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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan  adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam 

kehidupan sesama manusia yang berakibat hukum, yang berlaku kepada 

pasangan suami istri dan seluruh keluarga baik kepada anak, saudara, orang tua 

dan masyarakat sosial. Perkawinan merupakan suatuhubungan antara suami dan 

istri dengan ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. 

Seperti yang dijelaskan dalamUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 

berbunyi “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-isteri sebagai tujuan dalam membentuk keluarga 

(rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Hubungan manusia dengan sesamanya yang bersifat keperdataan 

(privat) yang menjurus pada perkawinan, diundangkanlah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berfungsi sebagai landasan 

normatif dalam mengoperasionalkan falsafah dan perintah konstitusi dengan 

maksud agar perkawinan tertata dengan baik dalam bentuk seorang perempuan 

dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin setelah mencapai usia 16 tahun dan 

laki-laki mencapai usia 19 tahun. Namun syarat usia tersebut hanya sebagai 

anjuran keras agar sedapatmungkin seseorang dikawinkan apabila masing-

masing telah mencapai usia standar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Syarat perkawinan yang berlaku di Negera Republik Indonesia sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan 

dengan batas usia untuk calon pasangan suami istri yang hendak melakukan 

perkawinan, yaitu kedua calon mempelai harus berusia minimal 19 tahun. 

Secara yuridis normatif dapat dilihat bahwa usia minimum untuk 

melakukan perkawinan yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang tidak 

bersifat mutlak. Namun, situasinya berbeda ketika menyangkut batasan usia 

untuk anak di bawah umur. Batas usia minimum  yang telah ditetapkan masih 

dapat dilanggar dengan adanya pengecualian terhadap calon pasangan suami istri 

yang belum cukup umur berupa dispensasi kawin yangsifatnya istimewa. Untuk 

pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan kematangan bagi calon pengantin 

sebagaimana telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU 

No. 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019.  

Menurut Pasal 7 ayat (2) tentang Undang-Undang Perkawinan, apabila 

terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan di atas, perkawinan 

hanya dapat dilakukan setelah menerima surat keterangan dispensasi kawin dari 

pengadilan. Bagi orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita 

yang belum mencapai batas minimum usia untuk melakukan perkawinan 

mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama 

jika muslim dan pengadilan Negeri jika agama lain untuk pembebasan dalam 

melakukan perkawinan. 
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Dispensasi kawin merupakan suatu tindakan istimewa yang diberikan 

kepada Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang akan melakukan 

perkawinan namun salah satunya atau keduanya belum mencapai usia 

perkawinan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang. 

Sebelumnya, usia calon pengantin diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dengan batas minimal usia bagi calon pengantin wanita berumur 16 

tahun. Sedangkan usia bagi calon pengantin laki-laki berusia 19 tahun. Namun 

setelah diterapkan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974 maka telah ditetapkan batas 

usia minimal bagi para calon pengantin. Dalam perubahan Undang-Undang 

tersebut telah ditetapkan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan minimal berusia 19 tahun. 

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak 

masyarakat yang tidak paham dengan perubahan syarat-syarat usia bagi calon 

mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Kebanyakan masyarakat 

masih berpegang pada syarat usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 

minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal 16 tahun. Atas 

pemahaman tersebut, akhirnya masyarakat merasa dirugikan karena masyarakat 

sudah menetapkan hari untuk menikah dan setelah pergi mendaftarkan 

perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat untuk melaksanakan 

perkawinan  maka Kantor Urusan Agama tidak menerima atau menolak berkas 

para pemohon dengan alasan  belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama 
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menyarankan para pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama yang berwenang atas permohonan para pemohon. 

Berdasarkan Pasal (2) dan (3) UUP yang direvisi bahwa orang tua atau 

wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat melakukan pengajuan 

permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang berdasarkan alasan krusial 

yang dilengkapi dengan melampirkan bukti yang cukup mendukung. Jika telah 

mendengar pendapat yang telah dikemukakan oleh kedua orang tua calon 

mempelai yang akan melakukan pernikahan, maka pengadilan memberikan 

Dispensasi Kawin dalam mencegah pernikahana anak di bawah batas minimum 

usia dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, 

aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan (UU No.16 Tahun 2019). 

Fenomena dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kendari 

seperti yang telah dilihat oleh penulis, Jika dilihat dari jumlah permohonan  

Dispensasi kawin sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

pada tanggal 14 Oktober 2019 maka jumlah Dispensasi kawin mengalami 

peningkatan. Kecenderungan  peningkatan kasus Dispensasi kawin bertentangan 

dengan tujuan pemerintah untuk meminimalisir pernikahan dibawah umur. Selain 

itu, Banyak masyarakat yang pergi mengajukan permohonan Dispensasi kawin. 

