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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah 

dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, bahwa dalam memeriksa, mengadili, memutus suatu 

perkara pengadilan dilarang untuk menolak atas segala perkara yang diajukan, 

dengan segala dalil hukumnya yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, 

dalam artian lain maka pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Utamanya mengenai perkara dispensasi perkawinan ini peraturan perundang-

undangannya telah ada dan cukup jelas. Menurut hasil wawancara bersama 

hakim pengadilan agama Sukabumi, dalam pengabulan perkara dispensasi 

perkawinan ini juga hampir tinggi setidaknya hampir 90% perkara yang masuk 

mendapat pengabulan dan izin untuk melangsungkan perkawinan. Hakim 

menggunakan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin sebagai landasan dalam memutus dan 

mengabulkan perkara dispensasi perkawinan ini. Di dalam PERMA tersebut 

terdapat asas-asas yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus dan 

mengadili mengenai perkara dispensasi perkawinan. Terdapat beberapa bentuk 

penetapan mengenai dispensasi perkawinan di pengadilan agama sukabumi, 
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diantaranya yaitu dispensasi yang diberikan kepada calon mempelai wanita 

yang umurnya masih di bawah batas minimum untuk melangsungkan 

perkawinan, dispensasi yang diberikan kepada calon mempelai pria yang 

umurnya masih di bawah batas minimum usia untuk melangsungkan 

perkawinan, pemberian dispensasi perkawinan kepada perempuan di bawah 

umur yang sudah hamil, penolakan atau tidak dikabulkannya suatu permohonan 

dispensasi perkawinan. Namun penolakan atau tidak dikabulkannya 

permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama sukabumi ini jarang 

sekali diberikan oleh majelis hakim.  

2. Tingginya angka permohonan mengenai dispensasi perkawinan di pengadilan 

agama sukabumi tentu tidak terlepas dari faktor-faktor atau alasan mengapa 

para pemohon ini mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Menurut 

hasil wawacara bersama hakim pengadilan agama sukabumi, faktor yang 

melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan ini hampir 

75% nya adalah karena adanya kehamilan diluar ikatan perkawinan. Lalu 

sekitar 25% lainnya adalah karena kekhawatiran orang tua akan pergaulan 

anaknya, apabila tidak disegerakan untuk menikah orang tua khawatir akan 

terjadinya pergaulan yang melanggar norma-norma atau melewati batas-batas 

kewajaran atau yang biasa disebut pergaulan bebas. Dengan adanya faktor-

faktor yang telah disebutkan, bisa dikatakan sebagai tindakan preventif dan 

kuratif bagi para pemohon. Jika dilihat penyebab mengapa faktor-faktor 

tersebut bisa terjadi, peneliti menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah faktor 
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ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor keinginan sendiri, faktor 

pergaulan bebas, faktor budaya dan adat istiadat. Namun jika mengacu pada 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 

23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak seseorang dikatakan masih anak-

anak apabila umurnya masih belum mencapai 18 tahun, dengan diberikannya 

izin mengenai dispensasi perkawinan ini sama halnya memberi izin kepada 

anak-anak untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam Undang-

undang tersebut anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi, dijamin dan 

dipenuhi oleh orang tuanya, semua lapisan masyarakat, pemerintan dan juga 

negara. Apabila izin untuk mendapatkan dispensasi perkawinan tersebut telah 

diberikan lalu anak tersebut melangsungkan perkawinan, bukan tidak mungkin 

hak-hak anak tersebut bisa tidak terpenuhi dan terabaikan, lalu menimbulkan 

akibat-akibat yang buruk baik bagi calon mempelai anak maupun anak-anak 

yang akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 

B. Saran  

1. Diharapkan bagi hakim yang berperan sangat penting dalam memutus, dan 

memberikan izin dispensasi perkawinan ini kepada para pemohon alangkah 

lebih baiknya lagi apabila dalam memeriksa perkara persidangan mengenai 

dispensasi perkawinan ini lebih teliti lagi terhadap keurgensiannya, apakah para 

pemohon ini betul-betul sangat membutuhkan atau tidak sehingga pemberian 

izin inipun tidak terkesan digampangkan, mengingat dengan khawatirnya 
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dampak atau akibat yang ditimbulkan setelah melangsungkan perkawinan 

tersebut bukannya melahirkan dan melanggengkan kemaslahatan untuk para 

pemohon baik keluarga atau lapisan masyarakat tetapi malah berujung dengan 

kemudaratan atau hal terburuknya adalah berujung pada perceraian. Tentunya 

dengan mengedepankan syariat-syariat dan tujuan hukum islam dan menjamin 

apabila setelah diberikannya izin untuk melangsungkan perkawinan ini hak-hak 

yang dimiliki oleh anak tersebut tidak berujung kepada pengabaian. 

2. Mengingat tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan 

agama sukabumi, sebaiknya pencegahan perkawinan anak itu sendiri berawal 

dari lingkup terkecil yaitu dalam lingkup keluarga. Keluarga terutama orang tua 

harus memberikan pemahaman berupa nasehat terhadap anak bagaimana 

kehidupan setelah berumah tangga, hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan 

apa saja yang akan terjadi setelah berumah tangga. 

3. Peran pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan anak dengan melibatkan 

satuan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga hukum, lembaga 

kesehatan, dan yang paling terpenting seluruh lapisan warga dan masyarakat. 

Mengenai edukasi seksual, edukasi kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Dengan 

melaksanakan penyuluhan, kursus untuk melatih keterampilan, dengan 

memanfaatkan tekhnologi masa kini seperti sosial media. Dengan tujuan 

adanya kegiatan tersebut bisa meminimalisir terjadinya perkawinan anak yang 

marak terjadi seperti sekarang-sekarang ini.  
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