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ABSTRAK 

Praktik pernikahan di bawah umur masih menjadi suatu hal yang lumrah pada 

masyarakat bahkan bertambah setiap tahunnya. Pernikahan di bawah umur dapat 

dilaksanakan dengan diberikannya dispensasi nikah yang melalui proses 

pengadilan. Pernikahan di bawah umur dengan dispensasi nikah sangat 

berpengaruh pada kehidupan anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa 

dalam memberikan kontribusi dan melaksanakan perannya di tengah masyarakat. 

Konvensi Hak Anak telah mengatur bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi 

kepentingan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA.YK 

memberikan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon pada anak wanita 

umur 16 tahun dengan pria umur 24 tahun. Dalam putusan tersebut terdapat 

ketidaklarasan antara pertimbangan hukum oleh hakim dengan bukti yang 

disebutkan. Dari persoalan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui apa dasar dan 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim, mengapa hakim menggunakan 

alasan kehamilan dan apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 

telah memberikan keadilan dan sesuai dengan konsep kepentingan terbaik bagi 

anak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris berdasarkan 

pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini menggunakan 

teori penalaran hukum dan teori kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak 

sebagai dasar analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan 

wawancara. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menggunakan dasar 

hukum formiil pada proses untuk berlangsungnya hukum acara pada persidangan 

yang meliputi proses jalannya persidangan, penilaian alat bukti, menentukan biaya 

perkara hingga format putusan. Sedangkan dasar hukum materiil mencakup dasar 

pengajuan dispensasi nikah, menentukan pengadilan yang berwenang, larangan 

pernikahan, dan alasan dispensasi nikah. Hakim menimbang bahwasanya fakta 

yang terjadi pada saat persidangan dapat membuktikan seluruh posita dari 

Pemohon. Fakta yang dimaksud adalah mencakup penolakan pencatatan dari 

KUA, tidak adanya halangan pernikahan, adanya perasaan cinta di antara 

keduanya, perbuatan hubungan seksual, kesiapan nafkah dari calon suami dan 

kesiapan orang tua untuk menopang secara material. Hakim menggunakan alasan 

hamil di luar nikah dikarenakan hakim meyakini bahwa anak pemohon sedang 

dalam keadaan hamil pada saat persidangan. Menurut Hakim, kehamilan 

meskipun tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan tetap akan kelihatan tidak bisa 

disembunyikan. Apabila dilihat dari indikator yang terdapat pada pasal 16 

PERMA No. 5 Tahun 2019 maka putusan ini telah memperhatikan kepentingan-

kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak sepenuhnya menerapkan kepentingan 

terbaik bagi anak yang termuat pada pasal 16 namun hal tersebut digantikan 

dengan realisasi dari pasal 17 untuk kebaikan anak yang akan lahir. 

Kata kunci : Pernikahan di bawah umur, Dispensasi nikah, Kepentingan terbaik 

bagi anak 
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ABSTRACT 

Underage marriage is still a common thing in the society and even the amount 

is increases in every year. Underage marriages can be carried out by having a 

marriage dispensation through a court process. Underage marriage with a 

marriage dispensation is very influential on the lives of children and adolescents 

as the nation's next-generation in contributing and doing their role in society. The 

Convention on the Rights of the Child stipulates that the best interests of the child 

are the main interest in every action involving the child. The sentence of the 

Yogyakarta Religious Court against case Number: 61/Pdt.P/2020/PA.YK provides 

a marriage dispensation proposed by the applicant for a 16-year-old girl and a 24-

year-old man. In the sentence, there is an unconformity between the legal 

considerations by the judge and the evidence given during the trial. This thesis 

wants to know what are the legal basis and legal considerations used by judges in 

the sentence, why the judges using pregnancy as one of the legal considerations 

and whether the legal considerations used by judges have provided justice and are 

in accordance with the concept of the best interests of the child. 

The method being used in this thesis is empirical juridical that based on the 

statute approach, case approach, and conceptual approach. Those approach uses 

the theory of legal reasoning and the theory of the best interests of the child as the 

basis for analysis. The data that being used was collected through library research 

and interviews. 

