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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan 

 Perkawinan di bawah batas minimun umur atau dispensasi kawin dan 

hal-hal lain yang berkaitan hal tersebut, seperti faktor-faktor dan akibat-

akibatnya memang banyak dikaji. Namun dalam penelitian ini penulis membahas 

tentang “Autokritik Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap 

Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendari Perspektif Maslahah 

Mursalah)”. dengan demikian penulis dapat merumuskan beberapa kajian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, antara 

lain sebagai berikut: 

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni‟ami Program Studi Al 

Ahwal Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011 dengan judul Dispensasi kawin 

dibawah Umur (studi Pandangan masyarakat Kelurahan  Buring 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan  Buring Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang melakukan perkawinan di bawah umur 

dengan beberapa alasan yaitu sudah tidak sekolah dan telah bekerja, 

dijodohkan, khawatir terjadi perzinaan dan hamil di luar nikah. 

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Norhasanah Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka 

Raya pada Tahun 2017 dengan judul Dispensasi kawin di Bawah Umur  
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(analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 74/PUU-XII/2014 uji 

materiil Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan). Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan  

menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks 

pasal tersebut. Sebagaimana wujud dalam Undang-Undang Perkawinan 

memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin melakukan 

dispensasi kawin dengan syarat adanya kesulitan atau keterbatasan akses 

menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 

(2) jelas bahwa pada bagian ini sifat hukumnya bersifat 

fakultatif/mengatur. Artinya dalam keadaan tertentu dispensasi kawin 

melalui Pengadilan dapat di tiadakan dengan alasanketerbatasan akses 

serta kesulitan sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati 

harus ke Pengadilan. Adapun dampak dari putusan Mahkamah 

Konstitusi,tindakan secara yuridis lebih lanjut agar lembaga yang diberi 

kewenangan dispensasi kawin di bawah umur memiliki payung hukum 

sebagai legal formal yang jelas.Kemudian dalam aspek sosiologis 

putusan tersebut dapat memberikan dampak dualisme kewenangan 

antara Pengadilan dengan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu upaya 

untuk mengharmonisasikan peran antara Pengadilan dengan instansi 

tersebut yakni dengan mengawal proses dispensasi di Kantor Urusan 

Agama melalui sidang keliling oleh Pengadilan. 

  Berdasarkan hasil kajian sebelumnya di atas, penulis beranggapan 

bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki persamaan dan 
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perbedaan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang 

dispensasi kawin sedangkan perbedaannya dengan penelitian Penulis adalah pada 

penelitan ini Penulis fokus pada pandangan masyarakat terhadap syarat 

perkawinan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin 

ditinjau dalam perspektif maslahah mursalah. 

2.2 Teori  Maslahah Mursalah 

2.2.1 Pengertian Maslahah Mursalah 

 Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, 

yasluhu, salahan, صالحا , يصلح , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan 

bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan 

dalil agama (al-Qur‟an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang 

melarangnya. Departmen Pendidikan Nasional RI (2008:1684) Teori adalah 

pendapat yang didasarkan pada penelitian  dan penemuan, didukung oleh data 

dan argumentasi. Teori biasa juga diartikan dengan pendapat, cara dan aturan 

dan melakukan sesuatu.  

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan. Khallaf, menyatakan bahwa (2002:123),  maslahah mursalah 

adalah maslahah dimana syari‟ tidak mensyari‟atkan hukum untuk 

mewujudkan maslahah, jugatidak terdapat dalil yang menunjukkan atas 

pengakuannya ataupembatalannya. 
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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. 

Maslahah mursalah sering ditemukan melalui metode istislah dan ini 

merupakan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut para fuqaha, istislah adalah 

hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung 

maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid al-

Syari'ah al-Ammali (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan 

yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-

perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga 

menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan 

umat manusia, agar sesuai dengan maqashid al-Syari 'ah al-Ammah, dalam 

rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan 

kehidupan sempurna mungkin. (Al-Zarqa, 2000:33) 

2.2.2 Ruang Lingkup berlakunya maslahah mursalah 

   Ruang lingkup maslahah mursalah terdiri dari 3 bagian yaitu, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam 

kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan 

dan harta. 

b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan subtansial di bawah 

derajatnya al-maslahah daruriyyah), hal ini diperlukan dalam kehidupan 
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manusia agar tidak mengalami kesulitan dan kesempitan yang dimana jika 

tidak terpenuhi akan merugikan kehidupan, dalam hal ini akan berdampak 

pada kesempitan dan kesulitan baginya. 

c.  Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) jika 

tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupannya, 

karnadia tidak benar-benar membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap 

atau hiasan hidupnya. 

