meskipu4 helum

mencapai usiayang dis'yardan oleh Undang-undang , fetapr 1sffi menrrrliplrkan

kçdç¡¡¡.asaa.n d+.n srda.h r,ne-¡galami hàjdl se,cara te-¡a.tur se-;tiaF þ11l4nnya da¡ sr.lqla.h te-rbiasa

metakulanpeksrjaan.ruEl¿h sebagaimanabiasanya seorang wanita - Kedewasaan seseorang

tidak- s-¡oata-mata dir.ent¡-¡k-an ole.h &stor r.rsia, tetaFi jttæ úiFagas:Iri oleh- budaya dar-
fingkrmgan setempaf ; -----------

Menimhang, hahwa herdasa¡kan pe*imhangan-pertimhangan tersehrrt di4f4.l

terbt¡ktitah bahw¿ anak Pemohon rmtuk me,nikatr dengan calon tidak aÅz larangan

tnh;/r elilaksanakan pemikahan .sehaøaimana. dimaksud glvl Lia$,9[fndang-,undang Nomor

1 Tahrm 1974 jo pasal 39 sâûu'ai dengm pasat 44 Kom¡úIasi Hukum Islam, maka lmh¡k

m€ncegah te{arlinya hal-hal yang dif¿¡ang oleh Agarnrlî ¡remohonan P,e¡nohon da¡rat

dikabulkaq-

' i a -  
¡  l
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayal{l) Urdang-usdang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agamayangtelah diubahter.akhirdengan Undang uüdsng No¡nor 50

Tahun 20O?, biaya perka.ra inirlihebankan k-epadaPemohon;-

Memperhatikan' segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara' yang trerk-aitan de.ngan pe.rkæra ini;

MENETAPKA.I\

Menoahrrlkan nermohonan Pemohon:-------------------Í

Memberi dispensasi kepaóa. Pemohon untuk menikahkan analcrya bernam¿

AMEI-.IA R-I7,KIE ERITASARI Binti ER-I-.ANTO densa-n -seora-ns lakiJaki'_-Þ--- '

bernama ATMÄNTO Bin tr(UAT:

1. M.çmbetra¡k¿n kepada Pe-mçhon r-lntr-lk membayar bi+ya pe.rkara m! se.besar

Rp. 166.00û,- (seratus empa puhh enam ribu rupiah);-----------

t-lcmikial pe.4efa.gran ini dijahrhkan clnlam .ranat M¡rsvawarah Majplis Hakim

Pengadilan Agama Temanggungpada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan

dn"ngan tanggal ?.(l Ilznl F{i,iiah 1417- H., oleh kami Drs. H, THAMZJ|., S,H. stþayþi

Hakim Ketua Majel.is, SLAMET SYAIBAÀII, S.Ag dan ZIIBAIDI, S.fI. masing-masing

sebagai [Iakim Anggota serta rjir.tç¿pkan ole"fi Flakim Kefi.la Majelis pada hari itr.r jr;ga rldam

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta

IMAI\,! MI-TSYAEA, $fi, sef:ragaí Panite-.ra Pengganti dan elihadiri oleh Pemohon;-------------

Hakim Ketua

Ttd

Ilyç H= TIIA-MZ.,E+ S.H.

1 .

a

H.akim .{nggí\tal

lfd

SLAMET SYAIBAI\ü, S.AS.

;t": ' '.-" '

Hakim.{no¿goøIl

ttd

zuBAnlr: s.rr.

Panifcra Pengg-anfi-,

-nd

IMAM MIISYAFA, S,H=
' ' : i

l ; . : '  
' i ' ; . ; i ,  

' '  'a  
¡

. : t : r .  1 - .
t". î¡' ;

..l. : s\ ¡,- .  ì .  i ' .  l ;  ;
: -ri., \i".d/ 

ii''i'-q- 
'"ott't,. 

