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Sudah Efektifkah Pembatasan Usia Perkawinan Pada 

Perubahan Undang-Undang Perkawinan? 

Oleh Fadhilah Halim, S.H.I, M.H1 

A. PENDAHULUAN 

Tulisan ini bermula dari pembahasan para hakim perempuan di grup 

whatsapp "Cakrawati Pengadilan Agama" mengenai semakin subur dan maraknya 

perkara Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, terutama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Banten maupun Bandung. Hampir setiap harinya 

disidangkan 4 (empat) perkara Dispensasi Kawin, itu masih 1 (satu) majelis dan 

sehari itu sekitar ada 3 sampai 4 majelis yang bersidang (sebelum terbitnya aturan 

yang mengatur mengenai sidang Hakim Tunggal). Ada juga yang berkomentar 

bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas 

minimal usia perkawinan bagi seorang wanita, maka Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar'iyah kebanjiran perkara Dispensasi Kawin. Apakah yang membuat semakin 

maraknya perkara Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama?, ternyata 

sebabnya adalah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

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

yang menyatakan bahwa usia perkawinan yang diizinkan bagi pria dan wanita adalah 

19 tahun. Yang sebelumnya dibedakan antara pria dan wanita, bagi pria 19 tahun dan 

bagi wanita 16 tahun.  

Salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. 

Adapun di bidang perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, Dispensasi Kawin merupakan salah satu dari 22 (dua 

puluh dua) hal yang diatur pada bidang perkawinan yang menjadi kewenangan 

Peradilan Agama.  
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Dispensasi Kawin merupakan perkara mengenai seorang pria dan wanita 

yang ingin melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia batas 

perkawinan yang diizinkan, yang sifatnya permohonan (voluntair). Namun sebelum 

diajukan permohonan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, terlebih dahulu 

harus adanya surat penolakan dari instansi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat 

tinggal si calon suami ataupun calon istri yang akan menikah, biasanya sebelum 

orang tua/wali dari calon suami/istri mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, 

terlebih dahulu telah mengurus segala administrasi pernikahan ke Kantor Urusan 

Agama, dan jika salah satu syarat belum terpenuhi, maka pihak KUA akan 

mengembalikan berkas kepada orang tua/wali tersebut. Sebagai contoh, jika umur 

salah satu pasangan calon suami maupun calon istri belum mencapai batas usia 

minimal, maka pihak KUA akan mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan 

syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5). Perkara Dispensasi Kawin 

tersebut harus diajukan oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan ke Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah di mana orang tua/wali tersebut bertempat tinggal. 

Adapun produknya adalah berupa penetapan dan upaya hukum yang dapat dilakukan 

jika para pihak tidak puas dengan penetapan tersebut adalah dengan mengajukan 

upaya kasasi. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 telah mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 05 April 2018. Perubahan tersebut telah membawa 

dampak yang sangat besar bagi masyarakat pada umumnya dan juga bagi aparatur 

Peradilan Agama, khususnya Hakim yang menyidangkan. Bagaimana tidak, dengan 

diubahnya aturan batas usia perkawinan bagi seorang wanita menjadi 19 tahun, 

semakin banyak orang tua ataupun wali yang mengajukan perkara Dispensasi Kawin 

ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang salah satu alasannya karena 

hendak menikahkan anak perempuannya yang sudah tamat dari sekolah (SMA) dan 

tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Terlebih jika anak 

perempuan tersebut tinggal di daerah pedesaan, yang mana pola pikir orang tuanya 

masih pada orientasi jaman dahulu yaitu anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-

tinggi, toh nanti akhirnya kembali ke urusan dapur, kasur dan sumur.  



3 
 

Sebelum perubahan undang-undang tersebut, batas usia minimal perkawinan 

bagi seorang perempuan adalah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sesuai dengan 

usia tamat sekolah tingkat lanjut atas, juga berdasarkan aturan pada Pasal 63 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

berbunyi “penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin 

tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah 

kawin wajib memiliki KTP”. Itu artinya bahwa seseorang yang sudah berusia 17 

tahun wajib sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, dengan sudah memiliki identitas 

kependudukannya, maka seseorang itu sudah dianggap dan diakui keberadaannya 

sebagai warga negara Indonesia.  

