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Kata Pengantar

Perkawinan anak merupakan salah satu tantangan 

dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia yang berkualitas karena memiliki dampak 

lintas sektor dan lintas generasi. Akar permasalahan yang 

mendorong terjadinya perkawinan anak pun bersifat 

kompleks dan dipengaruhi oleh lebih banyak faktor dari 

luar diri anak tersebut.

Secara nasional, angka perkawinan anak ditargetkan 

menurun dari 11,21% di tahun 2018 menjadi 8,74 % di 

tahun 2024 dan 6,94% di tahun 2030. Sebagai salah satu 

upaya dalam mewujudkan target tersebut, Indonesia 

telah mengubah usia minimum menikah bagi anak 

perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, regulasai 

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. Seiring dengan perubahan 

undang-undang tersebut, Mahkamah Agung telah 

merancang pembaruan dalam mengadili permohonan 

dispensasi kawin yang diatur melalui Peraturan 
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Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi 

Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan  1 

(satu) bulan pasca diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2019 tersebut. 

Kebijakan dispensasi kawin bukan berarti 

memberikan peluang seluas-luasnya kepada anak 

laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun yang 

memiliki keinginan untuk menikah. dispensasi kawin 

dipahami sebagai pengecualian terhadap ketentuan 

batas usia untuk perkawinan, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019. Untuk itu peran Hakim Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menjadi 

aktor kunci dalam menyetujui permohonan dispensasi 

kawin yang diajukan. Putusan yang diambil harus 

mempertimbangkan alasan mendesak dan Hakim 

wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak dari 

calon mempelai yang bermaksud akan melangsungkan 

perkawinan.

Perkawinan Anak memiliki dampak panjang yang 

sering tidak disadari oleh masyarakat. Baik kesehatan 

fisik maupun mental. Seorang perempuan yang 

menikah pada usia anak akan menghadapi berbagai 

keterbatasan dan risiko. Misalnya, risiko hamil dan 
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melahirkan pada usia anak atau usia yang sangat 

muda, keterabatasan pendidikan sehingga tidak dapat 

memperoleh penghasilan untuk berkontribusi kepada 

keluarga, keterbatasan merawat anak, memiliki sedikit 

suara dalam pengambilan keputusan dirumah tangga 

serta kurang mampu mengadvokasi diri mereka sendiri. 

Yayasan Kesehatan Perempuan yang sudah sejak 

lama aktif dalam melakukan advokasi dan upaya 

penyadaran ke berbagai stakeholder  dalam rangka 

pencegahan perkawinan anak, merasa perlu memberikan 

kontribusi lebih sebagai upaya mewujudkan sinergitas 

multipihak dalam pencegahan perkawinan anak dengan 

menerbitkan buku panduan ini yang ditujukan kepada 

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/

Mahkamah Syar’iyah di Indonesia.

  Jakarta, Desember 2020

  Nanda Dwinta Sari

  Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan
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Sambutan
Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

(Asisten Kordinator/Panitera Muda Kamar Agama 

Mahkamah Agung RI)

Dengan menghaturkan puja dan puji syukur ke 

hadirat Allah swt. Tuhan Yang Maha Mengetahui saya 

menyambut gembira atas terbitnya buku saku berjudul 

“Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak 
Dalam Permohonan Dispensasi Kawin” yang disusun 

oleh Yayasan Kesehatan Perempuan. Terbitnya buku ini 

telah memperkaya referensi terkait pedoman mengadili 

perkawinan anak. Lebih dari itu, buku ini ikut membantu 

sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin serta memberikan kontribusi terhadap 

kampanye pencegahan perkawinan anak dilakukan 

pemerintah Republik Indonesia. 

Buku ini menginformasikan secara proporsional dan 

menarik terkait dispensasi kawin dalam dua bab yang 

signifikan, yakni: Pertama, dimensi regulasi dengan 

berpedoman kepada undang-undang dan Peraturan 
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Mahkamah Agung terkait dengan keragaman usia anak, 

harapan untuk melindungi kepentingan anak, pentingnya 

memahami latar belakang permohonan dispensasi 

kawin, bukti pendukung yang cukup, dan alasan yang 

pada umumnya diajukan dalam permohonan dispensasi 

kawin. Kedua, dimensi filosofis. Dalam dimensi filosofis 

ini dipaparkan secara jelas tentang mempertimbangkan 

kesehatan reproduksi anak dalam berbagai prespektif, 

yang menguraikan masa remaja, perubahan fisik, 

perubahan emosi, perubahan seksual, dan perubahan 

reproduksi, organ reproduksi perempuan dan laki-laki, 

proses reproduksi (menstruasi, kehamilan dan mimpi 

basah, bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi 

kita, dan kehamilan yang tidak direncanakan (KTD). 

Sesuai dengan namanya buku saku, buku ini 

menjadi sangat praktis dan mudah dipahami yang tentu 

saja sangat membantu siapa saja yang berkepentingan 

dengan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan 

anak, khususnya bagi Hakim Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Informasi 

yang disajikan dalam buku ini memang dimaksudkan 

dapat menambah wacana dan wawasan bagi kalangan 

intelektual dan praktisi, terutama bagi pemerhati 

perlindungan terhadap anak dan perempuan. Karya ini 

juga menambah bahan literatur di kalangan akademisi 



12

yang fokus mengkaji terkait hukum perkawinan dan 

perlindungan anak. Berbagai lembaga mengambil peran 

dalam penanganan perkawinan anak dimaksud termasuk 

peradilan agama yang berada dalam sistem satu atap 

(one roof system) di bawah Mahkamah Agung. Peran 

peradilan agama tersebut menjadi sangat besar melalui 

kewenangannya menyelesaikan permohonan perkara 

dispensasi kawin. Atas dasar itu, Buku ini bisa menjadi 

salah satu panduan dan referensi dalam melakukan 

pembaruan dan memecahkan permasalahan yang 

dihadapi dalam penyelesaian perkara atau menjalankan 

tugas peradilan.

Sejalan dengan paradigma di atas, penting bagi 

hakim bersifat mandiri dalam memutuskan suatu 

perkara, tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari 

pihak manapun, tetapi bukan berarti bebas tanpa 

kendali. Hendaknya Hakim dapat menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan padanya sejalan dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan keadilan berdasarkan 

hati nurani Hakim. Sebagai wakil Tuhan di dunia, 

setiap Hakim akan mempertanggungjawabkan setiap 

putusannya kepada Tuhan dan akan dibalas sesuai amal 

perbuatannya tersebut.  

Harapan saya semoga kehadiran buku ini dapat 

memberi manfaat bagi kita semua dan para pembaca, 
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saya mengapresiasi usaha-usaha penyusunan buku 

ini yang dengan penuh dedikasi menghimpun bahan, 

menyusun, dan merampungkan naskah buku ini di 

tengah pandemi covid 19. Semoga buku ini dapat 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, berkontribusi 

dalam pembangunan hukum di Indonesia, serta 

memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, aamiin.

Billahi taufiq walhidayah.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 Januari 2021

Askor/Panitera Muda Kamar Agama

Mahkamah Agung RI

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. 





BAB I

BERPEDOMAN 
PADA UNDANG-UNDANG  
DAN PERATURAN 
MAHKAMAH AGUNG 
(PERMA)
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Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 

Desember 2018, pemerintah telah menindaklajutinya 

dengan melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, selanjutnya menjadi Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan dilakukan dengan 

mempertimbangkan perlunya menjamin hak warga 

negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, namun juga 

menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 
 mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 
(2) 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.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon 
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua 
orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan 
dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak 
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (6).

(Kutipan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang 

Perkawinan)
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kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memandang bahwa 

perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan 

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. Dari pertimbangan tersebut sangat jelas 

tergambar bahwa pemerintah hendak mewujudkan hak 

konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yakni (1) Setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk 

tumbuh dan berkembang. Terlebih lagi dalam pergaulan 

internasional, dimana Indonesia sebagai negara pihak 

dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak), perlu selalu dikedepankan 
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bahwa tindakan terhadap anak yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau 

swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan 

legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi 

anak. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan 

peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, 

baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, organisasai sosial, dunia usaha, media 

massa, bahkan lembaga peradilan10,  tidak terkecuali 

dalam hal perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan bagi 

mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yang 

telah melampaui usia anak, meskipun dalam keadaan 

tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi 

kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Namun 

sebelumnya proses mengadili permohonan dispensasi 

kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam 

peraturan perundang-undangan. Maka pada tahun 2019 

yang lalu, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-

hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan 

peradilan, ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin.