' 'tsi. 
, '

"'ì - ,.'. rr', "



Perincia¡r Biaya Perkara :

l. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. BP

a- ÈangglJa'::

5, Rçdaksi

6. Meterai : Rp. 6,0û0--
Jtrrnlah :.Rp. 166.000,-
(seratus en¿rm puluh enam ribu rupiatr)

Nß*'L-
^' /"

: R.p, 50.000,-

:.Rp.. 75.0ûû,-

i RP,, 5,000'-

-I-Infiik s4liggn..,våxg fama -bunyiuya

"'i-_-r.. .{iþçniæra
r  . . . . 7 8

í ¡ 'r';ål[: .-r,: 
,iif':."t:f'-t 't 
[t"0ti'ix,. -
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P T N T T å . P A N
Nomur : ûöû2¡P¿t.F1201 I tr A.îmg

EÌ$MEE.1,.¡ÈE+ÌRR.ÐH:þÉ,4N¡R û É
EEMÊ KEA*T}-AÀE BESÞ-Æ.$-fi RKA}.[ KETU,Ë+ANA.F} YAùIG MAS&. ESA

,Pengadilan Agarna Kclas IB

Frer¡fqta ?ada-fingkaf , {ìÐÉæå fÐlåh.

Þispensaså Kawir.Srang d.i4itdøu, oteh.

fi:maågg{¡ng yanglnerner.iksa,dan rrlêñgadili perkarå

.æeajatrrütraa penehpan .dsi¿m,pe{eara _per*uoüpnan

IRIl}4O;aüas'SIINAATO TnX¡'fO b¡D KASÁfìf iW{lfi-¡11ìt{I-¡¡mur45 .tabun,.ogo'raJsJsm,

,.g*rriaalr,Þ¡{ hrysf ti"egaf di Ð¡"sua .fæagan.Rf.rg3 S.l{f.-0t,
Ðesa Jeleetuo, Keea**atar+ Ktedung; Kabupaten Temar¡g€ür{g,

sfr*gpä 'Peæabæ i;

PeagâdilåD Agaæa tæebut ;------

Scfelab æcæbaca da¡r rner¡qfiplajeri bereås peresæ ¡æ+g
$etelakme"ndægarketerauganP.emçhon:dac:keteracgian lainnya ;

TENTÀÌ*-GÞtIÐti'Il@-.

Bahwa Pemoho¡r dengan suraf Pemohonannya 15 Agusars 2$tt yang
tel¡t' Gdsfu di Kepaniterâan pengadifån Ágar¡s TsmsÐgg¡rng Nouor :
0082lPdf.F/2e1 1ÆA-Tmg t'a'ggtt t6 Agushre z@lL meoge.muka&an hal-hal sebegai be¡ikut;
t. Balæv¡ræ P.æohem tel+h rne''ïkætr cre',gn*NA}d} biÉi MlyOTt tar*gera! s. Jærrart tgg6

dengan Noæor : ffi7 / 1 8N 1 996 dt KUA- P€r€kan daü fdaå nernpuayai ¿¡rak be¡naüra :
¿-'OKI'I{F.IA' NXYá. PUSPJTÁ5 låhir t6 CI*Íober 1996 { umur 14 håün tg bstån¡---------
h- ATGATE FARIbt& labi¡:ll +¡*+rrn;

L Eatrt¡a¿æalt kandrug Pelroho¿ ya;;gbeenÃma-GtI(T.A}:Iâ,.8fflÂP.Uspf,TÀ te¡serbut.
masih diba$Àaå u¡nur r¡aû¡k p€rslæsafåü ne"Iangsusgkall perkawinan, sampai.$aaf ini
.baru,berumrn 14faûìm 1S bulm;

Elatt*r¡a æ,rak tersebl* tetah ¡nerr¡inta tii* kepade Pernolrs¡ tntt¡k sElerê menikah den
Pernoboa telah setuiu untuk menikahkan anak tcsebuç karesa telah diaqggAp dewasa
de" saling meacitai deagaa ca{oanya ;
Baäua Femshs¡r -be.¡naksud.akan.¡ne¡dkabk¡n anak.ie$ßb¡ü deægaa caloa s¡¡aæigya
bernanaa'TRIY-AT.No hiÊ $ARÐL um¡¡r 24 tafur¡* aga*a Iskæ, pekeejaæ, ta*i,
bøeryartinggal di Rr09 Rr¡¿O3. Þ,esa.Petæangam..Kæamatan-Kle'lrmg:Ikbppafen