Sebagaimana yang kita ketahui, dahulunya memang banyak para orang 

tua/wali yang menikahkan anak perempuannya masih di bawah umur, bahkan masih 

sangat relatif muda (12 tahun), terutama bagi orang tua/wali yang tinggal di pedesaan 

yang lebih memilih menikahkan anak perempuannya di usia yang masih muda. Salah 

satu sebabnya karena faktor ekonomi orang tua/wali yang menengah ke bawah, di 

mana tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah si anak ke jenjang yang lebih tinggi. 

Any Sundari, peneliti gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA, 

dalam penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Perempuan, ia menyebutkan 

pernikahan anak banyak terjadi karena dilatarbelakangi kondisi kemiskinan, letak 

geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta kebijakan yang belum 

diatur secara jelas. Kemiskinan yang diikuti minimnya pendidikan di daerah-daerah 

terpencil ditambah dengan tafsir agama juga ikut melegitimasi pernikahan anak yang 

dulu pernah terjadi. Aturan konvensional yang berlaku dalam tradisi sebuah daerah 

turut mendukung adanya pernikahan anak. Di Madura, ada kelaziman untuk 

menerima lamaran laki-laki yang pertama kali meminang. Hal ini juga yang 

menyebabkan sejumlah anak perempuan di daerah sana menikah dalam usia dini, 

bahkan di umur 12 tahun.2 

Mengenai batas usia minimal seseorang itu dapat menikah, dalam kaca mata 

peraturan perundang-undangan yang ada, seseorang itu dapat menikah jika telah 

mencapai batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang sebelumnya adalah 16 tahun 

                                                             
2 Lihat di www.tirto.id 
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bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa 

batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita dipersamakan? Padahal dari 

segi kedewasaan dan segi kematangan reproduksi antara pria dan wanita sangatlah 

berbeda. Jika menilik pada perkembangan dinamika sosial budaya yang tengah 

terjadi saat ini, ternyata memang terbukti bahwa perempuan itu tumbuh dewasa lebih 

cepat dari pada laki-laki. Dewasa di sini maksudnya adalah sikap-sikap yang 

mencerminkan perubahan perilaku, mental, kematangan emosional, attitude, cara 

berpikir, tanggung jawab, empati, dan elemen-elemen kedewasaan lainnya. Namun 

bukan berarti dalam hal ini perempuan dikatakan “lebih dewasa” dari pada laki-laki, 

tentu tidak. Maksudnya, laki-laki sepertinya mengalami keterlambatan soal 

pertumbuhan kedewasaan dibanding perempuan. 

Hal tersebut telah dibuktikan oleh sebuah studi yang dilakukan Newcastle 

University yang menemukan bahwa pada dasarnya otak remaja perempuan memang 

matang lebih dini dibandingkan remaja laki-laki. Para peneliti mengatakan temuan 

ini bisa juga membantu menjelaskan mengapa gadis-gadis remaja tampaknya tumbuh 

lebih cepat dari pada teman sekelasnya yang laki-laki. Seiring dengan bertambahnya 

usia, bagian-bagian otak menjadi lebih kecil karena koneksi antar sel yang tidak perlu 

akan dipangkas, hal ini menyebabkan bagian pengolahan menjadi lebih ramping dan 

efisien. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Cerebral Cortex ini, ilmuwan melakukan 

scan otak pada 121 orang responden berusia 4 hingga 40 tahun. Dari hasil scan 

tersebut ditemukan bahwa proses pemangkasan tersebut dimulai pada sekitar 10 

tahun untuk perempuan, sementara pada laki-laki baru ada pada sekitar usia 20 tahun. 

Selain itu, restrukturisasi otak pada setiap individu tumbuh secara berbeda-beda dan 

yang paling menonjol adalah hal ini terjadi lebih awal pada perempuan. 