10 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkaw-
inan di Bawah Umur, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018, Hlm. 1
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I.1    KERAGAMAN USIA ANAK 

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 

khususnya di Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa Anak 

adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum 

pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. 

Adapun Permohonan Dispensasi Kawin diberi batasan 

pengertian menjadi permohonan pemberian izin kawin 

oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum 

berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. 

Dari dua batasan pengertian tersebut, dapat ditafsirkan 

bahwa Undang-Undang dan Perma ini dapat mengakhiri 

polemik yang pernah ada tentang berapa usia anak 

hingga batas menjadi dewasa untuk melangsungkan 

perbuatan hukum dalam bentuk perkawinan dan 

mendapatkan dispensasi pengadilan.

Dalam sejarah yang dapat dilihat dari berbagai 

peraturan perundang-undangan dan praktik pemberian 

suatu izin, dapat diambil gambaran pada umumnya 

usia dewasa memang beragam. Ada yang dinyatakan 

17 (tujuh belas) tahun, karena pada usia tersebut yang 

bersangkutan dianggap telah dapat bertanggung jawab 
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terhadap diri sendiri dan perbuatannya. Pada usia 17 tahun 

sesorang sudah memenuhi syarat memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) sebagai indentitas diri sebagaimana 

diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2005 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan 

memiliki KTP, seseorang dapat melaksanakan tindakan 

hukum lainnya seperti membuka rekening tabungan 

atau mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), sesuai 

PP Nomor 44/1993 Pasal 217 ayat (1). Namun ada juga 

yang menetapkan batas anak pada usia 18 atau 21 tahun. 

Dari berbagai peraturan perundang-undangan kini 

dapat dikelompokkan keragaman batas usia anak dan 

dewasa tersebut, antara lain:

a. Batas usia dewasa 21 tahun:

 ◆ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 ◆ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan

 ◆ Kompilasi Hukum Islam

b. Batas usia dewasa 18 tahun:

 ◆ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak;

 ◆ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia;

 ◆ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak;
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 ◆ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan;

 ◆ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

Tentang Kewarganegaraan;

 ◆ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang;

 ◆ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas

 ◆ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris;

Sebagai upaya untuk mengatasi keragaman 

pengaturan kedewasaan seseorang, Mahkamah 

Agung pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 

Tahun 2012. Surat Edaran tersebut tentang Rumusan 

Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam 

Surat Edaran tersebut Dinyatakan dalam Hasil Rapat 

Kamar Perdata, bahwa dewasa adalah cakap bertindak 

dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 

18 tahun atau telah kawin. Sedangkan Hasil Rapat 

Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dinyatakan, bahwa ukuran kedewasaan seseorang 

tergantung pada kasusnya (kasuistis). Namun kamar 

pidana juga mempertimbangkan khusus untuk pelaku 
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pidana Anak tetap mengacu kepada ketentuan batas 

usia anak sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan 

Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 

tahun. Mengenai pengertian batas usia di bawah umur/

belum dewasa, dalam Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP ada 

penyebutan angka 15 tahun dan seterusnya, umumnya 

dalam praktek batas usia dewasa disebut 21 tahun, akan 

tetapi seiring dengan perkembangan hukum, antara lain 

dengan hadirnya Undang-Undang  Pengadilan Anak 

dan Perlindungan Anak, maka mengenai norma-norma 

(dalam KUHP) yang tidak mengatur secara eksplisit batas 

usia dewasa (korban) tersebut, maka disepakati batas 

usia dewasa (korban) juga merujuk kepada Undang-

Undang  Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 

18 tahun.

Selain Surat Edaran Mahkamah Agung, upaya 

pengaturan terhadap keragaman usia dewasa juga 

pernah diterbitkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan 

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

4/ SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka 

Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, 

menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan 

perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan 

adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin.

Meski demikian, di Pasal 330 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa 

kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun 

atau sudah menikah. Dalam hal perkawinan, Pasal 29 

KUH Perdata mengatur; Laki-laki yang belum mencapai 

umur delapan belas tahun penuh dan perempuan 

yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, 

tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun 

jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa 

menghapuskan larangan ini dengan memberikan 

dispensasi. Namun demikian, ketentuan ini bersifat 

lebih umum jika dibandingkan ketentuan dalam 

Undang-Undang Perkawinan, Begitupula dengan 

kondisi pemberian dispensasi.  Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974, Pasal 47 ayat (1) Undang Undang 

Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang 

P) menyatakan: “anak yang belum mencapai umur 18 

tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan 

ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka 

tidak dicabut dari kekuasaannya”. Menurut Undang-

Undang Perkawinan seseorang dinyatakan cakap untuk 

menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau 

lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka 

masih dibawah kekuasaan orang tuanya.  Kedewasaan 

seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan 

apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat 
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dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum. kedewasaan di dalam hukum dapat 

menjadi syarat agar dinyatakan sebagai cakap bertindak. 

Undang-Undang Perkawinan ini pada tahun 2019 

diadakan perubahan pada Pasal tertentu. Pada Pasal 

6 yang tidak diadakan perubahan disebutkan bahwa 

untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus 

mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan pada 

Pasal 7 yang diadakan perubahan, kini berubah menjadi;

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun. 

(2) 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.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

mendengarkan pendapat kedua belah 

calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan. 
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(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan 

seorang atau kedua orang tua calon 

mempelai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga 

ketentuan mengenai permintaan dispensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari dua Pasal tersebut, terdapat disparitas penafsiran 

ukuran usia disebut punya kecakapan berbuat hukum, 

Sebagai contoh:   1) Seseorang yang akan melaksanakan 

perkawinan dan telah telah berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun, dapat melaksanakan perkawinan tanpa harus 

telebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tua; 

2) Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang, 

dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan telah 

berumur, paling sedikit 19 (Sembilan belas) tahun. 

Namun demikian, ambang batas bawah usia untuk 

syarat perkawinan tetap sama, yakni tidak dapat kurang 

dari 19 tahun, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. 

Sehingga sebelum cukup usia tersebut ia dipandang 

belum cakap mengadakan suatu perbuatan hukum. 

Karenanya diperlukan dispensasi yang dimohonkan 

kepada Pengadilan. Dalam memeriksa permohonan 



26

dispensasi, Hakim wajib mengedepankan kepentingan 

terbaik bagi anak sebelum menetapkan memberikan 

atau tidak memberikan dispensasi. Kepentingan 

Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus 

dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, 

pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang anak. 

Perlu ditegaskan kembali, Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 22/PUU-

XV/2017 dalam pertimbangnnya juga menegaskan 

perlunya mengingat dampak dari perlakukan yang 

berbeda antara pria dan wanita. Dalam pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan yaitu “Namun 

tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu 

berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-

hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, 

baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan 

politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan 

kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan 

semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka 

pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” 

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan 

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang 

berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan 

diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk 
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membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 

28B ayat (1) Undang-Undang D 1945, melainkan juga 

telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan 

dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam 

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang D 1945. Dalam hal 

ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih 

rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita 

dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

I.2   HARAPAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN 
ANAK

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2019 ini, yang mengatur batas minimal umur perkawinan 

bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur 

perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun 

dimaksudkan agar pada usia tersebut ia 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. Diharapkan juga kenaikan batas 

umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi 

wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran 

yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu 
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dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak 

anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak 

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan 

akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Karena menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa Perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun, maka calon pengantin 

dibawah usia tersebut oleh hukum ditetapkan hendak 

melangsungkan perkawinan dengan cara yang 

menyimpangi ketentuan umur dan selanjutnya tunduk 

pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), yakni: 

“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.”

Untuk itu orang tua pihak pria dan/atau orang tua 

pihak wanita hanya dapat melaksanakan niatnya setelah 

mendapat dispensasi Pengadilan dengan alasan sangat 

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3 

(tiga) hal penting dalam rumusan Pasal 7 ayat (2) tersebut 

yakni; penyimpangan, alasan mendesak, dan bukti-bukti 

pendukung yang cukup. Diatur dalam penjelasan, yang 
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dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat 

dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi 

oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak 

dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi 

mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri 

bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur 

di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan yang 

dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah 

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus 

dilangsungkan perkawinan. Adapun penjelasan “bukti-

bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan 

yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di 

bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan 

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan 

orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak 

untuk dilaksanakan.

Sekalipun didapati suatu keadaan mendesak, namun 

dalam Perma Nomor 05 Tahun 2019, Hakim dalam 

mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan 

asas: 

a. kepentingan terbaik bagi anak; 

b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; 

c. penghargaan atas pendapat anak; 

d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 

non-diskriminasi; 
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e. kesetaraan gender; 

f. persamaan di depan hukum; 

g. keadilan; kemanfaatan; dan 

h. kepastian hukum.