Temanggung;

-Iì¿hw¿ -syarat p€dra\ã¡irmn . arrta¡a anat .P.e¡nobo¡r -delgan -cafo¡r befum

.1-

4-

5.

terperurhi persyaratae trntrnya;



6- Bahwa anak Pemohon ferseh¡f .fetah saling k€aal dengan calsn st¡aminya selama I

fahun, sehingga'mengldrawatirkan'Pernohon sebageu orang fuany4, kaJau anak tersebut

mel&¡kran'høl.hal yæg dilaræg:

E!.:nhwa Pseohoe moho¡r agar sqgçra öib€ri üin rmhft merrikahkan anak Pemohon

fersebuf yang felah saling men"¡¡1¿j ¡len sudah fidak dapaf dipisq$kan Jagi ;

Bahrxa naksr¡d Peraabon f,e.Iâh .lahnB nengþd4 .Ks.pala Kaqfor Urr¡sro AgEma

Kecamar¡¡r.* Ktedung Kabupaten Temanggrmg, tetapi tela?r ditCIlak oleh Kepala Kantor

Urusan Agama KecanraEan temebr¡t dengan s¿rrat penotakan nikah blom.or:

Y'k-l 1.23.Lû4PW.ß ll ß ln$l I taüggal I I Agustr:s 2O I !;

Bahwa berdasarkan hal-hat tersebut di atas" Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilaq Agama Temanggung Cç lvfajetis tlakim agar berkenan memeriksa dan memutus

perkara permohonan ini sebagai berih¡f :------------

Meqgabutrkan permohonan Pemohoq

Nfe¿núãpka,.* mernbeæikat dispeersasi ka$iln kepaÃa Femobo¿ untr¡k mer¡ikal¡kæ anak
Pemohon bernama oKTÂFrA NTYA, PUSPTTA binti TRrMo alias suNARTo

I:RIùÍO rrnt¡,k menikah d€ngan calon seomng laki_laki bernama TRfYÁ.TNO bin
S.+RDI;- --*----''_

3- L\,4Hrctapkæbirayø nremuut hulum":-

4. Atau menjafirhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang ¡r"ng telah ditetapkan Pemohon datang mengffiap

didalam persidangarç dau. Majelis Ilakim telah mernberikan kesernp.atan kepada Pemshon

untuk mempetimbangkan kembali atas permohonarmya rürmr¡n Pemohon menyatakan tetap
pnrla {re¡mohnnannya, ,lahr di-bac¿furn. perrnnbonFn -nemo¡On fersebrrr TAng jsint¡a ûfap
dipertahankanolehPemohon ; -------*-- -------------:

Baliw,a analc Peruoho:r yang,bermama OKfA.Ellr N[.YA FTJSPËËA Bintt TREVtgr
alias suNARTo rRrluo telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bena¡ saya anak Pemohon;

- Benar saya sudah kenal dan menú.alin hubungan dengan TRfyATNCI selama 1 tahr¡n dan
kamiaka¡rmelakukanperlcawinantanpaadapaksaa4 -------------

- Ti.dãk ada larangan'urffuk dilabarakannya per*awiraazuãrasayadengaa TRIyATNO
karenakarni tidak ada huhrngandæah mrÈ¡ptm sesûst¡an

- saya belum pemah meníiíkah dan sudah berkalí:kafí mengatãmi-[aidl sejak ramat Seftolah

7-

8-

t .
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- Saya sudah siap me4iadi.sea¡rurg isæri dan síap melaksanakaa kewqji an sebagai isteri
rfan ibu:umah tAngga, dengan baik;____-_

Bahwa eatûft struni ærak Pernohon yang bermma TREYATNO bi¡ SARÞI telatt
membed ketemngaa sebag+i berihrt :%

- Saya kenal dengan OI(TAFIA NfyA
.telah menjalin-ciota .denganny¿ sela¡sa

P{/SPITA dia adalah oalon isfii saya dan kami

1 tahÌn dan.akan rnenikah"tanpa ada paksaan dari
slapapuIl;

- Saya be¡status duda cerar dan tldak pernah berurusan poIíSí karena suatu kasus;------