Padahal sebagian dari masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut, sudah 

menetapkan hari untuk acara perkawinan anak-anaknya dan permohonan 

dispensasinya belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan. Selain itu, sebagian dari 

mereka (calon pengantin perempuan) yang sudah hamil. Maka bagi pasangan 

yang ingin melakukan  perkawinan dibutuhkan penetapan dari kantor pengadilan 
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yang berwenang.  Dalam hal ini penulis memilih  pengadilan agama kendari 

untuk dijadikan objek penelitian. 

Alasan yang paling mendasar untuk melakukan permohonan 

dispensasi kawin adalah hubungan di antara kedua calon pengantin sudah sangat 

erat dan sudah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu orang tua merasa khawatir  

apabila anak-anak mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar 

syariat Islam yaitu salah satunya terjadinya perbuatan zina. Pada akhirnya hakim 

yang menangani kasus dispensasi kawin harus mempertimbangan semua dampak 

yang terjadi apabila permohonan dispensasi diterima dan ditolak. 

Berdasarkan Latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang  “Autokritik Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Kendari Perspektif Maslahah Mursalah”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis membatasi pokok pembahasannya dan 

penulis fokus bagaimana Autokritik Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 

terhadap Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendari Perspektif Maslahah 

Mursalah.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, penulis dapat 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana problematika Dispensasi kawin pasca terbitnya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendari ? 
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1.3.2 Bagaimana autokritik dampak Dispensasi kawin pasca terbitnya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendari ? 

1.3.3 Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan 

Dispensasi kawin pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

di Pengadilan Agama Kendari ditinjau dalam perspektif maslahah 

mursalah ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui problematika Dispensasi kawin pasca terbitnya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Kendari. 

1.4.2 Untuk mengetahui autokritik dampak Dispensasi kawin pasca 

terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan 

Agama Kendari. 

1.4.3 Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan 

permohonan Dispensasi kawin pasca terbitnya Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendari ditinjau dalam 

perspektif maslahah mursalah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 

keilmuan dan dunia akademik dalam bidang hukum khususnya masalah 
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Dispensasi kawin. Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi, terkait 

praktek pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikalangan masyarakat 

khususnya di dalam kehidupan masyarakat Kota Kendari, maka perlu 

meninjau kembali peran pemerintah penerapan aturan dan peran orang tua 

dalam mengontrol anak-anaknya. Karena pernikahan di bawah umur 

diantaranya diakibatkan oleh  kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap 

perubahan aturan batas usia kawin dan kurangnya kontrol orang tua dalam 

pergaulan anak-anaknya dikehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang 

datang ke Pengadilan Agama Kendari untuk mendaftar Dispensasi kawin 

karena anak-anak mereka belum cukup umur sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir kita semua 

khususnya orang tua untuk lebih ketat mengontrol perkembangan hidup 

yakni pergaulan anak-anaknya. dharapkan pula sebagai bahan 

pertimbangan penelitian selanjutnya. 

1.6 Definisi Operasional 

 Dalam KBBI mengartikan Autokritik sebagai kritik terhadap diri 

sendiri (individu, organisasi dan sebagainya) untuk perbaikan. Autokritik 

yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah suatu upaya pemerintah 

untuk melakukan perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat khususnya 

masalah perubahan syarat usia perkawinan. Namun ada beberapa masyarakat 
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kota Kendari yang tidak paham sehingga merasa dipersulit dengan penerapan 

aturan terhadap syarat usia perkawinan. 

(KBBI:272) Dispensasi kawin berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu 

keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, 

menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk 

suatu hal yang khusus. Dispensasi kawin yang dimaksud penulis dalam 

penelitian ini adalah  salah satu pengeculian bagi calon pasangan suami istri yang 

belum memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. 

Hasyim, (1993:31) mengemukakan bahwa perkawinan di bawah umur 

merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang 

masih di bawah umur  sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkawinan di bawah 

umur yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah  pernikahan yang 

dilaksanakan  oleh pasangan suami istri yang belum mencukup batas usia 

minimun perkawinan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019; 

Zahra, (2005:424) mengemukakan bahwa maslahahmursalah adalah 

segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam 

mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang 

menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Maksud maslahah mursalah yang 

dimaksud penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penulis ingin melihat 

manfaat dispensasi kawin yang terjadi dikalangan masyarakat kota Kendari 

dalam hal ini kasus Dispensasi kawin di Pengadilan agama Kendari 
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Berdasarkan penulisan penelitian ini maka Autokritik Implementasi UU 

No. 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendari 

Perspektif Maslahah Mursalah yang dimaksud oleh penulis adalah pandangan 

setiap orang terhadap Dispensasi kawin khususnya yang berperkara di 

Pengadilan Agama Kendari pasca terbitnya pembaharuan UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan terhadap UU No. 16 Tahun 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