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin 

yang ditetapkan Mahkamah Agung ditujukan untuk 

para Hakim baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah, meskipun dalam memeriksa 

permohonan, seorang hakim menjalankan tugasnya 

sebagai Hakim tunggal, namun dengan mengikuti 

pedoman dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, diharapkan 

para Hakim dapat mencapai tujuan-tujuan untuk: 

1. Memastikan diterapkannya asas mengadili 

permohonan Dispensasi Kawin yang tercantum 

dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin; 

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang 

melindungi hak Anak; 

3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam 

rangka pencegahan Perkawinan Anak; 

4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan 

yang melatar belakangi pengajuan permohonan 

Dispensasi Kawin; dan 

5. Mewujudkan standardisasi proses mengadili 
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permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Pada dasarnya, peraturan Mahkamah Agung 

menetapkan bahwa Pihak yang berhak mengajukan 

permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. 

dengan ketentuan selanjutnya sebagai berikut:

a. Apabila Orang Tua telah bercerai, permohonan 

Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua 

Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang 

memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan 

putusan Pengadilan. 

b. Apabila salah satu Orang Tua telah meninggal 

dunia atau tidak diketahui keberadaannya 

permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh 

salah satu Orang Tua.

c. Apabila kedua Orang Tua telah meninggal dunia 

atau dicabut kekuasannya atau tidak diketahui 

keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin 

diajukan oleh Wali Anak.

d. Apabila Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan 

oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang 

Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dari seluruh ketentuan tersebut, dapat dipahami 

bahwa upaya bagi anak untuk mengajukan sendiri 

permohonan untuk dirinya sendiri, praktis tidak 

dimungkinkan. Hal tersebut dapat disebabkan 



32

karena sebagai anak, ia belum cakap mengadakan 

perbuatan hukum, yang dintaranya adalah mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan. Sekalipun terdapat 

azas bahwa Hakima wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat, sehingga hakim tidak boleh 

menolak permohonan dengan alasan bahwa hukum 

kurang jelas, hal ini tidak dapat diterapkan mengingat 

hukumnya sudah jelas dan terdapat alasan yang terang 

pula untuk menolaknya,

Sebelumnya, pernah menjadi polemik dimana 

terdapat buku pedoman yang membolehkan seorang 

anak mengajukan permohonan sendiri. Pedoman 

tersebut adalah Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 2013.  Pada 

halaman 148, disebutkan: Calon suami istri yang 

belum mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun yang 

ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang 

bersangkutan harus mengajukan permohonan 

dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah. 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh 

calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon 

mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/

orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum 
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dimana calon mempelai dan/orang tua calon mempelai 

tersebut bertempat tinggal. Salah satu sumber informasi 

menyampaikan bahwa Buku II tersebut telah dibahas 

dan diputuskan dalam Hasil Rakernas MARI tahun 

2011, hasil pembahasan tertuang dalam Permasalahan 

Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dan 

Mahkamah Syar’iyah Aceh Pasal 34 dengan pemecahan 

masalahnya bahwa Buku II Edisi Revisi 2010, yang 

mengajukan adalah orang tua bukan calon pengantin11.   

Permasalahannya, bagaimana jika catin kurang dari usia 

18 tahun, padahal dia telah “dapat” menghamili wanita, 

sementara dia tidak punya keluarga yang secara hukum 

bertanggung jawab sebagai pengampu? Dalam kondisi 

anak laki-laki yang dianggap dapat menghamili tetapi 

tidak memiliki pengampu/wali yang bertanggung jawab 

maka hakim dapat memberikan jalan keluar, mengingat 

dalam perspektif hukum Islam anak ini telah dikatakan 

dewasa karena telah mengalami ‘mimpi basah’ atau 

bahkan telah mampu menghamili perempuan. 

Namun ada hakim yang berpendapat permohonan 

dispensasi kawin ini apabila betul-betul tidak dapat 

diajukan oleh orang tua atau penggantinya sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Mahkamah 

Agung, maka jika diajukan oleh calon pengantin 
11 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mempertanya-

kan-legal-standing-calon-pengantin. pendapat FAUZI, PA Amuntai 2014-10-
03 09:28, diakses pada tanggal 7 Juli 2020.
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sendiri, hanya calon yang sudah berusia 19 tahun saja 

yang bisa mengajukannya sebab hal ini dihubungkan 

dengan usia di atas 18 tahun yang dianggap dewasa. 

Mahkamah Agung juga telah menetapkan apabila 

terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang 

Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada 

Pengadilan sesuai dengan agama Anak. Atas dasar 

itu, Mahkamah Agung mempertegas lagi dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 bahwa 

orang tua atau wali yang berbeda agama dengan 

anaknya dapat mengajukan permohonan dispensasi 

kawin bagi anaknya yang beragama Islam.12 

I.3   PENTINGNYA MEMAHAMI LATAR BELAKANG 
PERMOHONAN
Pemohon wajib hadir pada sidang pertama, jika tidak, 

maka Hakim menunda persidangan dan memanggil 

kembali Pemohon secara sah. Namun apabila tetap tidak 

hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi 

kawin langsung dinyatakan gugur. Pada hari sidang 

pertama tersebut, Pemohon wajib menghadirkan juga: 

a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi 

kawin; 

b. Calon suami/isteri;

c. Orang tua/wali calon suami/isteri; 
12 Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di 

Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, Hlm. 123.
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Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan 

pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan 

memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-

pihak tersebut. Kesempatan ini diberikan 3 kali sampai 

dengan sidang ketiga. Apabila Pemohon tetap tidak 

dapat menghadirkan, permohonan Dispensasi Kawin 

tidak dapat diterima.

Prinsip mengadili dengan mempertimbangkan 

psikologi anak juga diutamakan dalam peraturan 

ini, dimana Hakim dalam persidangan diminta 

menggunakan bahasa dan metode yang mudah 

dimengerti anak. Hakim dan panitera pengganti yang 

bertugas juga tidak diperkenankan memakai atribut 

persidangan. Ketentuan semacam ini tentu selaras 

dengan pelaksanaan tugas pertama Hakim dalam 

persidangan dimana hakim harus memberikan nasihat 

kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang 

tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran hakim tanpa 

atribut persidangan dapat menciptakan suasana yang 

komunikatif, membuka ruang untuk “ngobrol” dari hati 

ke hati antara pemohon sebagai orang tua dan hakim 

yang juga sebagai orang tua, antara hakim sebagai orang 

tua dan anak yang dimohonkan dispensasi.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk 
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memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan 

orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko 

perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya 

pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam 

menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ 

reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis 

bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Nasihat hakim dalam hal ini amat sangat penting. 

Dimana kedudukan hakim yang sentral, baik dalam 

jabatannya maupun sebagai orang tua, diharapkan 

mampu menyentuh hati dan alam berpikir pihak-

pihak yang dinasehati sehingga dapat menjadi bahan 

perenungan untuk menimbang lagi permohonannnya. 

Begitu pentingnya nasihat ini hingga Perma mengatur 

bahwa nasihat yang disampaikan oleh hakim wajib 

dipertimbangkan dalam penetapan. Bahkan jika hakim 

tidak memberikan nasihat, mengakibatkan penetapan 

hakim nantinya menjadi batal demi hukum.

Dalam peraturan ini, hakim diwajibkan mendengar 

keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, 

Keterangan tidak hanya mendengarkan pendapat Orang 

Tua/Wali atau calon mertua nak yang dimohonkan 

pada dispensasi kawin. keterangan tersebut wajib 

dipertimbangan dalam penetapan. Bahkan diatur 
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apabila Hakim tidak mendengarkan dahulu keterangan 

mereka, mengakibatkan penetapan batal demi hukum. 

Hal ini selaras dengan upaya untuk menjaga kepentingan 

anak yang dimohonkan dispensasi agar ia tetap sadar 

mengenai hak-hak nya sebagai seorang anak yang wajib 

dilindungi.

Perlindungan hakim atas hak anak dibuktikan 

dengan kecermatan dan kehati-hatian seorang hakim 

dalam pemeriksaan di persidangan, dimana hakim 

sangat perlu mengidentifikasi: 

a. Apakah anak yang dimohonkan dispensasi 

kawin benar-benar mengetahui dan menyetujui 

rencana perkawinan tersebut, 

b. Bagaimana kondisi psikologis, kesehatan 

dan kesiapan anak untuk melangsungkan 

perkawinan dan membangun kehidupan rumah 

tangga; dan 

c. Apakah terdapat tanda-tanda paksaan psikis, 

fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/

atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan 

anak. 