Rekstrukturisasi ini membantu dalam memilah hal-hal yang penting dari yang kurang 

penting, itulah salah satu sebab mengapa perempuan lebih cepat dewasa dari laki-

laki.3 

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengkondisian sosial seperti aturan atau 

norma yang berlaku di masyarakat menerapkan aturan yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembentukan 

                                                             
3 Lihat www.kompasiana.com 
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psikologis perempuan yang menjadikannya lebih cepat dewasa dari laki-laki, laki-

laki sering kali kurang diperhatikan, kurang diajari, kurang dididik, diabaikan oleh 

lingkungan sosial sehigga terlambat dewasa dari perempuan. Sebagai contoh, ketika 

laki-laki berbuat kesalahan, bandel, ugal-ugalan, buat onar, berkelahi, tawuran, jorok, 

berantakan, melanggar aturan, sering kali yang terlontar dari masyarakat adalah “ya 

biarinlah, namanya juga laki-laki, laki-laki mah emang gitu”. Berbeda halnya dengan 

perempuan, perempuan sepertinya mendapatkan segudang tuntutan dan aturan yang 

lebih ketat dari masyarakat sejak kecil, misalnya, ketika perempuan kurang rajin, 

malas, tidak bisa dandan, tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah, bandel, ugal-

ugalan, jorok, berantakan atau ketika ia melakukan kesalahan, biasanya masyarakat 

akan menegurnya dengan keras seraya berkata “hei, jadi perempuan itu harus baik, 

lemah lembut, harus rajin, harus bisa dandan, harus bisa masak, harus bisa mengurus 

rumah”. Tidak hanya itu, harapan sosial dan tuntutan masyarakat kepada perempuan 

juga bisa dikatakan lebih tinggi ketimbang pada laki-laki. Perempuan sering kali 

dituntut untuk lebih bisa menjaga sikap, attitude, dan memuaskan ekspektasi 

keluarganya lebih tinggi dari pada laki-laki. 

Sadar maupun tidak, mau disetujui ataupun tidak, itulah fakta yang memang 

tidak bisa kita sangkal, yang tumbuh secara diam-diam dalam sistem dinamika sosial 

budaya kita saat ini. Itulah mengapa harus dibedakan batas usia minimal perkawinan 

antara seorang wanita dan pria. 

Kemudian apa kaitannya dengan keluhan dari para pengadil tersebut terhadap 

perkara Dispensasi Kawin yang mereka sidangkan saat ini?. Setelah diterbitkannya 

perubahan undang-undang perkawinan tersebut yang kemudian disusul dengan 

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, banyak hukum acara 

yang harus dilalui dalam menyidangkan perkara Dispensasi Kawin tersebut, mulai 

dari syarat administrasi berupa beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh 

Pemohon sampai dengan nasehat-nasehat apa saya yang harus disampaikan Hakim 

dalam persidangan, jika hal tersebut terlewatkan atau diabaikan oleh Hakim, maka 

akan berdampak pada batalnya penetapan tersebut, dan tentu saja hal tersebut sangat 

merugikan para pihak yang telah mengajukan permohonan tersebut. Hal tersebut 

yang kemudian akan penulis angkat dan bahas dalam tulisan singkat ini. 

B. PEMBAHASAN 
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1. Pengertian Kedewasaan Anak 

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua, 

manusia yang masih kecil. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi 

karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan 

melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib 

mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan 

moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan 

negara. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak perlu mendapat 

perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus 

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah 

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh 

faktor di luar diri anak tersebut.4 

Bahkan setiap tanggal 23 Juli, Indonesia merayakan Hari Anak Nasional 

(HAN) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 

tanggal 19 Juli 1984. Peringatan HAN sebagai momentum penting untuk menggugah 

kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam menghormati, menghargai, 

dan menjamin hak-hak anak tanpa membeda-bedakan atau diskriminatif, memberikan 

yang terbaik untuk anak, menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembangnya. Peringatan HAN juga untuk menggugah dan meningkatkan 

kesadaran anak akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada orang tua, 

masyarakat, serta kepada bangsa dan negara. 

Memberikan pengertian tentang anak tidak terlepas dari pembahasan mengenai 

batas usia kedewasaan, apakah seorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke 

bawah dikatakan anak atau yang dikatakan anak itu adalah seseorang yang belum 

berumur 21 (dua puluh satu) karena belum dianggap cakap di hadapan hukum. 