From the research that has been done, the result is conclude that the judge uses 

a formal legal basis in the process for carrying out procedural law at the trial 

which includes the trial process, assessment of evidence, determining court fees, 

and also the format of the decision. Meanwhile, the material legal basis includes 

the basis for filing a marriage dispensation, determining the competent court, the 

prohibition of marriage and the reasons for the dispensation of marriage. The 

judge considered that the facts that occurred during the trial could prove the entire 

allegations of the Applicant. The facts that occur during the trial are the refusal to 

register marriage from KUA, the absence of marriage barriers, the love feeling 

towards each other, the act of sexual intercourse before marriage, the readiness of 

a living from the prospective husband and the readiness of parents to support 

materially. The judge used pregnancy as one of legal considerations in the 

sentence because the judge believed that the applicant's child was pregnant at the 

time of the trial. According to the judge, even if a pregnancy is not carried out 

without a medical examination, it will still come into sight and cannot be hidden. 

As seen from the indicators contained in Article 16 PERMA Num. 5 of 2019, the 

sentence has already applied to the best interests of the child. The judge did not 

fully apply the best interests of the child as contained in article 16 but it was 

replaced by article 17 for the goodness of the child to be born. 

Keyword : Underage marriage, Marriage dispensation, Best interests of the child. 
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MOTTO 

“BREAK THE BARRIER 

YOU SET FOR YOURSELF 

AND BE THE BEST 

VERSION OF YOU” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia secara bersamaan merupakan makhluk individu juga makhluk 

sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani dan unsur 

rohani, unsur raga dan unsur jiwa, unsur fisik dan unsur psikis. Sedangkan sebagai 

makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan manusia 

lain untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup. Manusia memiliki 

kecenderungan untuk mencari pergaulan hidup yang bisa dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu salah satunya membentuk hubungan berkeluarga. 

Berkeluarga adalah penyatuan dari dua pemikiran yang berbeda dari laki-

laki dan perempuan dewasa untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Di 

dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa keluarga adalah unit 

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sebelum berkeluarga 

terdapat perbuatan hukum yang disebut perkawinan. 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah suatu 

ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan 

membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi dan berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa. Perkawinan merupakan aspek penting bagi manusia 
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untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tanpa perkawinan maka hidup 

manusia dikatakan tidak sempurna dan menyalahi fitrahnya.1 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

batas perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

Namun undang-undang tersebut digantikan dengan pasal 7 ayat (1) UU No. 16 

Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun. Adanya pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan 

suami-isteri dari segi fisik maupun psikis sehingga bisa mencapai tujuan 

perkawinan. Namun, apabila salah satu syarat dari pasal di atas tidak tercapai 

(kurang umur) maka bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan setempat. 

Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk 

melaksanakan pernikahan meski usianya belum mencapai syarat yang ditentukan 

dikarenakan adanya alasan tertentu. Dispensasi nikah merupakan pengecualian 

terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia 

minimal menikah. Dispensasi nikah juga merupakan kompetensi absolut 

Pengailan Agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.2 Di 

dalam memutus perkara dispensasi nikah, Hakim berpedoman dengan Peraturan 

                                                 
1 Yulianti, “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama 

Tigarakarsa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”, Skripsi, (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah), hlm. 11. 

2 Ramadhita, ”Diskresi Hukum Pada Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, 

Ponorogo: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6:1, (Juni 2014), hlm. 59.  
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Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. Pedoman di dalam mengadili dispensasi kawin merupakan hal 

yang baru karena sebelumnya tidak ada aturan atau pedoman yang mengatur hal 

ini. 

PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim harus memperhatikan 

kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan 

orang tua dengan berdasar rekomendasi para ahli, juga memperhatikan adanya 

paksaan unsur psikis, fisik, seksual dan ekonomi. Hakim harus memperhatikan 

perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-

undangan dan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan 

lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan mempertimbangkan 

konvensi dan/ perjanjian internasional terkait perlindungan anak. 

Undang-undang 1945 Pasal 28 (B) ayat 2 menyatakan “Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 20014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 
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(fundamental rights and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak.3  

Dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat orang yang belum 

memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak sehingga masih ada 

anak di bawah umur yang mendapat paksaan dari orang tua untuk melakukan 

perkawinan di bawah umur, dimana perkawinan dapat menghilangkan hak-hak 

yang harusnya dimiliki oleh anak. Perkawinan anak di bawah umur terjadi 

dikarenakan banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di bawah 

umur adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya faktor ekonomi, faktor 

pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Dengan 

kurangnya faktor tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai 

batas usia perkawinan di bawah umur.4  

Perkawinan di bawah umur akan mempengaruhi tumbuh kembang baik 

secara fisik maupun emosional. Dampak negatif nikah di bawah umur dengan 

dispensasi nikah bagi perempuan lebih besar dibanding dengan laki-laki. Dampak-

dampak yang terjadi akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan, 

dampak yang dapat dilihat adalah dari ketidaksiapan fisik ibu dalam mengandung 

dan melahirkan bayi. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN drg. 