  Untuk menjaga keaslian terhadap maslahah-mursalah sebagai 

landasan hukum Islam, maka harus memiliki dua unsur, yaitu: Pertama, harus 

sesuai dengan isi al- Qur‟an dan al-Hadits, baik secara tekstual maupun 

kontekstual. Kedua, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia 

yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua unsur ini harus menjadi 

pertimbangan yang secara cermat dalam membentuk hukum Islam, karena bila 

dua unsur ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath 

hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa 

nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang 

benar dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi 

maupun aplikasinya. 

2.3. Ruang Lingkup Pembahasan 

2.3.1. Pengertian Perkawinan 

 Saebani, (2009: 10) mengemukakan bahwa Kata nikah berasal dari 

bahasa Arab نَكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح 
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sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu 

wattadaakhul (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah 

diaritikan dengan ad-dhammu wa al-jam’u (bertindih atau berkumpul). 

 Ghazli, (2008:7) mengemukakan bahwa  perkawinan disebut juga 

“pernikahan”, berasal dari nikah ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan 

(coitus), juga untuk arti akad nikah. 

 (Hakim, 2000:11) mengemukakan bahwa kawin berasal dari bahas 

arab yang berarti nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata 

nakaha. persamaannya tazawwaja lalu diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia dan disebut sebagai perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata 

kawin berarti adh-dhammu wattadakhul (bertindih dan memasukkan).    

Sayid Sabiq dalam buku Ghozali, (2003:10) menyatakan bahwa  

perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk 

Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.  

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia untuk melanjutkan keturunannya. Untuk mewujudkan hal tersebut 

yaitu laki-laki dan perempuan harus melangsungkan perkawinan sesuai 

dengan aturan yang berlaku.  (Inpres No. 1 Tahun 1991: 1) bab II Pasal 2 

menyebutkan bahwa  perkawinan yaitu ikatan yang sangat kuat atau 
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mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.  

berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat aturan menekankan 

bahwa perkawinan bukan hanya sekedar  akad biasa tetapi akad yang 

sangat kuat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ketika 

melangsungkan perkawinan untuk beribadah. 

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

“Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974)”. 

  Berdasarkan  pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni 

laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci 

atas nama Allah swt. 

2.3.2. Prinsip Perkawinan 

 Prinsip perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjadikan 

perkawinan menjadi kekal dengan sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip berarti asas atau kebenanaran yang 

menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005: 896) 
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 Idris (2008: 16), menyebutkan prinsip perkawinan menurut agama 

Islam terdapat 5 yang harus  diperhatikan agar perkawinan itu bermakna 

dalam kehidupan manusia yakni menjalankan perintah agama, rela dan 

setuju, perkawinan diniatkan untuk selamanya, monogami dan poligami 

dan suami sebagai pemegangtanggung jawab  dalam rumah tangga.  Di 

bawahini penulis akan menjelaskan satu persatu dari lima prinsip 

perkawinan, sebagai berikut: 

a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, yaitu bahwa 

melaksanakan pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi 

Muhammad saw., melaksanakan pernikahansebagaiamana dijelaskan 

pada penjelasan sebelumnya merupakan perintah agama. Agama telah 

mengatur tentang batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu 

dipenuhipernikahan.Jika rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi, 

maka pernikahan menjadibatal atau fasidlah. Demikianlah agama 

memberi ketentuan selain rukun dan syarat, seperti mahar dalam 

perkawinan, dan juga harus harus mampu.  