                                                             
4 Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2012 
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Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terdapat 

perbedaan batas usia kedewasaan anak, sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang sering 

disingkat menjadi UUP (Undang-Undang Perkawinan) yang sudah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam UUP, kedewasaan 

seorang anak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

Pertama, dewasa melakukan perbuatan hukum tertentu yang diatur dalam Pasal 

6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 45. 

Pasal 6 ayat (2) berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang” 

Pasal 7 ayat (1) berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” 

diubah menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” 

Pasal 45 ayat (2) berbunyi “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban 

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus”.  

Kedua, dewasa melakukan perbuatan hukum secara umum diatur dalam Pasal 

47. 

Pasal 47 berbunyi : 

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau pernah 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam 

dan di luar pengadilan. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Pasal 1 ayat (2) berbunyi “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 1 angka (26) berbunyi “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 

18 (delapan belas) tahun” 
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d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia 

Pasal 5 ayat (1) berbunyi “anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar 

perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin 

diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui 

sebagai Warga Negara Indonesia 

Pasal 9 huruf (a) berbunyi “permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh 

pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Telah berusia 18 

(delapan belas) tahun; b. Dst  

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

Pasal 63 ayat (1) berbunyi “penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing 

yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP” 

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 1 angka (1) berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” 

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 1 ayat (3) berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” 

Istilah dewasa merujuk pada manusia yang telah matang. Dewasa ialah orang 

yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Pada masa 

ini, seorang individu akan mengalami masa dimana ia telah menyelesaikan 

pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat 

bersama dengan orang dewasa lainnya. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, 

masa dewasa ialah waktu yang paling lama dalam rentang kehidupan. Sedangkan 

dewasa menurut KBBI5, 1. Sampai umur, akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja 

lagi), 2. Telah mencapai kematangan kelamin, 3. Matang (tentang pikiran, 

pandangan, dan sebagainya) 

                                                             
5 Lihat www.kbbi.id 
 

http://www.kbbi.id/
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Di kalangan umat Muslim, orang yang sudah dewasa disebut sudah “baligh”. 

Kata Baligh  dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara 

fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Menurut 

Mukti Ali, dalam tulisannya memaparkan6 terdapat 3 (tiga) kata baligh dalam 

Alquran yang dengan konteks yang berbeda. Pertama, baligh  yang disebutkan dalam 

kalimat “balagha al-hulum” [QS. al-Nur: 59]. Kalimat ini mengandung kedewasaan 

seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang ditandai dengan ‘mimpi basah’. 

Kedua, baligh yang disebutkan dalam kalimat “balaghû al-nikâh” [QS. al-Nisa`: 6], 

yang berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang ditandai dengan al-rusyd (cakap 

dan pandai). Kata baligh di sini memberi pengertian tentang kedewasaan seseorang 

dalam konteks tanggungjawab, khususnya tanggungjawab dan kecakapan dalam 

mengelola harta. Tanggungjawab terkait erat dengan mental, pikiran dan psikologis 

seseorang. Dan ketiga, baligh yang disebutkan dalam kalimat “balagha asyuddah” 

[QS. al-Ahqaf: 15, dan QS. al-Qashash: 14], yakni telah sempurna kekuatannya, 

akalnya, dan pandangannya. Bâligh dalam ayat ini berbicara dalam konteks 

kematangan seseorang. Dalam hal ini baligh bisa diibaratkan seperti buah yang 

secara alamiah telah matang di pohonnya sehingga siap untuk dipetik atau dipanen. 