Widiwono M.Kes di acara Andalan (23/4/2018) mengatakan bahwa usia ideal 

untuk hamil adalah 24 tahun, sehingga nanti ibu dan anak tidak berebutan nutrisi 

                                                 
3 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju , 2009), hlm. 1. 

4 Ni Made Gita Kartika Udayani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan 

Perkawinan Di Bawah Umur”, Jurnal Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 2. 
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ketika hamil. Terdapat juga dampak psikis di dalam menghadapi persoalan rumah 

tangga hingga menjadi isteri dan orang tua yang mampu bertanggung jawab. 

Pernikahan di bawah umur dengan dispensasi nikah sangat berpengaruh 

pada kehidupan anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa dalam 

memberikan kontribusi dan melaksanakan perannya di tengah masyarakat.5 Posisi 

perempuan sebagai isteri dan ibu di usia muda menyebabkan tidak bisanya 

memiliki tingkat pendidikan yang baik dikarenakan sekolah-sekolah di Indonesia 

tidak memperbolehkan siswa-siswinya untuk melakukan perkawinan apalagi 

hamil semasa sekolah sehingga hal ini akan menghambat dan tidak bisa 

mengembangkan potensi yang dimiliki, rendahnya pendidikan yang dimiliki ibu 

juga  merupakan faktor yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak. 

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur antara lain adalah terkait 

cara pandang masyarakat yang sangat sederhana dan cenderung salah dalam 

memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari masalah pendidikan. Dari 

kondisi pendidikan yang rendah, berdampak pada lahirnya cara pandang yang 

pendek terhadap perkawinan.6 Penelitian pada masyarakat menghasilkan fakta 

bahwa faktor lain yang juga berperan melanggengkan terjadinya perkawinan anak 

di bawah umur adalah keyakinan masyarakat tradisional di pedesaan untuk tidak 

menolak pinangan pertama kepada anak perempuan. Bahkan masyarakat lebih 

                                                 
5 Messy Avionica, “The Impact Of Young Marriage With Marriage Dispensation For 

Women And Children,” Jurnal Analisis Gender dan Agama, Vol. 1:1 (Tanah Datar: 2017), hlm.. 

121. 

6 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 

hlm. 204. 
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merasa ‘berstatus’ jika menikah di usia muda. Semakin tua usianya menikah 

justru semakin dicemooh/dipandang buruk oleh masyarakat sekitar.7  

Perceraian merupakan salah satu dampak yang dihasilkan dari perkawinan 

di bawah umur karena kurangnya kemampuan seseorang yang dinilai belum 

dewasa untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan isteri. 

Selain dari permasalahan yang sudah diuraikan di atas terdapat juga permasalahan 

ekonomi yang rendah yang berelasi terhadap tingkat pendidikan. Tingkat 

pendidikan berpengaruh kaitannya dengan mendapatkan pekerjaan secara layak 

sehingga apabila mendapatkan pekerjaan yang kurang memenuhi perekonomian 

keluarga merupakan salah satu faktor dari perceraian. 

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara Nomor: 

61/Pdt.P/2020/PA.YK memberikan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon 

pada anak wanita umur 16 tahun yang akan menikah dengan pria umur 24 tahun. 

Salah satu calon mempelai yaitu pihak wanita belum memenuhi secara usia untuk 

melangsungkan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun 

dan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.  

Selain itu, terdapat juga ketidaklarasan antara pertimbangan hukum oleh 

hakim dengan bukti yang disebutkan dalam putusan Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA. 

YK. Ketidak-larasan terdapat pada pertimbangan hukum oleh hakim dengan 

                                                 
7 Ibid., hlm. 210-211. 
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menggunakan pertimbangan hamil di luar nikah, namun dalam putusan terkait 

tidak terdapat bukti yang menjelaskan kehamilan pada calon isteri. Dalam bukti 

yang dikemukakan, terdapat alasan lain yang terjadi yaitu perzinaan antara calon 

isteri dan calon suami. Oleh karena itu, ketidaklarasan inilah yang menarik 

penulis untuk menggunakan kasus pada putusan ini sebagai sumber kajian. 