b) Kehendak dan persetujuan.Artinya jika inginmelakukanpernikahan 

musti ada kemauan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Untuk itu 

harus ada proses lamaran sebelum melakukan pernikahan untuk 

memastikan bahwa kedua belah pihak telahmenyetujui dan sukarela 

untuk melakukanpernikahan. Kehendak dari calon suami dapat dilihat 

dan didengar dari tindakan dan ucapannya, tetapikeinginan calon istri 

dapat dilihat dari sikapnya, seperti diam dan tidak memberi reaksi 
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penolakan. Pernikahankekal, artinya kedamaian, ketentraman, cinta 

dan kasihdapat tercapai apabila terpenuhi prinsip pernikahan untuk 

selamanya. Sebab pernikahan bukan hanya untuk satu masa tertentu 

saja, tetapi pernikahan itu untuk selamanya.  

c) Monogami dan poligami, monogami artinya seseorang kawin dengan 

satu orang istri, sedangkan poligami laki-laki mempunyai istri lebih 

dari satu. Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya 

lebih dari empat dengan syarat harus berlaku adil. Sebenarnya berlaku 

adil itu sangat berat dan hampir tidak ada manusia yang bisa 

melakukannya.  

d) Suami sebagai kepala rumah tangga, berarti bahwa ketika seorang pria 

dan wanita menikah, mereka memikul  hak dan kewajibannya baik 

sebagai suami istri. Meskipun suami istri masing-masing memiliki hak 

dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan 

hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. 

Ketentuannya terdapat dalam QS An-Nisa‟/4: 34. 

                              

                                

                   

                   

 
Terjemahnya: 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah 

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang 

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar.” (Depertemen Agama An-Nisa‟/4:34) 

 Jadi prinsip perkawinan adalah asas atau kebenaran yang menjadi 

pokok dasar berpikir dalam kehidupan rumah tangga. dalam menjalani 

bahtera rumah tangga harus ada prinsip di dalamnya agar perkawinan 

tersebut menjadi kekal. 

2.3.3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan  

2.3.3.1 Tujuan Perkawinan 

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu memiliki 

tujuan, tidak terkecuali perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam 

Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 3, dikatakan bahwa ”Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah”.  (Inpres, 1991:1) 

Sakinah, mawaddah dan rahmahbiasanya diucapkankepada 

pasangan suami istri yang baru menempuh kehidupan rumah tangga. 

a. Sakinah artinyadamai, ketentraman, tenang dan   bahagia. 

penjelasan sakinah dalam perkawinan berarti pasangan suami istri 
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membangun rumah tangga dengandamai, tentram, tenang dan 

bahagia. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:980) 

b. Mawaddah artinyapenuh harapan dan cinta.  Cinta harus 

ditanamakan dalam jiwa suami/istri,  mawaddah juga berarti kedua 

pasangan harus saling mencintai baik dalam suka maupun duka. 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2005:725) 

c. Rahmah berarti kasih sayang. pasangan suami istri harus saling 

menyayangi dan mengasihi dalam suatu hal yang terjadi dalam 

kehidupan rumah tangganya. 

Tujuan utama perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga 

yang bahagia dan kekal. Pandangan Al Ghozali yang dikutip oleh 

Ghozali, (2003:22)  perkawinan bertujuan antara lain sebagai berikut: 

a. Menghasilkan keturunan. 

b. Menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih saying antara suami 

istri dalam kehidupan rumah tangga. 

c. Memenuhi kewajiban dan menjauhi perbuatan yang keji dan 

mungkar. 

d. Menjalankan hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga yang 

sakinah mawaddah wa rahmah. 

e. Menciptakan keluarga yang yang tentram atas dasar cinta dan kasih 

sayang.  

Untuk mewujudkna tujuan perkawinan maka pasangan suami 

istri harus saling memberi kepercayaan dan terbuka kepada pasangan 
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karena tidak selama tujuan perkawinan terwujud sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Apabila dikemudian hari 

setelah melakukan perkawinan ada salah satu pihak yang merasa ditipu 

atau tertipu maka dia berhak membatalkan perkawinan atau 

memutuskan ikatan perkawinannya dengan cara mengajukan 

perceraian di Pengadilan Agama. 