Jika buah yang belum matang dipetik lalu dimakan, kadang dapat membuat perut 

sakit atau seringkali tidak ada manfaatnya. Ketiga pengertian baligh tersebut jika 

didekati dengan pendekatan tafsîr al-âyât bi al-âyât, maka bisa saling melengkapi 

dalam memberikan gambaran komprehensif tentang kedewasaan. Selama ini 

pengertian dewasa yang dikenal adalah dewasa secara fisik saja, dan itu merupakan 

reduksi terhadap makna kedewasaan menurut al-Qur`an: menggunakan satu ayat dan 

mengabaikan ayat-ayat yang lain. Jika selama ini, misalnya, seorang anak berusia 15 

tahun sudah dianggap dewasa karena telah mengalami mimpi basah, sejatinya 

pengertian tersebut telah mereduksi ayat-ayat lainnya yang menegaskan tentang 

aspek kedewasaan yang lebih substansial dan esensial yaitu al-rusyd (kecakapan dan 

kepandaian) dan asyuddah (telah sempurna kekuatannya, akalnya, dan 

pandangannya). Bila ketiga pengertian tersebut dipadukan, maka dewasa menurut al-

Qur`an adalah dewasa secara fisik, pikiran, mental, psikologis, sudah memiliki 

                                                             
6 Lihat www.rumahkitab.com 
 

http://www.rumahkitab.com/
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tanggungjawab, dan sudah matang seperti buah yang matang di pohonnya dan siap 

untuk dipetik dan dimakan. 

Namun saat ini Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi 

perkawinan anak menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, di mana 1 dari 

4 atau 23 persen anak perempuan di Indonesia menikah saat masih anak-anak. Setiap 

tahun sekitar 340 ribu anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Pada 2017, 

persentase perkawinan anak sudah mencapai 25,17 persen. Jika dilihat dari sebaran 

wilayah, maka terdapat 23 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas 

angka nasional.7 Dampak perkawinan pada anak perempuan lebih rentan mengalami 

kondisi tidak menguntungkan, seperti putus sekolah, hamil pada usia anak yang 

berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka 

kematian ibu (AKI), gizi buruk, stunting, pekerja anak, kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT), perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara 

struktural. Untuk itu, pencegahan perkawinan anak dengan meningkatkan batas usia 

minimal menikah wajib dilakukan.  

Setelah melihat dan mengetahui beberapa pengertian dewasa baik dari sisi 

religius, psikologi maupun aturan peraturan perundang-perundangan, terdapat 

kesamaan dan keseragaman mengenai makna usia dewasa, maka penulis lebih setuju 

dan condong pada batasan usia anak itu telah dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. 

Penulis sepakat dengan perubahan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan 

yang semula 16 tahun, namun Penulis tidak sepakat jika batas usia perkawinan bagi 

perempuan disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki, karena memang 

masa pubertas dan dewasa bagi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Banyak faktor 

yang membedakannya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 

Dengan demikian jika dikaitkan dengan batasan usia kawin dalam Islam, 

sebagaimana kata baligh yang terdapat dalam kalimat “balaghû al-nikâh” [QS. al-

Nisa`: 6], yang berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang ditandai dengan al-

rusyd (cakap dan pandai), maka usia dewasa bagi perempuan lebih tepat pada usia 

18 (delapan belas) tahun. 

2. Sekilas Mengenai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 

                                                             
7 Lihat www.bps.com 
 

http://www.bps.com/
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Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan 

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dengan respon cepat Mahkamah Agung telah 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan telah pula dilakukan 

kegiatan sosialisasi terhadap PERMA tersebut yang diinisiasi oleh Biro Hukum dan 

Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Pengadilan 

Tinggi Agama Semarang, yang diselenggarakan di Hotel Gracia, Semarang, pada 

Selasa, tanggal 17 Desember 2019. Acara tersebut diikuti oleh peserta dari seluruh 

satuan kerja Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 

(Ada 36 Pengadilan Agama) dan masing-masing satuan kerja mengutus 2 (dua) orang 

Hakim (Ketua dan Wakil Ketua) serta para Hakim Tinggi Pengadilan Agama Tinggi 

Semarang. Sebagai Nara Sumber pada kegiatan tersebut adalah Hakim Agung Dr. H. 

Mukti Arto, S.H, MH, beliau menjelaskan bahwa secara substansi PERMA tersebut 

merupakan hukum acara dalam perkara Dispensasi Kawin yang harus dipedomani 

oleh para Hakim, banyak hal-hal baru yang perlu diperhatikan oleh Hakim, misalnya 

Hakim yang menyidangkan perkara ini adalah Hakim Tunggal. Selain itu, asas dalam 

menyidangkan perkara ini adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 PERMA 

tersebut yaitu a. kepentingan terbaik bagi anak, b. hak hidup dan tumbuh kembang 

anak, c. penghargaan atas pendapat anak, d. penghargaan atas harkat dan martabat 

manusia, e. non-diskriminasi, f. kesetaraan gender, g. persamaan di depan hukum, h. 

keadilan, i. kemanfaatan, dan j. kepastian hukum. 