Dari dua permasalahan yang disebutkan, penulis berusaha menganalisis 

dasar dan pertimbangan hakim di dalam memberikan dispensasi nikah dan juga 

bagaimana putusan No.61/Pdt.P/2020/PA.YK jika ditinjau dalam perspektif 

prinsip kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti, diantaranya : 

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim di dalam menetapkan putusan 

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.YK?  

2. Mengapa hakim mengunakan alasan kehamilan dalam putusan No. 

61/Pdt.P/2020/PA.YK dan apakah pertimbangan hukum oleh hakim di dalam 

putusan tersebut telah memberikan keadilan dan sesuai dengan konsep 

kepentingan terbaik bagi anak? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak 

dicapai oleh peneliti. Tujuan peneliti adalah : 

1. Untuk menelaah dan menjelaskan mengenai pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim di dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA.YK. 

2. Untuk memberikan pemahaman sejauh mana pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA.YK telah 

memberikan keadilan dan sesuai dengan konsep kepentingan terbaik bagi 

pasangan sebagai anak. 

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini dapat 

bermanfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut : 

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk para akademisi dan 

praktisi yang berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya dan wawasan yang 

konkret bagi pihak-pihak yang diteliti khusunya yang berkaitan dengan dispensasi 

nikah. 

b) Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang dispensasi nikah sehingga 

tidak dengan mudahnya melakukan pernikahan di bawah umur. 

2. Bagi Pemerintah khususnya Pengadilan Agama, diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam hakim memutus perkara 
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dispensasi nikah dan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan 

para pihak dengan adanya akibat hukum yang terjadi karena pemberian 

dispensasi nikah. 

D. Telaah Pustaka 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan 

sehingga terdapat beberapa penelitian dengan topik yang sama sebelumnya, 

namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan Penulis dengan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

Beberapa kajian terkait ini dilakukan oleh para penulis dalam bentuk skripsi, 

tesis, disertasi, dan paper-paper dalam jurnal juga dalam buku. Kajian-kajian 

tersebut menekankan pada ragam isu dan topik, isu kaidah, nilai dalam norma 

hukum dan masalah-masalah hukum dalam praktik yang berbeda dengan 

penelitian ini. 

Dalam kategori pertama yaitu perbedaan di dalam topik pembahasan. Pada 

Skripsi yang ditulis oleh Ftiriani HS yang berjudul Efektivitas Penerapan Undang-

Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Maros Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2016-2018)8, topik bahasannya 

berfokus pada efektivitas penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap 

dispensasi nikah yang terdapat pada Pengadilan Agama Maros pada tahun 2016 

hingga 2018. Skripsi yang ditulis oleh Faridatus Shofiyah yang berjudul 

Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan 

                                                 
8  Fitriani HS., “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap 

Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2016-

2018)”. Skripsi (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2019). 
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Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010),9 memiliki satu topik bahasan yaitu 

mencari suatu alasan mengenai terjadinya pengajuan dispensasi nikah. Lalu 

skripsi yang ditulis oleh Siti Thoyyibatun Nasihah yang berjudul “Dispensasi 

Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama 

Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”10 topik bahasan yang 

digunakan adalah penggunaan hukum islam sebagai tinjauan di dalam 

memandang dispensasi nikah. Topik bahasan yang disebutkan di atas berbeda 

dengan penilitian ini, dikarenakan peneilitian ini menggunakan prinsip 

kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak dalam membahas suatu perkara 

dispensasi nikah. 

Pada kategori kedua yaitu perbedaan di dalam kajian putusan. Tesis yang 

ditulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita, S.H. yang berjudul “Dispensasi 

Nikah dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019”11 

dan skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudi Amin yang berjudul “Pertimbangan 

Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi 

Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”12 sama bersifat 

kuantitatif dikarenakan mengkaji populasi putusan tentang dispensasi nikah di 

                                                 
9 Faridatus Shofiyah, “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di 

Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)”. Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). 

 
10 Siti Thoyyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”, Skripsi, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010). 

11 Muhammad Firzha Kadya Lukita, S.H., “Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim di 

Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019”, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2019). 

12 Hendra Fahrudi Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”, 

Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010). 
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daerah yang dipilih masing-masing. Berbeda dengan peneilitian yang dilakukan 

penulis yang hanya berfokus pada satu putusan yaitu putusan nomor : 

61/Pdt.P/2020/PA.YK. 

Pada kategori ketiga yaitu perbedaan di dalam jenis pendekatan penelitian. 