Untuk kepentingan melindungi hak anak tersebut, 

hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa 

kehadiran Orang Tua, atau mendengar keterangan Anak 

melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh 
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di pengadilan setempat atau di tempat lain. Mendengar 

keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua artinya 

dapat diminta kehadiran anak sendiri-sendiri (calon 

pengantin lelaki sendiri, calon pengantin perempuan 

sendiri) atau diminta hadir bersama-sama, namun 

kehadiran mereka pada hari atau jam yang berbeda 

dengan kehadiran orang tua mereka di Pengadilan. 

Tempat pelaksanaan pertemuan untuk mendengarkan 

keterangan anak juga tidak diikat harus dalam ruang 

sidang Pengadilan. Disini artinya secara hukum Hakim 

dijamin untuk menggunakan metode berkomunikasi 

yang benar-benar memungkinkan Hakim mendapat 

informasi yang jelas dan benar sesuai fakta dan perasaan 

anak dalam alam berpikir anak-anak yang bebas dari 

rasa takut. Penggunaan alat-alat komunikasi pada masa 

modern seperti saat ini, sangat mungkin dilakukan untuk 

daerah-daerah yang telah dapat mengakses sinyal telpun 

baik kabel maupun nir kabel. Bahkan dapat dilakukan 

komunikasi dengan memanfaatkan fitur video call yang 

memungkinkan komunikasi dengan mendengar suara 

(audio) dan melihat mimik wajah (visual). 

Apabila diperlukan keterampilan lebih khusus, hakim 

berwenang menghadirkan penerjemah/orang yang biasa 

berkomunikasi dengan Anak. Berkomunikasi melalui 

seorang penterjemah disini dapat diartikan berbicara 
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dengan bahasa daerah apabila ternyata seorang 

anak tidak dapat berbahasa Indonesia, atau berbicara 

dengan bahasa lain apabila anak yang dimohonkan 

Dispensasi adalah seorang anak berkebutuhan khusus 

karena disabilitas tertentu, termasuk disabilitas sensorik 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada 

Pasal dan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d, yakni 

“penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya 

salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas 

netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Hakim juga diberi wewenang untuk memerintahkan 

agar ada Pendamping bagi anak. Pendamping adalah 

seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya 

dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan 

untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak 

merasa aman dan nyaman dalam memberikan 

keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab 

dalam perkawinan. Dengan kehadiran pendamping, 

apabila diperlukan komunikasi sebagaimana dibahas 

sebelumnya, anak diharapkan akan lebih tenang, dan 

paham akan substansi yang dibicarakan dalam proses 

peyampaian keterangan.

Lebih jauh lagi, Perma juga memberi wewenang 

kepada hakim untuk memperhatikan kepentingan 
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terbaik bagi anak selama proses pemeriksaan, yakni 

dengan: 

a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan 

pemohon; 

b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon; 

c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan 

anak;

d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan 

perkawinan; 

e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman 

dan persetujuan anak untuk dikawinkan; 

f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan 

calon suami/isteri;

g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon 

suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/ 

isteri; 

h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, 

sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, 

ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan 

rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, 

pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan 

sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan 

perempuan dan anak (p2tp2a) atau komisi 

perlindungan anak indonesia/daerah (kpai/kpad);

i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur 
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paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; 

dan

j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut 

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, 

sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

I.4   BUKTI PENDUKUNG YANG CUKUP
Dari bunyi Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa:

“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.”

Selanjutnya dalam bagian penjelasan diterangkan 

bahwa:

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti 

pendukung yang cukup” adalah surat 

keterangan yang membuktikan bahwa usia 

mempelai masih di bawah ketentuan undang-

undang dan surat keterangan dari tenaga 

kesehatan yang mendukung pernyataan 

orang tua bahwa perkawinan tersebut 

sangat mendesak untuk dilaksanakan.
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Dari bunyi ayat (2) berikut penjelasannya, dapat 

disimpulkan bahwa “alasan Mendesak” tersebut wajib 

dibuktikan, tidak dapat sekedar klaim atau pernyataan 

personal. Bagaimana hal ini dibuktikan? Dalam penjelasan 

ayat (2) disebutkan kedudukan bukti pendukung untuk 

menunjukkan kebenaran alasan mendesak tersebut. Hal 

ini terkait dengan sistem pembuktian pada acara perdata 

yang berlaku di Pengadilan. Alat bukti yang digunakan 
dalam Pengadilan Perdata adalah alat-alat bukti yang 
sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur 
dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-
saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. 

Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata 
hakim cukup membuktikan dengan preponderance 
of evidence (memutus berdasarkan bukti yang 
cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya 

memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Begitupula 

dalam Pengadilan Agama, alat bukti yang digunakan 

adalah sebagaimana diatur dalam Hukum acara perdata 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama menyatakan bahwa “Hukum acara 

yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang 

berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
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Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang ini”. Sehingga hukum acara yang 

berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum acara 

perdata umum dan undang-undang Peradilan Agama. 

Hal ini masih berlaku sampai dengan perubahan kedua 

melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, alat 

bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku adalah yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 

R.Bg 5, antara lain :

 ◆ Alat bukti tertulis (Pasal 137,138, 165-167 HIR dan 

1866 KUH Perdata)

 ◆ Alat bukti saksi:

1. Pemeriksaan saksi (Pasal 144-152 HIR)

2. Keterangan saksi (Pasal 168-172 HIR)

 ◆ Alat bukti persangkaan (Pasal 173 HIR)

 ◆ Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175, dan 176 HIR)

 ◆ Alat bukti sumpah (Pasal 155-158 HIR)

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 

No 16 Tahun 2019, bukti pendukung yang cukup terdiri 

dari:

 ◆ Surat keterangan yang membuktikan bahwa usia 

mempelai masih di bawah ketentuan undang-

undang; dan 
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 ◆ Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang 

mendukung pernyataan orang tua bahwa 

perkawinan tersebut sangat mendesak untuk 

dilaksanakan.

Kedudukan bukti pendukung dalam penjelasan 

pasal tersebut tentu saja menjadi bagian dari alat bukti 

sebagaimana diatur dalam hukum pembuktian dalam 

acara perdata dan satu sama lain bersifat kumulatif 

karena keberadaan frasa “dan”. Bukti tersebut dapat 

menjadi bagian dari bukti surat/ alat bukti tertulis, baik 

bersifat otentik maupun bawah tangan. Namun dalam 

hal keterangan tersebut disampaikan secara lisan, 

maka hal tersebut mewajibkan pihak yang memberi 

keterangan hadir dalam persidangan untuk memberikan 

kesaksian dan diajukan kepadanya kewajiban untuk 

bersumpah atau berjanji. Karena hukum menentukan 

untuk bisa diterima sebagai saksi, seseorang yang akan 

memberikan keterangannya harus bersumpah lebih 

dahulu menurut agamanya (Pasal 147 HIR/175 R.Bg) 

bahwa yang bersangkutan akan menerangkan yang 

sebenarnya (Pasal 1911 KUHPdt). Tetapi apabila agama 

atau kepercayaannya melarang seseorang saksi untuk 

bersumpah, maka dapat diganti dengan mengucapkan 

janji (Pasal 5 dan 6 Staatsblad 1920 Nomor 69).
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Misalnya mengenai usia calon pengantin, apabila 

terdapat suatu permohonan dimana seorang calon 

pengantin benar-benar tidak memiliki surat yang 

menunjukkan tanggal kelahirannya, namun diajukan 

saksi yang mengetahui hal-hal yang dapat membawa 

keterangan mengenai kelahiran dan kemungkinan 

usianya, maka kehadiran saksi menjadi penting disini. 

Prof. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan alat bukti 

saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan 

kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang 

disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan 

dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak 

dalam perkara yang dipanggil di persidangan.13 

Tata cara pemeriksaan pada tahap pembuktian 

sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang memeriksa 

perkara,14  dalam hal ini tetap memperjatikan secara 

saksama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2019. Adapun Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi 

dalam memberikan kesaksian adalah15: 

 ◆ Apa yang diterangkan harus diperoleh 

dari penglihatan atau pendengaran atau 

pendengaran atau pengalaman sendiri. Bukan 
13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya 

Atma Pusaka, Yogyakarta, 2013, Hlm. 176.
14 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia; Menakar Bera-

cara di Pengadilan Secara Elktronik, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2020, Hlm. 108.