2.3.3.2. Hikmah Perkawinan 

perkawinan adalah perintah Allah swt untuk dilaksanakan oleh 

seorang laki-laki dan perempuan. dibalik anjuran untuk pelaksanaanya 

tersebut mempunyai hikmah. Baihaqi, (2006:23)mengemukakan 

bahwa ada beberapa hikmah perkawinan antara laian sebagai berikut: 

a. Menjaga dan memelihara keturunan dengan baik dapat 

mensejahterakan kehidupan masyarakat social. 

b. Menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan mampu menahan diri 

dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 

c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-

duduk dan bercengkrama. 

d. Suami istri dapat merasakan naluri keibuan dan kebapaan dalam 

menjalankan kehidupan rumah tangga. 

e. Mampu membuat pasangan suami istri menjalankan tugasnya 

masing-masing sesuai dengan syariat Islam. 

f. Mampu bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama 

dengan saling merangkul dalam kasih saying. 
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Beradasarkan hikmah perkawinan di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dengan menjalankan syariatnya yakni perkawinan 

maka pasangan suami istri akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha 

karena dilaksanakan dengan cara yang sah sesuai dengan ajaran Islam. 

2.4 Batasan Usia Perkawinan 

Batasan usia perkawinan adalah hal yang urgen dalam kehidupan agar 

seseoarng dapat dinilai kematangan jiwa dan raganya dalam menjalankan 

bahtera rumah tangga sesuai dengan syariat yang berlaku. karena apabila tidak 

ada batas usia bagi kedua calon suami istri yang akanmelakukanpernikahan 

maka akan banyak muncul persoalan-persoalan yang tidak diharapkan dan 

tujuan dari perkawinan tidak terlaksana dengan baik hal ini bersifat 

ijtihadiyyah, sehingga kita sebagai Negara hukum yang diatur oleh Undang-

undang, pemerintah memiliki hak untuk menetapkan bats usia perkawinan 

dengan tujuan demi kemaslahatan calon pasangan suami istri. Sesuai dengan 

pendapat Muhammad Ibn „Umar Nawawi al-Jawy, penetapan yang dilakukan 

termasuk aturan hokum yang bersifat ijtihad. Pemerintah boleh mengubah 

aturan terkait batas usia perkawinan dan wajib dilakukan oleh seluruh calon 

pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan karena ketetapan 

tersebut sudah dipertimbangan kemaslahatannya.  

Batas  usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam UU 

Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 

adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian direvisi dan 

disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi priadan wanita melalui UU No. 16 
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Tahun 2019. Hal penting yang mendorong dilakukannya  perubahan terkait 

perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang 

dianggap inkonstitusional karena melanggar asas kesamaan di depan dalam 

hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Perbedaan batas usia awalnya 

ditetapkan berdasarkan tingkat umum kematangan biologis antara pria dan 

wanita. Namun, realitsts saat ini mencerminkan adanya diskriminasi dan 

penghapusan hakdasar dan pengabaian terhadap kesehatan fisikdan 

mentalperempuan. Zaman yang semakin berkembang mendorong perempuan 

untuk mencapai segala bentuk produktivitas dan mengenyam pendidikan yang 

layak. Perempuan memiliki hakdasar yang sama dengan laki-laki baik dalam 

hal pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak konstitusional  dan 

lainnya sebagai warga Negara. 

2.4.1. Batasan Usia Perkawinan Perspektif Fikih 

 Subekti, (2003:23)mengemukakan pernikahan merupakan ikatan 

suami istri  yang sah untuk menjalankan rumah tangga yang kekal. 