Skripsi yang ditulis oleh  Fahril Umaroh berjudul “Problematika Dispensasi Nikah 

Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2014”13 memiliki pendekatan yuridis 

normatif, dan Skripsi yang ditulis oleh Yulianti berjudul “Praktik Pemberian 

Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten 

Tangerang Tahun 2013”14 sama memiliki jenis penilitan yuridis normatif.  

Pendekatan tersebut berbeda dengan penilitian ini yang menggunakan jenis 

penelitian yuridis empiris. 

Selanjutnya pada kategori yang keempat yaitu perbedaan di dalam teknik 

analisis data, dalam penelitian ini digunakan teknik preskripsi sedangkan dalam 

beberapa penelitian yang akan disebutkan memiliki teknik analisis yang berbeda-

beda. Pada skripsi yang ditulis oleh Ftiriani HS berjudul “Efektivitas Penerapan 

Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di 

Pengadilan Agama Maros Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2016-2018)”15 

                                                 
13 Fahril Umaroh, “Problematika Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 

2014,” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 

2016). 

14 Yulianti, “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama 

Tigarakarsa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, 2014). 

15 Fitriani HS., “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap 

Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB (Studi Kasus Tahun 2016-

2018)”. Skripsi (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2019). 
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menggunakan teknik deskriptif yaitu teknik memberikan gambaran yang jelas 

terhadap hasil data yang diperoleh. Pada skripsi yang ditulis oleh Siti Thoyyibatun 

Nasihah yang berjudul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara 

No.15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”16 menggunakan teknik induktif yaitu metode 

penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik 

generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pada skripsi yang ditulis oleh Imroatul 

Mufidah yang berjudul “Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2008”17 menggunakan teknik berfikir deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang berawal dari pengetahuan bersifat umum dan dinilai suatu 

kejadian khusus. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) 

Kegiatan dalam kehidupan manusia sanglah luas bahkan tidak terhitung 

jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-

undangan dengan tuntas dan jelas. Hal tersebut menyebabkan tidak ada 

peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas 

sejelas-jelasnya. Apabila hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka hukum 

tersebut harus dicari dan ditemukan.18 Menurut Sudikno Mertokusumo, 

                                                 
16 Siti Thoyyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”, Skripsi, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010). 

 
17 Imroatul Mufidah, “Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta 

Tahun 2008”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). 

18 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahya 

Atma Pustaka, 2014), hlm. 49. 
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Penmuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh 

hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum 

atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang 

konkret.”19 

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, Penemuan 

hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-

peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya 

harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”20 Pengertian tersebut dapat juga 

diartikan bahwa Rechtsvinding juga merupakan ijtihad dari hakim di dalam 

memberikan keputusan yang memiliki tujuan hukum. 

2. Teori Idealitas Hukum 

Idealitas hukum digunakan untuk menciptakan putusan yang ideal. Putusan 

yang ideal dari hakim akan memberikan kemaslahatan masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara.21 Hubungan putusan ideal dengan tema dari skripsi ini 

adalah penulis ingin melihat apakah dengan pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim akan memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan di 

masyarakat. Mengingat sifat hukum adalah untuk mengatur hubungan dan juga 

untuk kepentingan masyarakat, setidaknya ada dua unsur untuk memenuhi sifat 

                                                 
19 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahya 

Atma Pustaka, 2014), hlm. 39. 

  
20 H.P. Pangabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, 

(Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 217. 

  
21 Ahkam Jayadi, Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan 

Pendekatan Hikmah), (Yogyakarta : Genta Press, 2015), hlm. 21. 
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hukum tersebut yaitu; hukum sebagai sarana kontrol masyarakat , dan institusi 

untuk merubah perilaku masyarakat.22 

Gustav Radbruch mengemukakan putusan ideal harus memuat 3 unsur, 

yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheit) dan 

kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim 

harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada 

gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan 

pencari keadilan.23 Ketiga unsur dalam putusan ideal akan digunakan penulis di 

dalam penelitian ini sebagai bahan analisis agar dapat menjelaskan bahwa 

putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.YK  telah memenuhi atau memiliki kriteria tersebut. 

3. Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of  The Child) 

Pengertian mengenai kepentingan terbaik bagi anak terdapat di dalam 

penjelasan umum Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala 

pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang anak. Kepentingan Terbaik bagi anak merupakan asas 

yang terdapat pada Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of Child). 

Pada dasarnya anak-anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap 

ancaman mental, fisik, sosial, dalam berbagai kehidupan. Secara kodrat anak-

                                                 
22 Roger Cotterel , Sosiologi Hukum, alih bahasa oleh Yusdia Nusron, (Bandung : Nusa 

Media, 2012), hlm. 63-96. 