15 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Agama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 263
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dari pemberitahuan orang lain, yang dikenal 

dengan kesaksian de auditu.

 ◆ Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan 

alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang 

diterangkan (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) 

R.Bg).

 ◆ Isi keterangan seorang saksi harus sama, sesuai 

dan cocok dengan isi keterangan saksi lainnya, 

atau sesuai dengan alat bukti lainnya, atau sesuai 

dengan apa yang diketahui hakim dari sudut lain 

tentang perkara yang disengketakan (Pasal 172 

HIR/ 309 R.Bg).

Bagaimana dengan kedudukan bukti pendukung 

yang berbentuk “Surat Keterangan Dari Tenaga 

Kesehatan”, yang isinya simetris alias sama dan 

sebangun, dan mendukung pernyataan orang tua 

bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk 

dilaksanakan. Terdapat setidaknya 3 (tiga) hal penting 

dalam uraian kalimat tersebut, yakni:

1. Surat Keterangan; 

2. Tenaga kesehatan;

3. Isinya mendukung pernyataan/ alasan orang 

tua (pemohon) tentang sifat sangat mendesak 

nya perkawinan yang dimohonkan orang tua 

(pemohon).
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Kedudukan bukti pendukung ini menjadi wujud 

wewenang hakim untuk meminta informasi/ keterangan 

dari seorang ahli (kesehatan) yang memang memiliki 

kompetensi untuk itu. Siapakah tenaga kesehatan yang 

dimaksud? apakah ia sama dengan istilah tenaga medis 

yang biasa dikenal dalam masyarakat? 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan sebagai 

berikut16: 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan.

Namun demikian, siapakah tenaga kesehatan 

tersebut? Jika hanya mendasarkan pada Undang-

Undang Tenaga Kesehatan, maka akan ditemukan 

berbagai profesi yang termasuk dalam Tenaga 

Kesehatan. Menurut Pasal 11 ayat (1), tenaga kesehatan 

dikelompokkan ke dalam17:  

a. Tenaga medis; 

b. Tenaga psikologi klinis;

16 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kese-
hatan.

17 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kese-
hatan.
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c. Tenaga keperawatan, yang meliputi berbagai 

jenis perawat;

d. Tenaga kebidanan;

e. Tenaga kefarmasian, yang terdiri atas apoteker 

dan tenaga teknis kefarmasian;

f. Tenaga kesehatan masyarakat, yang terdiri 

atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi 

kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing 

kesehatan kerja, tenaga administrasi dan 

kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik 

dan kependudukan, serta tenaga kesehatan 

reproduksi dan keluarga;

g. Tenaga kesehatan lingkungan, yang terdiri 

atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog 

kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan;

h. Tenaga gizi. Terdiri atas nutrisionis dan dietisien;

i. Tenaga keterapian fisik, yang terdiri atas 

fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan 

akupunktur;

j. Tenaga keteknisian medis, yang terdiri atas 

perekam medis dan informasi kesehatan, 

teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, 

refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, 

penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan 

audiologi;
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k. Tenaga teknik biomedika, yang terdiri atas 

radiografer, elektromedis, ahli teknologi 

laboratorium medik, fisikawan medik, 

radioterapis, dan ortotik prostetik;

l. Tenaga kesehatan tradisional, yang terdiri atas 

tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga 

kesehatan tradisional keterampilan; dan

m. Tenaga kesehatan lain.

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) dan seterusnya 

dalam Pasal 11, masing-masing profesi yang termasuk 

dalam lingkup huruf a sampai dengan huruf m diatas, 

misalnya;

(2) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter 

gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. 

(3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi 

klinis. 

(4) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga keperawatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 

berbagai jenis perawat. 

(5) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam 
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kelompok tenaga kebidanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.

Namun sejak terbitnya putusan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 82/PUndang-Undang -XIII/2015, 

dinyatakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan 

dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, Tenaga 

Kesehatan dalam kelompok tenaga medis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter 

gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, bukan lagi 

menjadi bagian dari Tenaga Kesehatan.18  

Dengan demikian, tenaga kesehatan dalam hal 

ini dapat ditafsirkan selain tenaga medis dalam profsi 

dokter atau dokter spesialis sebagaimana ditetapkan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya Tenaga 

Kesehatan dalam profesi psikologi klinis, tenaga 

kesehatan dalam profesi berbagai jenis perawat, atau 

tenaga kesehatan bidan. 

Jika dihubungkan dengan kewenangan hakim 

lainnya selama memeriksa permohonan, disebutkan 

dalam Pasal 15 huruf d, bahwa Hakim dapat meminta 

rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja 

Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, Hlm. 221-222.
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Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/

Daerah (KPAI/KPAD). Dari sebagian isi ketentuan Pasal 

15 huruf d ini, didapat keterangan lain yang membantu 

hakim dalam mengambil putusan dispensasi kawin, 

yakni keterangan dari psikolog, dokter, atau bidan. 

Ketiga profesi tersebut dimasukan dalam kategori 

tenaga kesehatan. Meskipun pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut di atas dokter bukan bagian dari 

tenaga kesehatan, namun peran dokter atau tenaga 

kesehatan lain tetap dapat digunakan oleh hakim dalam 

memeriksa permohonan, dimana tenaga kesehatan 

dapat memberikan surat keterangan, sedangkan dokter 

dapat memberikan Rekomendasi. Dengan demikian, 

Perma dan Undang-Undang ini membuka ruang yang 

cukup bagi hakim dalam menggunakan berbagai alat 

bukti dan bukti pendukung yang paling tepat untuk 

dipergunakan dalam mengambil keputusan. Untuk 

menerima surat keterangan tenaga kesehatan dan 

kesesuaiannya dengan isi permohonan orang tua, serta 

rekomendasi dari dokter, menjadi wewenang hakim 

dalam memutuskan.

Kedudukan Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, 

Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/
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KPAD), juga menjadi profesi yang dapat digunakan secara 

maksimal oleh Hakim dalam memeriksa permohonan. 

Kedudukan psikolog dalam hal ini akan sangat 

membantu hakim dalam menilai kejiwaan kedua orang 

calon pengantin dan membantu memberikan metode 

yang paling nyaman untuk anak dalam mengikuti 

proses persidangan. Adapun kedudukan Pekerja Sosial 

Profesional dalam ketentuan ini, adalah seseorang yang 

bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, 

yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial 

serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh 

melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman 

praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. 

Dengan ketentuan ini, baik pekerja sosial di pemerintah 

maupun lembaga swadaya masyarakat dapat dilibatkan 

untuk membantu hakim dalam memeriksa permohonan 

dengan mengedepankan kepentingan anak yang 

terbaik. 

Begitu pula dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial 

dalam penjelasan ayat tersebut dimaksudkan seseorang 

yang dididik dan dilatih secara profesional untuk 

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik 

di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang 
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lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak. 

Dengan demikian, diharapkan agar sebelum mengambil 

keputusan, hakim telah cukup mendapatkan informasi 

yang secara materiil maupun formil dapat menjaga 

kepentingan anak. Oleh sebab itu, dalam peraturan 

Mahkamah Agung ini, ditetapkan bahwa Hakim dalam 

penetapan permohonan dispensasi kawin wajib 

mempertimbangkan: 

a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi 

anak dalam peraturan perundang-undangan 

dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai 

hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat; dan 

b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait 

perlindungan anak.

I.5 ALASAN YANG PADA UMUMNYA DIAJUKAN 
DALAM  PERMOHONAN
Seluruh alasan yang diajukan pada permohonan 

dispensasi perkawinan, pada azasnya dapat disebut 

sebagai praktik kekerasan terhadap anak, lebih khusus 

lagi terhadap anak perempuan. Namun demikian, 

pengertian kekerasan dalam hal ini memang bukan 

kekerasan dalam teori kepidanaan. Kekerasan terhadap 

anak khususnya anak perempuan disini lebih kepada 

upaya merampas kemerdekaan hak anak dan upaya 
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menghilangkan hak-hak anak tersebut dari diri dan 

hidup seorang anak. 

Di dalam Penjelasan revisi Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” 

adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa 

harus dilangsungkan perkawinan. Berkaitan dengan hal 

dimaksud tentu sangat penting untuk memahami apa 

yang dimaksud apa saja “alasan yang sangat mendesak” 

tersebut.