Sedangkan  Ali, (2009:7) mengemukakan bahwa pernikahanadalahbagian 

dari perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang sudah mampu 

untuk menjalankan rumah tangga. Dengan melakukan perkawinan maka 

dapat mengurangi perbuatan zina. Bagi orang yang belum mampu namun 

sudah memiliki keinginan untuk menikah maka dianjurkan kepada 

mereka untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa maka mereka akan 

terlindungi dari perbuatan zina. 
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 Dalam fiqih tidak ada kaidah yang menjelaskan tentang batas-

batas usia perkawinan. Karenanya menurut fiqih semua laki-laki dan 

perempuan apabila sudah mampu maka dapat melangsungkan 

perkawinan. Hal ini, dapat dilhat pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang 

melangsungkan perkawinan dengan Aisyah r.a saat itu usia beliau masih 

6 tahun dan pada usia 9 tahun beliau sudah mencampurinya. ulama fikih 

(fuqaha) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah 

datangnya fase menstruasi dengan dasar bahwa Allah swt. masa Iddah 

(masa tunggu) bagi istri dan anak-anak (saghirah) yang diceraikan itu 3 

bulan. Dalam hal ini, Yusuf (2010:19) mengemukakan ukuran kebolehan 

saghirah untuk “digauli” adalah ketika seorang wanita mengalami 

puberitas karena konsekuensinya adalah wanita yang sudah digauli akan 

mengandung, melahirkan dan menyusui. 

 Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan  memenuhi 

dua unsur pokok perkawinan antara lain  rukun dan syarat perkawinan. 

Rukun adalah unsur pokok yang harus dipenuhi dalam perkawinan 

sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap orang yang 

melangsungkan perkawinan. Jika ingin melangsungkan perkawinan maka 

pasangan calon suami istri  harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan 

sesuai dengan ketentuan syara‟. Calon pasangan suami istri yang hendak 

mengetahui syarat dan rukun perkawinan sesuai ajaran Islam. 

 Isi al-Qur‟an tidak dijelaskan secara rinci tentang batas usia 

perkawinan. Akan tetapi para ulama sepakat batas usia  perkawinan 
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sangat berhubungan erat dengan kecakapan calon pasangan suami istri. 

Karena perkawinan adalah perbuatan yang dimintai pertanggung jawaban 

terhadap suami istri dalam kehidupan rumah tangganya dan diberi 

pembebanan kewajiban-kewajiban antara keduanya. jadi setiap orang 

yang hendak melaksanakan perkawinan dibutuhkan kecakapan baik cakap 

dalam usia maupun capak lahir batin. karena menikah adalah ibadah 

panjang yang dijalani oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah 

tangganya. 

2.4.2. Batasan Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang 

Pada dasarnya kita adalah negara hukum yang diatur oleh 

aturan-aturan. Hal ini tidak lepas dengan aturan perkawinan bagi 

seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Selain memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan maka calon pasangan suami istri harus 

memenuhi syarat batas usia minimum sesuai aturan yang berlaku. 

seperti yang kita ketahui banyak sumber rujukan yang terdapat dalam 

perundang-undangan yang isinya berbeda. salah satu diantaranya 

adalah terdapat perbedaan antara isi Undang Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan dalam BW. Pasal 7 

undang-undang perkawinan menggunakan patokan umur 16 tahun 

bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sedangkan Pasal 29 BW 

menggunakan patokan umur 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi 

pria. Padahal dalam ajaran Islam tidak menentukan batas usia 

perkawinan antara keduanya melainkan Islam berpatokan pada  
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kondisi kecakapan yang ditandai dengan balig atau sudah mimpi basa‟ 

bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah haid.  

Patokan batas kecakapan dan belum cakapnya seseorang untuk 

melangsungkan perkawinan menyebabkan munculnya berbagai 

penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menentukan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Di samping itu, patokan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak bersifat mutlak 

(hanya bersifat anjuran), bahkan syarat batas umur tersebut dilunakkan 

dengan membuka jalan untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak 

di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya 

istimewa/mendesak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) 

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 29 BW bagi yang 

perkawinannya tunduk pada BW. Oleh karena itu, penafsiran terhadap 

angka sebagai patokan di bawah umur untuk dapat diberikan 

dispensasi kawin menjadi tidak jelas, akan tetapi yang jelas 

patokannya adalah antara setelah baligh sampai belum genap umur 16 

tahun bagi wanita dan antara setelah mimpi basah dengan 19 tahun 

bagi pria. 

Pengadilan Agama berpatokan pada angka batas maksimal 

seorang wanita dan seorang pria dinyatakan masih di bawah umur 
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untuk kawin mengikuti ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 dan telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 yang berisi batas usia minimalcalon pasangan suami istri 

yang akan melangsunagkan perkawinan harus berusia 19 tahun. 