- Saya sudah siap bertanggung jawab sebagaimana layafuya seorang suami karena saya
hiasabejce+jamencatri-nafkeh sebagai-petani.cdftp uef{¡k,sesaeÊrrhi&ebuluhaaj<el¡rarga;

- Tidak ada hubungan dårah maupun hubungan lain yang menghalangi pernikattan saya
dengan anakP-eneohon;

Bahwa ofang tua calon sil¡mi anak Pemohon benamas¡nnf bin MÄRSO I(ROlt{O
telalr meneberikan keferangan yang.padapokokny.a sebagai .berilcrt :------------
- Saya meresttti dar mergijirlear aude saya yarg bernama TRFIðATNO ¡¡ntt¡k menikah dengan

asak Pemohon benrama OI(TAF.'IA,NTYÁ*PUSPIfÀ.dau-saya telah melamanrya wrtuJr
menikah dengên anak saya TRIYATNO;

- Tidak .ada hubungan susuan maûpun lrubungau lain yang .menghalangi pernikahan analr saya
denganPerrchon ;

þ¿fovi¡¿-'rfu:L mryerlcud. dalil Pernrohonarmya, Pen¡ohon telah. meng1ir¡kaû hkti-
bukti surat berupa:

1 . Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomo¡ : 33 23.1?2O0666.000X tanggat I 9 januari 20f I
atas nama Stmæso Trimû yqg dikelt¡arkm ÐirËs Kepeadudulffi dan Catatæ Sipit
Kabupaten Temanggung P-1) ;----
Foto copy'Kutipan ¡ica ¡¡ital'lrlomor : 687118/1J1996 ranggat Og Januari 1996 diKUA
Kecamatan Parakan , atas nama Trimo dan Nami yang dikeluarkan ole;h Kepala Kanto¡
tlrusm Agama Kecamatm Pæakm , Kabupaten Temanggung,berrneterai cukup ( p2);-:

Foto copy Alra Kelahiran. atas nâmâ OICTÄ,FIA NTya pusplTÄe Nomor
'4333/'TÐ/2000,1mggal 09 Nopennber 2000, yang dikeluarløn oleh Dinas Kependudukan
dan catata¡r sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cuk'up ( p.3);------

Asli. Surat'penolakan pernikahau'Nomor-: : I(K 11.23.101PW-01/ Il'lrvl2tll" tanggat 1 I
Agushrs 2011, yang dikeluarkan oteh Kepata Kantor urusan Agarna Kecamatan Kledung
Kabupaten Temanggung, (P.4);--

2.

J .
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5. Foto copi Akte Cerai Nomor 0812/AC/2017/PA.Tmg yang diketuarkan oleh Panitera
Pengadilan Agama Temanggung, bermeterai cukup ß.5) ; --

Bahwa selain bulti surat tersebut Pemohon juga mengajuløn saksi-saksi sebagai

t. DARNO bin DARSONO, unur 50 tahut, agannfslarn, pekerjaan tani, tempat kedi"man

Dusun Cengan RT.03 Rrñ/.01, Desa Jeketro, Kecamatan Kledung Kabupaten

Temanggung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawatr sumpatr yang
pada pokoknya sebag¡i berik¡t :

- 'Sayakenal 
dengan mereka karena tetangga Pemohon;

- Saya tahu Pemohon bermäksud menikahkan anaknya yang bernama OIff;¡FIA

NIYA'PUSPITA dengan TRIYATNO nârrrrrrt OKTAÍ'IA hIIYA PUSPITÄ

usianya belum mencukupi ;
- Anâk Pemohon mâu'mÞnikah dengzrn calon sù¿luiinya atas keinäùan mereka'sendiri,

tidak ka¡ena ada paksaan ka¡ena sudah 1 tahun keduanya meqialin hubungan;
- Tidak ada hubungan keluarga anta¡a anak Pemohon d.engan calon suaminya dan tidak

ada hubungan yang melarang dilangsungkanny,a pernikahan antara OI(TAF'IA NIYA

PUSPITA dengan TRIYATNO; ----:---

2. SIIPARYO bin SIIYATNO, t¡mur 32 tzhun, a$a'¡'a Islam, pekerjaan þni, tempat

kediamar¡. Dusun cengan RT.03 Rw.01, Desa Jeketo, Kecamatan Kledung, Kabupaten

Temanggung; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :
- Saya kenal dengan mereka karena tetanggaPemohon;-