Beberapa alasan yang pada umumnya digunakan 

sebagai alasan permohonan dispensasi perkawinan 

antara lain:

• Hamil sebelum menikah

• Kemiskinan

• Faktor Pendidikan 

• Sosial & Budaya

Gambaran umumnya sebagai berikut:

a. Hamil sebelum menikah 
Hamil sebelum menikah yang marak dialami remaja 

kebanyakan terjadi karena rendahnya pengetahuan 

terkait kesehatan reproduksi (Kespro) nya sehingga 

berdampak pada perilaku seks yang beresiko sampai 

terjadinya hamil sebelum menikah. Di masyarakat hamil 

sebelum menikah dianggap aib sehingga pilihan solusi 
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dari persoalan ini adalah dinikahkannya anak perempuan 

yang hamil dengan yang menghamili untuk tujuan 

menutupi aib, menjaga harkat dan martabat keluarga 

serta lingkungan sekitarnya. 

Solusi menikahkahkan anak perempuan yang hamil 

sering terjadi tanpa melihat alasan terjadinya kehamilan 

apakah ada unsur pemaksaan atau manipulasi atau 

intimidasi salah satu pihak kepada pihak yang rentan 

(dalam hal ini anak perempuan). 

Apabila anak perempuan sudah dalam keadaan 

hamil, permohonan dispensasi nikah akan cenderung 

dikabulkan. Oleh karena itu, umumnya majelis hakim 

melakukan sejumlah pertimbangan-pertimbangan 

hukum, yang sumber pertimbangan hukumnya 

dikemukakan dari pendapat fuqaha (ahli fikih atau 

seseorang yang menguasai hukum Islam) dan kaidah 

fikih tentang keharusan pemerintah untuk mewujudkan 

kemaslahatan. Semua pertimbangan hukum itu akan 

tertulis jelas dalam isi penetapan. 

Namun apabila belum atau tidak dinyatakan hamil, 

sebagian besar juga dikabulkan dengan alasan bahwa 

orang tua takut anaknya kembali terjerumus kepada 

perbuatan zina yang lebih besar, sekiranya pernikahannya 

masih ditunda-tunda. Dengan konsekuensi bahwa 

adanya restu dari kedua orang tua untuk melangsungkan 
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pernikahan dan pemohon sanggup menanggung segala 

resiko yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. 

b. Kemiskinan
Meningkatnya angka kawin muda dan permintaaan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Kabupaten Bantaeng semakin tahun samakin banyak 

hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi 

masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah 

menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan 

anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua 

beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan 

salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya 

keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon 

(orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban 

hidup yang samakin hari kebutuhan semakin meningkat 

sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan 

anaknya meskipun secara peraturan perundang-

undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para 

pemohon (orang tua) meminta dispensasi kawin di 

pengadilan.

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan 

Agama Kabupaten Bantaeng kasus yang terjadi dalam 

persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak 

hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah 

kemiskinan, kemiskinan merupakan penyebab orang 
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tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak 

perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah 

untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian 

anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang 

tua berharap beban hidup mereka berkurang. Tidak 

jarang realita kemiskinan dikaburkan demi menjaga 

kehormatan keluarga dan menghindari zina. 

4. Faktor Pendidikan
Pada anak perempuan dilekatkan stereotipe bahwa 

mereka kelak akan mengurus rumah tangga, yang 

menyebabkan pendidikan untuk mereka bukan lagi hal 

yang penting dikarenakan keadaan ekonomi keluarga 

tidak cukup untuk membayar uang sekolahnya. 

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan 

aktivatas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa 

adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya 

produktivitas kerjanyapun sangat rendah sehingga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

memadai, sehingga pemohon memiliki alasan untuk 

menikahkan anaknya. Pendidikan dapat mempengaruhi 

seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah 

karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi 

mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang 

perempuan  mengikuti pendidikan sekolah, maka 

secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. 
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Seorang perempuan yang tamat sekolah lanjutan 

tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia 

menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada 

dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran 

untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat 

pada masyarakat pedesaan, meraka tidak bisa melihat 

perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan 

selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang 

menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan 

saja dan meraka para orang tua lebih baik meminta 

dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten 

Bantaeng.

Pada dasarnya orang tua masih belum paham 

pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan 

dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang 

tua yang secara materi kurang mampu ingin segera 

menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum 

diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1975 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 (1), hal itu 

biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. 

Mereka mengangap Pendidikan itu tidak penting. 

Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, 

padahal anak-anak mereka memiliki keginginan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dalam 

sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk 
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melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, 

dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap 

ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, 

maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk 

mengurai beban keluarga.

Pada kasus lain, untuk mewujudkan keinginan 

menikahkan anak, orang tua menempuh jalan lain 

dengan cara menikahkan anak dibawah tangan atau 

kawin sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum 

serta tidak disahkan oleh negara. Karena adanya 

cacat hukum berupa ketidaklengkapan secara 

administrasi, syarat bahkan rukun perkawinan, orang 

tua mendorong anaknya untuk cepat-cepat menikah 

tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan 

masa depan anak yang dinikahkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kawin sirri menjadi salah satu alasan pemicu 

dispensasi kawin, dimana perlakuan ini menciderai hak-

hak anak. 

Motivasi orang tua mengajukan permohonan 

dispensasi kawin baru sebatas menjaga kehormatan 

keluarga. Orang tua belum memilki kesiapan sempurna 

dalam menyikapi kehidupan perkawinan anak, dengan 

kata lain orang tua abai akan masa depan dan kehidupan 

sosial anak di masa mendatang. 
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BAB II

MEMPERTIMBANGKAN 
KESEHATAN 
REPRODUKSI 
DAN REMAJA
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II.1. MEMAHAMI PERUBAHAN ANAK MENUJU REMAJA 
(PUBERTAS)
Masa remaja adalah masa peralihan dari seorang 

anak menjadi dewasa. Hal ini ditandai dengan perubahan 

fisik, emosi dan kematangan seksual.  Rentang usia 

remaja berbeda-beda.  Menurut Departemen Kesehatan 

(Depkes), remaja adalah mereka yang berusia 10 – 19 tahun 

dan belum menikah.  Hal ini sesuai dengan batasan dari 

WHO terdahulu.  Akan tetapi karena usia 19 tahun tidak 

menjamin remaja telah mencapai kondisi yang ‘sehat’ 

secara fisik, mental dan sosial untuk proses reproduksi, 

WHO telah meningkatkan cakupan usia remaja hingga 

usia 24 tahun. 

Setiap anak dalam perkembangan 

hidupnya akan mengalami perubahan 

baik fisik, mental/emosi maupun seksual

Dalam buku ini yang dimaksud dengan masa remaja 

adalah rentang usia 10 – 20 tahun. Antara usia 10 dan 15 

tahun tubuh anak-anak menuju berubah yang diikuti 

dengan perubahan fisik dan emosi. 

Perubahan yang menonjol dari anak ke dewasa adalah 

perubahan fisik yang selanjutnya diikuti perubahan 

emosi dan sosial.  Perubahan fisik ditandai dengan 

terjadinya pertumbuhan atau perubahan anggota 
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tubuh, seperti bertambah tinggi, bertambah berat 

badan, dll.  Perubahan seorang anak menjadi dewasa 

juga ditandai dengan kematangan organ reproduksi 

sangat dipengaruhi oleh hormon.   Perubahan ini terjadi 

baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki.  Pada 

anak perempuan, ditandai dengan payudara membesar, 

kulit makin lembut, dan mengalami haid/menstruasi 

pertama (menarche).  Seorang anak perempuan yang 

telah menstruasi, berarti sudah menghasilkan sel telur 

yang sudah dapat dibuahi (sudah bisa hamil).  Pada anak 

laki-laki, terjadi perubahan suara yang menjadi besar 

(pecah), tumbuh jakun, dan mulai mengalami “mimpi 

basah”. Mimpi basah menandakan bahwa anak itu telah 

memproduksi sel sperma dan air mani dalam jumlah 

cukup banyak. Memasuki masa puber, remaja mulai 

tumbuh ketertarikan secara seksual kepada orang lain.  

Perubahan tersebut merupakan tanda alami yang 

menunjukkan bahwa organ reproduksi telah berfungsi, 

namun belum siap untuk melakukan proses-proses 

reproduksi seperti hamil dan melahirkan.  Hal tersebut 

karena tubuh remaja perempuan masih terus mengalami 

pertumbuhan hingga usia 20 tahun.

