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BAB V  
  

PENUTUP  
  

  
A. Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara dengan 

Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pangkajene berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 

Agama. Selanjutnya Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin 

berdasarkan syarat yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon 

mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan alasan yang diajukan 

oleh pemohon dinilai tidak bersifat ‘alasan mendesak’ (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat batas minimal umur untuk 

melakukan perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Pasal 26 

ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang 

mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, 

memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai dengan kemampuan, minat dan 

bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, Hakim dalam menolak 
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permohonan dispensasi kawin berdasarkan Kaidah Hukum Islam selain itu juga 

memperhatikan kesehatan reproduksi anak yang termuat dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi menjelaskan bahwa Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara 

fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau 

kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.  

Menurut peneliti apabila hakim dalam menolak dispensasi kawin 

menggunakan kerangka berpikir “Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih 

diutamakan daripada mendatangkan masalah (kemaslahatan)” diambil dari 

Jalaludin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa alNazha’ir fi Qawa’id wa Furu’Fiqh 

al-Syafi’iyyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz 1, hal. 

142, maka hakim seharusnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari 

Pemohon, apabila tidak dikabulkan akan sangat dikhawatirkan kedepannya akan 

timbul kemudharatan bahkan hal yang sangat buruk bisa terjadi yaitu hamil diluar 

nikah.  

B. Saran  

Hendaknya Hakim lebih responsif dalam memutuskan, dengan tidak hanya 

melihat peraturan yang mengatur suatu masalah saja karena tidak semua 

permohonan dapat dikabulkan, tetapi harus juga mempertimbangkan esensi dari 

tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, 

warahmah serta kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar 

supaya lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. 