23 Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan,” Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17:2, (April:2010), hlm. 227. 
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anak mempunyai substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang 

sebagai subjek hukum yang dikaitkan dari bentuk pertanggung jawaban 

sebagaimana layaknya seorang subjek hukum normal.24 Oleh sebab itu, anak-

anak memerlukan sebuah perlindungan. Perlindungan anak adalah suatu usaha 

mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan 

kewajiban anak secara positif.25 

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi 

anak harus dijadikan pertimbangan utama dalam tindakan yang melibatkan 

anak. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak (Convention on 

the Rights of Child) yang menyebutkan bahwa “In all actions concerning 

children, whether undertaken by public or private social welfare instituions, 

courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests 

of the child shall be a primary consideration.” Seluruh keseluruhan Konvensi 

Hak Anak telah diadaptasi oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 sehingga terciptanya Undang-undang tentang 

perlindungan anak. Dalam Undang-undang perlindungan anak juga telah 

disebutkan bahwasanya kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus 

menjadi pedoman utama di dalam pengambilan keputusan yang melibatkan 

anak. 

Prinsip ini juga merupakan suatu asas yang wajib diperhatikan dalam 

pemberian dispensasi nikah, sesuai yang tercantum dalam Peraturan 

                                                 
24 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2. 

25 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 

hlm. 165. 
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Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengaidili Dispensasi 

Kawin. Prinsip ini juga merupakan bentuk dari perwujudan pasal 28B ayat (2) 

UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan disriminasi.  

Pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019 memberikan pedoman untuk hakim di 

dalam memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan cara : 

a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; 

b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon; 

c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; 

d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; 

e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak 

untuk dikawinankan; 

f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri; 

g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang 

tua/wali dari calon suami/isteri; 

h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari 

psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan 

sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak 

(P2TP2A) atau Komisi Perlingungan Anak Indonesia/Daerah 

(KPAI/KPAD); 

i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual 

dan/atau ekonomi; dan  
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j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait 

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. 

Berkaitan dengan poin H, penggunaan prinsip kepentingan-kepentingan 

terbaik bagi anak pada kasus dispensasi nikah harus dipandang dari berbagai 

aspek yaitu aspek psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, 

ekonomi anak dan orang tua. Sebagai contoh dari aspek pendidikan, di 

Indonesia telah diterapkan wajib belajar 12 tahun, dengan diberikannya 

dispensasi nikah maka bisa berakibat negatif dalam pendidikan sang anak yaitu 

menyebabkan putus sekolah. Hal ini dikarenakan banyak sekolah dasar hingga 

sekolah menengah keatas yang tidak memperbolehkan seorang murid untuk 

melaksanakan pernikahan selama masa pendidikannya.  

Selain berbagai aspek di atas terdapat juga aspek legalitas bagi anak, 

maksud dari aspek legalitas adalah perlunya sosok ayah dalam anak yang 

hendak lahir. Apabila ada seorang anak yang lahir tidak di dalam perikatan 

perkawinan maka dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama ibu. Namun, 

jika seorang bayi lahir dalam suatu perikatan perkawinan maka dalam akta 

kelahirannya bisa terdapat nama ayah dan ibunya. Dengan tidak adanya nama 

ayah yang terdapat dalam akta kelahiran seorang anak maka tentu dapat 

mempengaruhi psikis mereka dimasa mendatang, seperti merasa berbeda dari 

teman-teman lainnya hingga krisis identitas dengan tidak mengetahui siapa 
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ayahnya. Oleh sebab itu, apabila memandang dari aspek ini maka dispensasi 

nikah tidak salah untuk diberikan.26 

Prinsip kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak juga harus dipandang 

sebagai kepentingan terbaik bagi masyakarat serta bagi nusa dan bangsa. 

Adapun penggunaan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwasanya anak-anak 

adalah sebagai penerus bangsa dimasa mendatang bisa tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

F. Metode Penelitian 

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam 

penulisan skripsi ini, maka Penulis menyajikan beberapa hal terkait sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang diteliti dengan menggunakan 

pandangan yuridis atau disebut yuridis empiris. Unsur empiris terletak terhadap 

keadaan sebenarnya (kasus yang terjadi) sedangkan unsur yuridis digunakan 

untuk mengetahui apakah norma hukum yang digunakan sudah sesuai dengan 

praktik yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Nomor : 61/Pdt.P/2020/PA.YK dikaji dengan berdasar pada Undang-

undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak serta prinsip 

Kepentingan Terbaik Bagi Anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian 

yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang 

                                                 
26 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 

2021.  
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dibutuhkan.27 Bentuk data yang dibutuhkan yaitu obyek penelitian yang terletak 

pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penulis menggunakan sifat Deskriptif – Analitik di dalam penelitian ini. 