Sejalan dengan terjadinya perubahan fisik, emosi 

remaja juga akan mengalami perubahan.  Bahkan dapat 

dikatakan, emosi dan perasaan remaja mudah sekali 
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mengalami perubahan. Pada masa ini, remaja masih 

membutuhkan berbagai penyesuaian diri terhadap 

perubahan-perubahan yang dialami dan tidak jarang hal 

ini menimbulkan konflik atau gejolak emosi di dirinya 

sendiri.  Karena memang, di periode inilah seorang 

anak dalam proses pencarian identitas diri dan butuh 

pengakuan dari orang lain terhadap jati dirinya. Suatu 

fase dalam kehidupannya dimana seorang remaja 

sedang mencari jawaban tentang siapa dirinya dan peran 

apa yang ia inginkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena kondisi emosi yang belum stabil, maka jika 

remaja di nikahkan dibawah usia 18 tahun menimbulkan 

dampak secara psikologis seperti kecemasan, depresi 

bahkan sampai memiliki pikiran untuk bunuh diri, 

sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki 

status, kekuasaan, dukungan dan kontrol atas kehidupan 

mereka sendiri (BPS, 2016) sehingga hal ini menghambat 

upaya membentuk keluarga yang sejahtera, maupun 

bagi tata tertib bermasyarakat.
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Materi ahli  Yayasan kesehatan Perempuan - dr Julianto Witjaksono As, Sp.OG 
(K) pada sidang judisial review UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Jakarta 29 
September 2014.

II.2. DAMPAK PERKAWINAN ANAK
Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja, 

yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan 

fisik, emosional dan sosial mereka.  Masa remaja ini 

juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah 

masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk 

memasuki masa dewasa.  Praktik perkawinan usia anak 

seringkali menimbulkan dampak buruk, utamanya 

terhadap status kesehatan anak perempuan dan anak-

anaknya.
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Dampak bagi remaja perempuan yang mengalami 

perkawinan anak:

 ◆ Meskipun anak perempuan dan laki-laki mungkin 

sama-sama dirugikan karena menikah pada usia 

anak; pada kondisi dimana terjadi kehamilan 

yang tidak direncanakan, anak perempuan 

berada pada kondisi tidak menguntungkan 

termasuk dipaksa atau terpaksa keluar dari 

sekolah.   Orangtua menikahkan anaknya 

demi menjaga nama baik keluarga dan untuk 

melegalkan status anak yang dikandung. Dengan 

adanya pernikahan, maka pasangan dapat hidup 

bersama untuk mengasuh anak (Nieminen, 

1964). Namun demikian, ketidaksiapan mental 

dan psikologikal menyebabkan pasangan 

menikah usia anak rentan mengalami keretakan. 

Kepuasan pernikahan yang nantinya diharapkan 

mampu mencegah perceraian, menciptakan 

kondisi yang aman bagi anak dan menguatkan 

satu dengan yang lain akan sulit dicapai (Soulsby 

& Bennet, 2015)10.

 ◆ Pernikahan karena kehamilan bukan merupakan 

solusi yang tanpa masalah. Anak yang belum siap 

dalam hal fisik dan mental menyebabkan mereka 

juga tidak siap ketika memasuki dunia rumah 
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tangga dan menjalankan tanggung jawabnya 

(Papalia, Olds & Feldman, 2009)11.

 ◆ Berbagai bentuk perceraian, kekerasan dan 

hubungan yang kurang harmonis dalam rumah 

tangga banyak disebabkan oleh minimnya ikatan 

emosi baik antar sesame pasangan atau orang tua 

dan anak, kemapanan ekonomi, kematangan diri 

secara sosial emosi, serta ikatan seksual. Dengan 

demikian, dampak negatif dari kehamilan dan 

perkawinan di usia anak paling banyak menimpa 

perempuan (Psaki, 2016: Sahbani, Al-Khateeb, & 

Hikmat, 2016)10. 

III.3 RISIKO KESAKITAN DAN KEMATIAN KEHAMILAN 
PADA REMAJA DAN BAYINYA

 ◆ Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan 

dan persalinan dini, yang berhubungan dengan 

angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak 

normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan 

belum sepenuhnya siap untuk melahirkan.  Anak 

perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima 

kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus 

kehamilan dan persalinan daripada perempuan 

usia 20-24 tahun, dan secara global kematian 

yang disebabkan oleh kehamilan merupakan 

penyebab utama kematian anak perempuan 
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usia 15-19 tahun (BPS & UNICEF, 2016)11.

 ◆ Beberapa peluang resiko kehamilan bagi 

perempuan usia 16-19 tahun seperti:

 – Anemia: berdampak pada perdarahan 

ketika melahirkan juga beresiko kelahiran 

premature (3 sampai 7 kali kematian dalam 

kehamilan dan persalinan)

 – Kelainan letak janin berakibat persalinan 

memakan waktu yang lama dan 

meningkatkan resiko melahirkan dengan 

seksio secaria

 – Pre eklampsi atau tekanan darah tinggi (pada 

perempuan muda 2 sampai 5 kali memiliki 

potensi pre eclampsia) berdampak kematian 

janin di dalam kandungan, disamping 

memperburuk kondisi perempuan hamil 

yang dapat menyebabkan kematian pada 

perempuan tersebut.  

 – 2 sampai 6 kali kerusakan jalan lahir (fistula 

inversion uteri)

 – 1 hingga 2 dari 4 kehamilan remaja mengalami 

depresi pasca persalinan

 ◆ Berbagai kajian menunjukkan bahwa perkawinan 

anak meningkatkan risiko untuk mengalami 

kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran 
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untuk bunuh diri.  Selain itu mereka juga kurang 

mampu untuk menegosiasikan hubungan seks 

aman, sehingga rentan terhadap infeksi menular 

seksual seperti HIV.  Kajian lain juga menunjukkan 

bahwa pengantin anak memiliki peluang 

lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, 

seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi 

sosial, yang merupakan akibat dari kurangnya 

status dan kekuasaan mereka di dalam rumah 

tangga mereka.  Pengantin muda lebih sering 

mengalami kekerasan10  (BPS & UNICEF, 2016).

 ◆ Perkawinan usia anak juga berdampak pada 

10 BPS & UNICEF.  Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia 
Anak di Indonesia. Jakarta. 2016.
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bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan akan 

memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan 

kemungkinannya dua kali lebih besar untuk 

meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan 

dengan anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang 

telah berusia dua puluh tahunan.  Bayi juga 

berisiko lahir prematur, dengan berat badan 

lahir rendah, kekurangan gizi dan stunting.  

Hal ini terjadi karena perempuan di usia anak, 

tubuhnya masih dalam masa pertumbuhan yang 

membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh 

sempurna; pada saat mengalami kehamilan akan 

terjadi “persaingan” kebutuhan gizi dengan janin 

yang dikandungnya (BPS & UNICEF, 2016).

 ◆ Perkawinan anak memicu pelanggaran hak-

hak reproduksi dan hak asasi manusia lainnya, 

membuat perempuan dan anak perempuan 

lebih rentan terhadap seks yang dipaksakan; 

kehamilan dini dan tidak diinginkan; mortalitas 

dan morbiditas ibu, termasuk fistula obstetri; 

dan infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS; 

serta meningkatnya kerentanan terhadap semua 

bentuk kekerasan.

 ◆ Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah 

penyebab utama kematian di antara anak 
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perempuan berusia 15 hingga 19 tahun secara 

global, dimana negara-negara berpenghasilan 

rendah dan menengah bertanggung jawab atas 

99% kematian ibu secara global pada wanita 

berusia 15 hingga 49 tahun.

 ◆ Sekitar 16 juta anak perempuan berusia 15 hingga 

19 tahun dan 2,5 juta anak perempuan di bawah 

16 tahun melahirkan setiap tahun di daerah 

negara berkembang. Hal ini mengakibatkan 

komplikasi selama kehamilan dan persalinan 

dan merupakan penyebab utama kematian bagi 

anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun 

secara global.

 ◆ Diperkirakan penurunan 10% dalam perkawinan 

anak dapat berkontribusi pada 70% penurunan 

angka kematian ibu di suatu negara.

 ◆ Setiap tahun, sekitar 3,9 juta anak perempuan 

berusia 15 hingga 19 tahun menjalani aborsi yang 

tidak aman.

 ◆ Ibu usia remaja (10 hingga 19 tahun) menghadapi 

risiko eklampsia, puerperal endometritis11,  dan 

infeksi sistemik dibandingkan perempuan 

berusia 20 hingga 24 tahun.