Saya tahu Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang

bemama or(T4Ì''rA' ÀItYÀPUsPmÀ yangnlr.an menikah dengan seorang bernama

TRIYATNO nâmun anak Pemohon usianya belum mencukupi;-----------

-a.ntåra anak Peinohoa dengan calon sumainye ̂ s.udah_ l tahun-menjalin hub-urean dan
mereka rnau menikah atas kehendak mereka berdua, tidak ada yang memaksa; ------

Tidak adahubungan keluarga arûaraanak Pemohon dengan calon suarninya dan tidak

ada hubungan sesusrutn yang melarang dilangsungkannya pernikaban antara anak
Pemohon dengan 

"ulstr 
suaminya'--

Bahwa selar¡iuûrya Pemohon menyatal<an tidak lagi mengajukan sesuatu tânggapan
apapun dan mohon penetapan;-

Bahwa untuk mempersingkæ uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercanû¡m delqñ Berit¿ Aca¡a pemeriksaan perkara ini;

r . : Í

,TENTANG TTUKTJMNYA--
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di
atas; -------

Menimbang, bahwa buh.i P.t, P.2, P.3 dan P.5 karena telatr dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan surat aslinyatemyatatelah cocok dân sesuaí dengan asliny4 sedangkan

bt¡kti P.4 Surat asli di keluarkan oleh Pejabat yang.berw-enang, .maka .bulç¡¡ p.l, p.2, p.3 p.4

dan P.5 tersebut secrira formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga pengadilan
Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana disebutkan dalam
Pasal49 ayat t huruf (a) Undang-undang nomor 7 taht¡n 1989 tentang peradita¡r Agama yang
telah diubah terakhir deng4n Undang:undang Nomor 50 tahun 2009 ¡*____--:--___-__-____--

Menimbang, bahwa dasa¡ hukum yang diajukan oleh Pemhon unh¡k mengajukan
permohonan dispensasi Kawin ini adatah sebagaimana tersebut dalam Undeng-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat(l) yang berbunyi '?erkawinan hanya diiziakaû jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan betas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur
16 (enam belas) tahun'', dan ayat (2) berbunyi " Dala¡n hat penyimpangan terhadap ayat{l)
Pasal ini cfapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat tain yang dipilih oleh
kedua orang tuapihakpria mauptm wanfua-';---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak pemohon, calon
suami a¡ak Pemohon rlen orang tua calon suami anak Pemohon apabiladihubungkan dengan
keterangan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakt¿ dalam persidangan :-----------------

.- Batrwa a¡rak Pemohon bernama OKTAFIÀ NIYA PUSPITA rnasih berusia 14 tahrm l0
bulan;------------

- Bahwa calon 5uqmi

bengama Islam d¡n

anak Pemohon bemama TRIYAÏNO berstatus duda cerai,
tidak pernah terlibat suatu kas¡5 sehinggg. berurusan dengan

kepolisian;

- Bahwa antåra anak Pemohon dengan calon 5rreminya tersebut tidak ada hubungan da¡ah
atau hubungan lain yang mengbalangi dilangsungkânnya peñdkahan antara a¡rak
Pemohon dengan calon suaurinya;--------

- Batrwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapatkan penolakan dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung karena anak
Pemohonkurang umur;.----
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Menimbang, bahwa bercrasøtkan bukti P.2 terbuktilah benar bahwa Pemohon

mem:punyai seoraûg istri yang bE¡nama Nami binti Myoto yang permenikaharÍtya

dilaksanakæ pada tar+ggal I Janua¡i 1996 kemudian dari perkawinan tersebut latrirlah anak

Pemohon yarrg bernama OKTAFIA NIYA PUSPITA;