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang 

sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.28 Sedangkan Deskriptif-

Analitik yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti dari suatu fenomena 

tertentu dengan mengumpulkan fakta yang ada.29 Dalam hal ini data yang 

dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 

61/Pdt.P/2020/PA.YK dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 metode pendekatan, yaitu; 

a. Pendekatan undang-undang (statue approach) 

Jenis pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari jawaban dari 

permasalahan yang telah dirumuskan, menggunakan suatu metode penelitian 

hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-

undangan merupakan “penelitian yang dilakukan dengan mengkaji semua 

undang-undang serta regulasi yang bersangkutan degan isu hukum yang 

                                                 
27 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan 

Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52. 

28 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendeketan dalam Penelitian Hukum”, 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5:3, (Maret:2006), hlm. 88. 

29 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan 

Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 34. 
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sedang ditangani.”30 Dalam hal ini penulis berusaha memahami seluruh 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah, 

diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; PERMA Nomor 5 Tahun 2019 

mengenai Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah; dan lain sebagainya. 

b. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang bertujuan untuk 

mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik 

hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang diputus oleh pengadilan 

dan mempunyai kekuatan hukum tetap31 yaitu putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA.YK. 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi Penulis dalam membangun suatu argumentasi 

                                                 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 

hlm. 93. 

 
31 Ibid., hlm. 94. 
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hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.32 Dalam hal ini, penulis akan 

menggunakan pendapat para ahli mengenai dispensasi nikah. 

4. Sumber Kajian 

Terdapat 3 jenis sumber kajian yang digunakan dalam penelitian ini, adapun 

sumber tersebut adalah : 

a. Data Lapangan 

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 61/Pdt.P/2020/PA.YK 

b. Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yang mempunyai otoritas33, diantaranya yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak 

3) Kompilasi Hukum Islam 

c. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian para ahli, hasil 

karya ilmiah, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti penulis yaitu mengenai dispensasi nikah. 

                                                 
32 Ibid., hlm. 95. 

33 Ibid., hlm. 145. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh informasi melalui sumber tulisan berupa buku, karya ilmiah, dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang dispensasi nikah. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dan 

keterangan-keterangan melalui tanya jawab yang berlandaskan pada tujuan 

penelitian.34 Wawancara dapat dipersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan dengan berpedoman “Interview Guide". Di dalam 

penelitian ini, proses perolehan data dengan wawancara dilakukan dengan 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau 

informasi dalam bentuk foto, rekaman, catatan, ataupun bentuk lainnya yang 

dapat mempermudah penelitian. Teknik ini juga dapat digunakan sebagai 

bukti bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian terkait dengan 

sumber yang dituju. 

                                                 
34 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 1992). 
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6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan 

cara preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi nilai guna dari penelitian 

hukum. Penelitian digunakan baik untuk kepentingan praktik hukum maupun 

untuk keperluan penulisan akademik. Kemudian dilakukan interpretasi atas 

bahan-bahan hukum dan melakukan sistematisasi serta menyimpulkannya 

sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang akan dikaji. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembacaan hasil kajian yang dilakukan penulis, kajian 

ini akan dipaparkan menjadi berbagai bab. Bab-bab ini akan menggambarkan 

terkait beberapa isu yang berkaitan. Bab yang akan dipaparkan adalah : 

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan alasan atau latar belakang 

dilakukannya kajian ini. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan kajian, serta memaparkan kajian-kajian yang telah dilakukan terkait isu 

yang terkait dengan dispensasi nikah secara khusus. Kerangka teoretik dan 

metode yang akan digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan juga 

akan dijelaskan dalam bab ini. 

Bab II  berisikan tentang tinjauan tentang perkawinan, ketentuan usia 

minimum pernikahan dan ketentuan dispensasi yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1949 tentang Perkawinan dan KHI. Dalam bab ini juga akan dipaparkan 

teori yang akan dikaitkan dengan putusan yang digunakan yaitu teori kepentingan-

kepentingan terbaik bagi anak (Best Interest Of The Child). 