Beberapa ulasan penting mengenai hukum acara dalam PERMA tersebut 

sebagaimana berikut : 

- Pasal 5 ayat (1) memuat tentang syarat administrasi pengajuan permohonan 

Dispensasi Kawin yaitu : surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, 

fotokopi KK, fotokopi KTP atau KIA anak dan/atau akta kelahiran Anak, KTP 

atau KIA dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, fotokopi Ijazah terakhir 

dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak. 
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- Pasal 8 memuat tentang jika calon suami dan calon istri berusia di bawah batas 

usia kawin, maka permohonan diajukan ke pengadilan yang sama dengan 

domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau calon istri. 

- Pasal 9 ayat (3) memuat tentang jika permohonan Dispensasi Kawin tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 

8, Panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada Pemohon untuk 

dilengkapi. 

- Pasal 10 ayat (1) memuat tentang pada hari sidang pertama, Pemohon wajib 

menghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon 

suami/istri, dan orang tua/wali dari calon suami/istri. Pada ayat (6) dinyatakan 

jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, maka permohonan Dispensasi Kawin tidak 

dapat diterima. 

- Pasal 11 ayat (2) memuat tentang Hakim dan Panitera Pengganti dalam 

memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. 

- Pasal 12 ayat (1) memuat tentang Hakim dalam persidangan harus memberikan 

nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon 

Suami/Istri. Pada ayat (4) jika Hakim tidak memberikan nasihat mengakibatkan 

penetapan batal demi hukum. 

- Pasal 13 ayat (1) dan (2) memuat tentang Hakim harus mendengar dan 

mempertimbangkan keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, 

calon suami/istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua/Wali anak yang 

dimohonkan Dispensasi Kawin, Orang Tua/Wali calon suami/istri. Pada ayat (3) 

jika Hakim tidak melakasakan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

mengakibatkan penetapan batal demi hukum. 

- Pasal 20 memuat tentang klasifikasi Hakim yang mengadili perkara Dispensasi 

Kawin adalah Hakim yang sudah memiliki SK KMA sebagai Hakim Anak, telah 

mengikuti pelatihan dan/atau bimtek tentang Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum atau bersertifikat SPPA atau berpengalaman mengadili permohonan 

Dispensasi Kawin. 

Dengan terbitnya PERMA tersebut, memeriksa dan mengadili perkara 

Dispensasi Kawin harus lebih cermat dan bijak, Hakim harus cermat dalam 
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melaksanakan hukum acaranya. Saat memeriksa si anak (calon suami/istri yang 

dimohonkan dispensasi), harus melepaskan toga dan persidangan harus tertutup 

untuk umum, bahasa yang digunakan pun harus non formal, yang dimengerti oleh 

anak, karena yang disidangkan adalah anak yang masih di bawah umur. Namun hal-

hal tersebut sering kali terabaikan oleh Hakim yang memeriksanya, dikarenakan 

sebelum terbitnya PERMA tersebut, pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tidak 

lah terlalu ribet, hanya memeriksa Pemohon yang mengajukan perkara. Namun pasca 

terbitnya PERMA tersebut, saat ini selain Pemohonnya harus kedua orang tua/wali 

calon suami/istri, calon suami/istri, orang tua dari calon suami/istri (calon besan 

Pemohon) harus juga diperiksa dan dimintai keterangannya di persidangan. Jika 

diabaikan, maka akan berdampak pada batalnya penetapan tersebut demi hukum.  

Selain hal tersebut di atas, Hakim juga harus memeriksa secara teliti beberapa 

dokumen tentang identitas diri anak, ijazah pendidikan anak, dan harus secara 

sungguh-sungguh memberi nasehat kepada Pemohon, calon suami/istri, orang 

tua/wali calon suami/istri terkait dengan (sebagaimana bunyi Pasal 12 PERMA 

tersebut yaitu a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan 

anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi 

anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi 

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.  