Al-Junduli, (2011:9) Batas umur perkawinan di Tunisia telah di 

tetapkan oleh Pemerintahannya melalui undang-undang. Bagi calon 

pasangan suami istri bisa menikah apabila sudah mencapai usia 20 

tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Bagi calon 

pasangan yang belum genap usianya sesuai dengan batas usia 

perkawinan yang berlaku maka harus mendapat izin dari wali. Jika 

wali tidak memberikan izin maka perkara tersebut dapat diputus di 

Pengadilan sesuai wilayah hukum kedua calon mempelai. Namun pada 

tahun 2007 Pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang Nomor 

32 Tahun 2007 sebagai pembaruan atas Pasal 5 yang berbunyi“batas 

minimal usia calon pasangan sumi istri yang hendak melangsungkan 

perkawinan adalah 18 tahun. 

Jika dilihat dalam aturan perkawinan tidak merinci secara jelas 

dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi kawin 

disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya 

seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu 

cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan 

khususnya pengadilan agama dalam suatu daerah melalui fakta-fakta 

yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami 



 

28 
 

alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

dalam pemberian dispensasi kawin. 

2.5 Dampak Perkawinan Dibawah Umur 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dinyatakan secara jelas 

perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1). Perubahan 

batas usia perkawinan dilakukan agar para calon pasangan suami istri yang 

melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya sehingga tidak 

terjadi perpisahan dan mampu melahirkan keturunan yang baik. Perubahan batas 

usia perkawinan diharapkan juga mampu mencegah pergaulan bebas, menjaga 

kesehatan reproduksi perempuan, memberi kesempatan kepada anak untuk 

menjalankan pendidikan dan mengatasi dampak-dampak yang tidak diinginkan 

dari perkawinan dini.  

Perkawinan yang dilaksanakan dan masih dibawah usia maka sesuai 

dengan aturan yang berlaku itu adalah bentuk pelanggaran karena batas usia 

perkawinan sudah diperbarui dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat 

disebut perkawinan dibawah umur. Ada beberapa dampak apabila calon 

pasangan suami istri memaksa kehendaknya untuk melakukan perkawinan di 

bawah umur, antara lain sebagai berikut: 

2.5.1 Dampak Pendidikan 

 Anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur akan 

kehilangan hak untuk mengenyam dunia pendidikan. Peraturan Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Program 

Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa 

program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, 

wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang 

mekawin pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus 

sekolah atau memang tidak bersekolah lagi. 

 Selain itu, motivasi belajar seorang anak juga akan mengendur 

tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah 

tangga. 

2.5.2 Dampak Biologis dan Kesehatan 

Noor, (2018:120) mengemukakan bahwa secara biologis, alat 

reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan 

sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga 

melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara 

lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah 

tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, 

lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut jika dipaksakan 

juga akan mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, 

terjadinya pendarahan saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian 

ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula 

pada usia di bawah 16 tahun juga meningkatkan resiko kanker serviks 

sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang. 

2.5.3 Dampak Psikologis 
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 Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan 

mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal 

inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga 

kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang tidak 

siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan 

kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan 

hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan 

dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang 

mengakibatkan stress dan depresi dan lain sebagainya. 

2.5.4 Dampak Ekonomi 

 Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki 

penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak 

menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. 

Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. 

Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi 

kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda 

karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus 

menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan 

yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi 

penyebab dari perceraian pasangan 

2.5.5 Dampak Sosial 

 Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi 

meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam 
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meliputi ekonomi, percekcokan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi 

karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir 

yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu 

pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya 

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana yang banyak menjadi 

korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk 

budaya patriarki yang bias gender.  

 Dampak-dampak tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika 

perkawinan di bawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan 

kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang 

berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika Negara tidak 

segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan praktek 

perkawinan ini. 

2.6 Deskripsi Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Setelah 45 tahun lamanya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan 

bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk mekawin adalah 16 tahun 

kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-

laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-

XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena 

dianggap tidak konstitutional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi 

dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada 
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tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan 

tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur. 