24 

 

Bab III menguraikan tentang profil Pengadilan Agama Yogyakarta, 

Kekuasaan kehakiman, Data perkara dispensasi nikah di PA Yogyakarta beserta 

contoh kasusnya, Penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA.YK, Dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim yang 

digunakan dalam memutus putusan Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA.YK.  

Bab IV menjelaskan tentang kesesuaian atau keterpenuhan atas konsep 

kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan putusan dispensasi 

nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:61/Pdt.P/2020/PA.YK, serta 

menjelaskan alasan mengapa hakim menggunakan pertimbangan hamil di luar 

nikah dalam putusan terkait sedangkan dalam bukti yang ada tidak terdapat 

kehamilan pada calon isteri namun telah terjadinya suatu perzinaan. 

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini penulis menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.   
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab III dan IV, 

maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Putusan nomor 61/Pdt.P/2020/PA.YK menggunakan dasar hukum formil dan 

dasar hukum materil. Dasar hukum formil mencakup Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989; Pasal 183 dan 184 KUHAP; PERMA Nomor 5 

Tahun 2019; Serta Pasal 199 KUHAP. Sedangkan dasar hukum materiil 

mencakup Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 

39 dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam; serta Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah fakta 

yang mencakup penolakan pencatatan dari KUA, tidak adanya halangan 

pernikahan utamanya dalam hal nasab, pengakuan pasangan adanya perasaan 

cinta di antara keduanya, perbuatan hubungan seksual, kesiapan nafkah dari calon 

suami dan kesiapan orang tua untuk menopang secara material, yang diperoleh 

dengan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan pandangan hakim 

bahwa hubungan dekat dari MAA dengan ATY telah melampaui batas norma 

agama yang  dikhawatirkan membawa keduanya pada lembah jurang kemaksiatan 

dan perzinaan. Oleh karena itu,  hakim menegaskan asas darurat untuk 

menyelamatkan keduanya yaitu dengan cara diberikannya dispensasi nikah. 
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2. Hakim menggunakan alasan kehamilan di luar nikah pada putusan nomor 

61/Pdt.P/2020/PA.YK yang diyakini dialami oleh pihak perempuan berdasarkan 

pernyataan dari pihak perempuan yang tidak seperti dalam kasus umum yaitu 

tidak dibuktikan oleh keterangan medis karena dalam pandangan hakim bahwa 

kehamilan meskipun tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan tetap akan kelihatan 

tidak bisa disembunyikan dan baginya itu telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. 

Dalam hal ini, Hakim mensandarkan pada teori penemuan hukum atau ijtihad 

untuk perkara yang tidak diatur secara spesifik. Hakim juga menggunakan 

perluasan cakupan kata anak untuk memperoleh kemanfaatan (zwechtmassigkeit) 

dalam menyelamatkan anak dalam kandungan untuk mendapat perlindungan 

hukum setelah lahir dan kejelasan nasab dan realisasi prinsip kepentingan terbaik 

bagi anak, yang apabila dilihat dari indikator yang terdapat pada pasal 16 PERMA 

No. 5 Tahun 2019 tidak sepenuhnya menerapkan kepentingan-kepentingan terbaik 

bagi anak yang terdapat pada pasal 16, utamanya pada indikator kesembilan, 

dimana hakim mengganti penerapan indikator kesembilan dengan memperhatikan 

pasal 17 dimana memperhatikan kebaikan anak yang akan lahir.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan 

saran terhadap : 

a. Lembaga Legislasi : 

Melakukan revisi terhadap ketentuan usia yang berstatus sebagai anak dalam 

berbagai perundang-undangan. Revisi dapat berupa penyelarasan terhadap usia 

yang berstatus sebagai anak supaya pelaksanaan perlindungan anak bisa semakin 
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baik tanpa ada ambiguitas ketentuan usia anak. Harapan dari revisi tersebut juga 

supaya dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. 

b. Pengadilan Agama Yogyakarta : 

- Memeriksa seluruh persyaratan yang diajukan oleh Pemohon perkara 

dispensasi nikah dan disesuaikan dengan alasan mengajukannya. 

- Memeriksa lebih teliti terkait kerahasiaan data dari para pihak dalam 

perkara dispensasi nikah 

c. Masyarakat : 

- Menambah pengetahuan mengenai bahaya dari praktek pernikahan di 

bawah umur. 

- Untuk para orang tua, supaya memberikan perlindungan kepada anak 

secara penuh sesuai yang telah di atur dalam undang-undang.  
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