Penulis sendiri telah menyidangkan 3 (tiga) perkara permohonanan 

Dispensasi Kawin sejak awal tahun 2020. Ketiga perkara tersebut, Pemohon 

memuat alasan dalam surat permohonannya adalah karena anak (calon istri) belum 

mencapai usia 19 tahun, padahal anak yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 

dan sudah tamat sekolah (SMA). Para orang tua tersebut mengeluhkan karena tidak 

mengetahui bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sudah berubah 

menjadi 19 tahun yang sebelumnya adalah 16 tahun, apalagi tanggal pesta 

perkawinan sudah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga. Sehingga ketika 

sudah mendekati hari pelaksanaannya, permohonan orang tua calon istri ditolak 

oleh pihak KUA, dikarenakan usia si calon istri belum genap 19 tahun. Selain itu, 

penulis juga merasakan bagaimana repotnya dalam menyidangkan perkara 

Dispensasi Kawin tersebut, di mana saat memeriksa calon istri/suami (anak), 

Hakim harus melepaskan toga dan sidang dinyatakan tertutup umum. Kemudian 
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harus memeriksa satu persatu dimulai dari Pemohon (orang tua/wali) dan 

memberinya nasehat, lalu calon istri/suami (anak yang masih di bawah umur), 

memberinya nasehat, lalu calon pasangannya, memberinya nasehat, dan kemudian 

orang tua dari calon pasangannya (besan), memberinya nasehat. Jika hal-hal 

tersebut terabaikan, maka penetapan yang dikeluarkan dapat batal demi hukum. 

 

C. PENUTUP 

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa : 

1. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka 

merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan 

kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan 

pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral 

sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan 

negara. 

2. Dewasa menurut al-Qur`an adalah dewasa secara fisik, pikiran, mental, 

psikologis, sudah memiliki tanggungjawab, dan sudah matang seperti buah yang 

matang di pohonnya dan siap untuk dipetik dan dimakan, sedangkan menurut 

aturan perundang-undangan yang ada di negara kita adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

3. Faktor penyebab perkawinan bagi anak yang paling dominan adalah karena 

masalah ekonomi dan sosial budaya. Banyak orang tua yang taraf kehidupan 

ekonominya masih di bawah, menjadikan dengan menikahkan anak 

perempuannya dengan cepat (atau masih usia muda) dapat mengurangi beban 

hidup keluarga, dan juga dari faktor sosial budaya, budaya orang tua pedesaan 

dengan yang di perkotaan sangat lah berbeda. Orang tua di pedesaan akan bangga 

jika mempunyai anak perempuan yang cepat menikah, itu menunjukkan bahwa 

anaknya laku dan tidak dijuluki dengan perawan tua. Dengan adanya perubahan 

batasan usia perkawinan bagi perempuan  yang disamakan dengan usia 

perkawinan laki-laki, maka semakin marak dan banyaknya perkara Dispensasi 

Kawin yang diajukan oleh masyarakat.  
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4. Kebanyakan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan adalah karena usia calon 

istri masih 18 (delapan belas) tahun, padahal batasan usia perkawinan pada 

perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut bagi perempuan sudah 

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya walau hanya beda 1 (satu) 

tahun, namun pengaruhnya cukup besar. 

5. Dengan lahirnya perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka 

Mahkamah Agung merespon dengan cepat ditandai dengan menerbitkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Perma tersebut banyak hukum acara yang 

baru yang harus diterapkan Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin, 

dan jika hal tersebut terabaikan maka akan berdampak pada batalnya penetapan 

tersebut demi hukum. 

Adapun saran dari Penulis adalah agar aturan mengenai batas minimal usia 

perkawinan antara perempuan dan laki-laki tidak dipersamakan, harus dibedakan. 

Selayaknya perempuan yang sudah mencapai usia 18 tahun sudah dapat untuk 

menikah karena memang perempuan sudah mempunyai kematangan psikologi dan 

lebih cepat tumbuh dewasa dibanding dengan laki-laki. 

 

 

 