Hal yang mendorong diubahnya UU Perkawinan tersebut karena 

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase 

darurat perkawinan anak. Menurut data survey UNICEF Tahun 2016 bahwa 

Indonesia menempati urutan ke-7 tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia dan 

di ASEAN urutan ke-2 setelah Kamboja.  

Fakta ini tentu sangatmengkhawatirkan bagi generasi muda terutama 

bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga merampas hak-hak dasar 

seharusnya mereka miliki seperti hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, 

dan hak untuk bebas dari diskriminasi serta kekerasan. Negara harus dapat 

menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. 

Secara Ius Constitutum, pemerintahtelah mengatur melalui UU Perlindungan 

Anak bahwa setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (UU No. 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 

26 ayat (1)). 

Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-

anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang 

menyatakan bahwa kategori anak sebagai sesorang yang belum mencapai umur 

18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. Tetapi dalam 

penerapannya, instansi perkawinan tampak terkesan membuka 

kemungkinandisahkannyaperkawinan ini, dan keberadaan Pasal 7 UU 
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Perkawinan pada akhirnya mengurangi jumlah korban pernikahan dini untuk 

mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada MK dan lahirlah perbaikan 

terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut. Berikut ini penulis akan 

membahas latar belakang terbitnya UU No. 16 Tahun 2019. 

2.6.1 Proses Terbitnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilegalisir 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku setelah 

diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 

2019 di Jakarta. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan diundangkan dan diumumkan pada Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6401. 

Dari perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan 

kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. 

Dimana Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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1974 tentang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya 

perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan 

diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan 

usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. 

Apabila ada dampak dari ketentuan batasan umur maka orang tua 

pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuandapat mengajukan 

permohonan kepadake Pengadilan untuk dispensasi dengan alasan sangat 

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (2) 

UUNo 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang "Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 

Perubahan tersebut menyebabkanpeningkatan jumlah perkara 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanyaUU No. 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan mengenaiUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

berdampak drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin 

yang terdapat pada Pengadilan Agama. (Artikel Pengadilan Agama 

Ngamprah, 27 Februari 2020). 

Pertimbangan dalam UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: 

a. Negara menjamin hak warga negaranya untuk membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah, menjamin hak anak atas perlindungan kelangsungan hidup, 



 

35 
 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Perkawinan pada usia anak memberikanimplikasi negatif 

terhadapperkembangan dan pertumbuhan anak serta menyebabkan 

tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, 

hak pendidikan, dan hak sosial anak; 

c. Sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan 

perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

d. Sebagai pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Perubahan atas UUNO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

(Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) 

2.6.2 Tujuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar 

belakang terkait dengan sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

22/PUU-XV/2017 yaitu "Namun, jika perlakuan diskriminatif terhadap 

pria dan wanita dapat mempengaruhi  pemenuhan hak-hak dasar atau 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah


 

36 
 

konstitusional warga negara, baik dalam hal hak atas sipil dan politik 

ataupun hak atas ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Dalam 

hal ini semestinya tidak membedakandengana alasan jenis kelamin, 

pembedaan tersebut tentu termasuk dalam diskriminasi." 

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan bahwapengaturan 

batas usia minimun perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak 

hanyamengakibatkan diskriminasi dalam rangkapenegakan hak 

berkeluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, 

tidak hanya menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan 

pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) 

UUD 1945. Usia minimum pernikahan untuk wanitalebih rendah daripada 

pria, sehingga secara legal wanita dapat lebih cepat untuk membentuk 

keluarga. 

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah 

Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan 

perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas 

minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi 

pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah 

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.  

2.6.3 Isi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 

diubah sebagai berikut: 

2.4.3.1 Ketentuan Pasal 7 direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun. 

b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 

cukup. 

c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai 

yang akan melangsungkan perkawinan. 

d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 

calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan 

ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 

2.4.3.2.Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

65A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 65A 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan 

yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Negara 

menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 

perkembangan anak, serta berhak atas pelindungan dari kekerasandan 

diskriminasi. 