Menimbang,baÉwa berdasarkan bulúi P.3, terbuktilah benar bahwa anak Pemohon

-kelahiran øngg;al6 Otrúobe¡ -1996,sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan

perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasa¡kan bukti F.4

mendapatkan penolakan pernikahan dari Kantor

tertndrtilah benar bahwa Femohon telah

Un¡san Agama Keca¡natan Kledung

Kabupaten Temanggung;----------

Mer,rimbang, bahwa berdasarkan btlkti P.5 telatr nyata calon suami anak Pemohon

bersf¡rh¡s duda ce.raÇ : -- -

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sudah mencapai usia 15 tahun dan sudatr

mendekæi bafas usia perkawinan yang diænrukan Undaag-undang;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan calon besannya sangat k¡hawatir atas

hubungan anak mereka akan metakr¡kan perbuatan yang dilarang.ag m^ dan menimbulkan

fit¡rah; --'--------

Menimbang, bahwa berdasa¡kan fakta dipersidangan anak Pemohon meskipunbelum

mencapai usia yang disyaratkan oleh Undang-nndang perkawinan, tetapi telah menunjul&an

kedewasaan dan sudah mengalami haidl secara terah¡r setiap bulannya dan sudal¡ terbiasa

melakukan pekerjaan rumah sebagaimana biasanya seomng wanita . Keder¡¿asaan seseorang

tidak semaf¿-mata ditenûÍ@n oleh factor usi4 teta.pi juga dipengaruhi oleh budaya dan

lingkungan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbângan tersebut diatas

terbuktilah bahwa anak Pemohon unttrk menikah dengan calon suaminya tidak ada larangan

untuk ditaksanakar¡ pernikahansebagaimana dimaksud pasal 8 dân.g Undang-undang Nomor

t Tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam" maka untuk

mencegah terjadinya hal-hat yang ditarang oleh agama permohonan Peúohon dapat

dikabulkaq

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubatr teraldrir dengan Undang-undang Nomor 50

Tabrur 2AAg, biaya perkara ini dibebanka¡r kepada Pemohon;.



Memperhatikan segata pe:.øfr)ran perunÅarrg-DnÅangarl yang berlakt dan hutium

syara'yang berkaitan dengan perkaraini; ---

MENETAPKAN

t- lvfengabulkan permohonan Pemohon;

seorang laki-laki bernama TREÀTNO bin SARÞI;

3.. Membebankan..kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.166.O00,- (serafus empa puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkandi Temanggung dalam rapat Musyawaratr lv{ajelis

pada hari Rabr¡ tanggal 02 Nopember 201.1. M. bertepatan dongan tanggal 06 Dzul lfiiiah

l4].2 bÍ- oleh kami Drs. TIIAMZIL, S.H. sebagai llakim Ketua Majelis, SLAMET

SYAIBANI, S.Ag. dan ZttrßAIDf, S.H. -masíng-masing sebagai .I{akim Anggota sorta

diucapkan oteh Hakim Ketua lvfajelís padabati iûr juga dalam sidang terbuka unû¡k umtrn

dengan dihadiri oleh para Ilakim-hakim Anggota tersebut serta IMAM MUSYAFA' S.H.

sebagai F¿mitera Pengganti dan dihadiri oÏeh Pemohon;-

.Ftraki'rn Ketua
Tr¿

Drs. THAMZIL, $II.

2. Membe¡ikan dispensasi kepada Peinobon untr¡k

OKTAFTÁ' NTYA PUsPrrA Binti rRrMg alias

Ilakim Anggota I

Ttd.

SLAMET SYÁIBÀ.hü, .S.Ag,

aniteraPengganti,

T:td:.

-rll4aM lw-usYÂFáe S.rL

Ferincien Biayø Perkara :

tr. Penðafta¡an : Rp, 30.000¡-

menikabkan -anaknya bema¡na

SUNARTO TRIMO dengan

Ilakim Anggota II

Trd.

zUBArDr, S.fL

J/
,^

't #/tteXøþ.

,*{.¿ Pî,.-rû,>a

2_ tsP
4. Panggilan

I Redaksi

:Rp- 5O-00û.-

:-Rp. 75.O00,-

: Rp- 5.û00,-

6. Meterai : Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp- 166O00,-

&cí¿lo"-' '

fr-^o&.2'?- al.^' C//^/ Sto-'ao' dffin rutP
7a-7rtaza .f4/
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