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan 

hanya diperbolehkan apabila laki-lakiberumur 19 (sembilan belas) tahun dan 

perempuan berumur 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut dapat terjadi 

dalam perkawinan pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan 

Anak bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 hal ini menjadi salah satu 

pertimbangan MK dalam putusan tersebut bahwa "Namun tatkala perbedaan 

perlakuan antara laki-laki dan perempuanmemberikan dampak atau dapat 

menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga 

negara, maupun yang termasuk ke dalam kelompok hak sipil,hak politik 

ataupun hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Hal tersebut tentu 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
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mustinya tidak boleh dibedakan hanya berdasarkan dengan alasan jenis 

kelamin, dengandemikian adanya pembedaan jelas merupakan diskriminasi." 

Senada dengan pertimbangan yang disebutkan bahwa pengaturan batas 

usia minimum perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya 

menimbulkan diskriminasi dalam konteks penerapan hak untuk membentuk 

keluarga sebagaimana hal tersebut dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 

1945. Namun jugamenimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan 

penengakan hak-hak anak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 

1945. Untuk itu, ketika usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah 

daripada pria, maka secara legal wanita dapat lebih cepat untuk membentuk 

keluarga. Oleh karna itu, putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan 

kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinandalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

tahun. (UU No.16 Tahun 2019) 

2.7 Kerangka Berpikir 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 

Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan 

apabila pasangan tersebut mencapai usia 19 tahun. Salah satu tujuan dari 

perubahan aturan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pernikahan diniyang 

terjadi di masa lalu. Namun, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwabaik orang tua 

laki-laki atau perempuan berhak untuk mengajukan dispensasi kawin ke 

Pengadilan dengan alasan mendesak dan ada bukti yang relevan. Ketentuan ini 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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tampaknya sekali lagi menhancurkan harapan tinggi untuk perubahan Pasal 7 

ayat (1). 

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai „buah simalakama‟ karena 

seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan 

terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan 

perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Undang-

Undang Tentang Perkawinan ternyata memnunculkan persoalan baru yang lebih 

serius. Akibatnya, banyak masyaraat yang datang mengajukan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Kendari. jika dilihat dari 

sebelum terbit perubahan batas usia perkawinan pihak yang berperkara 

dispensasi nikah masih sangat minim namun setelah ditetapkan perubahannya 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 

banyak  pihak yang datang untuk mendaftarkan perkara dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kendari dengan berbagai macam alasan.  

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi 

harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala 

alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika 

dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta 

hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. 

Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:  
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“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

  Di dalam perundang-undangan, tidak memiliki alasanyang 

mengizinkan adanya dispensasi kawin. Dengan demikian keputusan 

diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan 

hukum hakim (legal reasoning) dengan segala fakta hukum yang ada. Hakim 

tidak hanya menjadi corong undang-undang (Bouchedelaloi) tanpa melihat fakta-

fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah usia minimun dengan 

jalan dispensasi dapat dikurangi melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa 

perkara permohonan tersebut. 

  Banyak  masyarakat khususnya masyarakat kota Kendari masih 

banyak mengajukan perkara dispensasi kawin karena mereka tidak mengetahui 

perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Sepengetahuan  mereka bagi perempuan yang sudah lulus SMA sudah bisa 

mekawin karena umurnya sudah 17 tahun ke atas padahal setelah di perbarui 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni batas usia bagi 

calon pengantin sudah berubah dan bukan lagi 16 bagi perempuan dan 17 bagi 

calon pengantin laki-laki. Syarat batas usia tersebut telah diperbarui dalam 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menerangkan bahwa batas usia 

calon pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan harus berusia 

minimal 19 tahun.  

  Dengan timbulnya perubahan usia tersebut banyak masyarakat yang 

datang mengajukan dengan berbagai macam alasan agar permohonan mereka 
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dapat ditetapkan oleh mejelis hakim sehingga para pihak bisa mekawinkan 

anaknya dan tercatat dalam KUA setempat. 

  Dalam penulisan ini, penulis memaparkan penelitian yang berjudul 

“Autokritik Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kendari Perspektif Maslahah Mursalah”. 

Bagan Kerangka Berpikir 
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