11 Puerperal endometritis adalah infeksi rahim, biasanya disebabkan oleh bak-
teri yang naik dari saluran genital pasca melahirkan.  Informasi didapatkan 
dari: < https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/
postpartum-care-and-associated-disorders/puerperal-endometritis>
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• Remaja menghadapi hambatan untuk mengakses 

kontrasepsi termasuk hambatan karena adanya 

pembatasan berdasarkan undang-undang dan 

kebijakan mengenai penyediaan kontrasepsi 

berdasarkan usia atau status perkawinan, 

bias petugas kesehatan dan/atau kurangnya 

kemauan untuk mengakui kebutuhan kesehatan 

seksual remaja, serta ketidakmampuan remaja 

sendiri untuk mengakses kontrasepsi karena 

keterbatasan pengetahuan, transportasi, dan 

kendala keuangan.

Berbagai informasi di atas tidak diketahui oleh 

masyarakat awam termasuk anak-anak Indonesia. Oleh 

karena itu penting dilakukan sosialisasi terutama bagi 

anak perempuan. Perkawinan anak memengaruhi anak 

laki-laki dan perempuan. Namun, hal itu secara tidak 

proporsional lebih besar memengaruhi kemampuan 

anak perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan 

mereka, terutama karena risiko serius bahaya seksual 

dan reproduksi yang terkait dengan praktik ini.

Pada umumnya anak-anak yang menikah tidak 

mengetahui hak-hak hukum mereka, dan tidak memiliki 

akses ke bantuan dan nasihat hukum sebelum menikah. 

Anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh 

semua pihak, tidak hanya oleh negara, namun juga oleh 
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seluruh lapisan masyarakat. Negara telah meratifikasi 

konvensi-konvensi internasional dan menuangkannya 

ke dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam 

konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan 

bahwa hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang 

wajib untuk dilindungi demi terciptanya kesejahteraan. 

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta terhindar dari segala macam bentuk 

kekerasan dan diskriminasi.12  Untuk menjamin hal 

tersebut, maka segala peraturan dan kebijakan yang 

dibuat harus memperhatikan hak anak, termasuk segala 

keputusan yang diambil dengan melibatkan anak demi 

kepentingan terbaik bagi anak.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan segala 

tindakan, baik itu pembuatan aturan, kebijakan, dan 

keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan 

terbaik bagi anak.13  Kepentingan anak tersebut dapat 

dilihat dari berbagai macam pertimbangan, diantaranya 

pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, 

kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan sosial 

anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, 

12 Lihat Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak

13 Penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan, dan 

berbagai pertimbangan lainnya.14  

Hakim dalam perkara permohonan dispensasi 

kawin dapat memberikan penetapan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut. Misalnya dengan 

mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan 

psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga 

medis, usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, 

apakah anak teredukasi dengan baik (sejauh mana 

anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas 

pendidikan yang anak dapatkan), dan lain sebagainya.15  

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka 

hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin 

yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi 

anak dimaksud.

14 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), BAB V. 
A. 1

15 Lihat Pasal 13 Ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
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Lampiran
 ◆ Undang-Undang  NO. 16 Tahun 2019 Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan

 ◆ PERMA NO. 05 Tahun 2019 Nomor 5 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin 

 ◆ PERMA NO. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum
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LAMPIRAN

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN T974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak warga 

negara untuk membentuk keluarga 
dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah, menjamin 
hak anak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkawinan pada usia anak 
menimbulkan dampak negatif bagi 
tumbuh kembang anak dan akan 
menyebabkan tidak terpenuhinya hak 
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dasar anak seperti hak atas perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil 
anak, hak kesehatan, hak pendidikan, 
dan hak sosial anak;

c. bahwa sebagai pelaksanaan atas 
putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor 22/PUndang-Undang 
-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan 
atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 B Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3019);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

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:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 7

(5) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

(6) 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 
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pendukung yang cukup.

(7) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan 

pendapat kedua belah calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

(8) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang 

atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku 

juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak 

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) 

Pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

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 L974 

tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
2OI9 NOMOR 186
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi dan Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM
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 

serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan 

apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam 

belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan 

terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita 

karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak 
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adalah 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/PUndang-Undang -XV/2017 yang salah satu 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan 

antara pria dan wanita itu berdampak pada atau 

menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-

hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk 

kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun 

hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, 

yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata 

berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan 

demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam 

pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan 

batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara 

pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi 

dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk 

keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 

(1) Undang-Undang D 1945, melainkan juga telah 

menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan 

pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam 

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang D 1945. Dalam hal 

ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih 
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rendah dibandingkan pria, maka secara hukum 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. 

 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. Dalam hal ini batas 

minimal umur perkawinan 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. 

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi 

dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin 

akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah 

dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain 

itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk 
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pendampingan orang tua serta memberikan akses anak 

terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1
Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah 
hanya dapat dilakukan melalui pengajuan 
permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah 
satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai 
kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang 
beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang 
lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di 
bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” 
adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat 
terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. 

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung 
yang cukup” adalah surat keterangan yang 
membuktikan bahwa usia mempelai masih di 
bawah ketentuan undang-undang dan surat 
keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung 
pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut 
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sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya 
ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi 
dan pembinaan kepada masyarakat mengenai 
pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas 
dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya 
generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3)
Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama 
bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan 
Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan 
pada semangat pencegahan perkawinan anak, 
pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, 
aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak 
yang ditimbulkan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 65A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 6401
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KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN 

DISPENSASI KAWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
memiliki harkat dan martabat sebagai 
manusia seutuhnya serta memiliki 
hak yang sama untuk tumbuh dan 
berkembang;

b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak 
dalam Convention on the Rights of the 
Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) 
menegaskan semua tindakan mengenai 
anak yang dilakukan oleh lembaga-lem-
baga kesejahteraan sosial, negara atau 
swasta, pengadilan, penguasa adminis-
tratif atau badan legislatif, dilaksanakan 
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demi kepentingan terbaik bagi anak; 
c. bahwa perkawinan hanya diizinkan 

bagi mereka yang telah memenuhi 
persyaratan usia, namun dalam keadaan 
tertentu Pengadilan dapat memberikan 
dispensasi kawin sesuai peraturan 
perundang-undangan;

d. bahwa proses mengadili permohonan 
dispensasi kawin belum diatur secara 
tegas dan rinci dalam peraturan 
perundang-undangan maka Mahkamah 
Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-
hal yang diperlukan bagi kelancaran 
penyelenggaraan peradilan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a sampai dengan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Mahkamah 
Agung tentang Pedoman Mengadili 
Permohonan Dispensasi Kawin; 

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ten-
tang Perkawinan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3019) sebagaimana telah 
diubah, dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Un-
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dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6401); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskirimi-
nasi terhadap Wanita (Convention on The 
Elimination of All Forms of Discrimnina-
tion Against Women) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten-
tang Mahkamah Agung (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir den-
gan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas Un-
dang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten-
tang Mahkamah Agung (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4958);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ten-
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tang Peradilan Umum (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir den-
gan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ten-
tang Peradilan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 5077);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ten-
tang Peradilan Agama (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara . Repub-
lik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir den-
gan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ten-
tang Peradilan Agama (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 5078);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No-
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mor 109, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 4235) sebagaima-
na telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemer-
intah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Menjadi Un-
dang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5882); 

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 _ 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 
tentang Pengesahan Convention on the 
Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-
Hak Anak) (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1990 Nomor 57); 

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ten-
tang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Is-
lam; 

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Ta-
hun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
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Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59); 

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 
Perkara Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan      :PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TEN-

TANG PEDOMAN MENGADILI PERMO-
HONAN DISPENSASI KAWIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun 

atau belum pernah kawin menurut peraturan 

perundangundangan. 

2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung 

dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, 

dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon 
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suami/ isteri. 

3. Wali adalah orang atau badan yang dalam 

kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh 

sebagai orang tua terhadap anak. 

4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang lakilaki dengan seorang perempuan 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin 

oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang 

belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan 

perkawinan. 

6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua 

tindakan yang harus dipertimbangkan untuk 

memastikan perlindungan, pengasuhan, 

kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak. 

7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok 

atau organisasi yang dipercaya dan/atau 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 

mendampingi anak dengan tujuan agar anak 

merasa aman dan nyaman dalam memberikan 

keterangan dan memahami akibat serta 

tanggungjawab dalam perkawinan. 
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8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang 

yang bekerja, baik di lembaga pemerintah 

maupun swasta, yang memiliki kompetensi 

dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian 

dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman 

praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan 

tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial 

anak.

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang 

yang dididik dan dilatih secara profesional untuk 

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, 

baik di lembaga pemerintah maupun swasta, 

yang ruang lingkup kegiatannya di bidang 

kesejahteraan sosial anak. 

10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. 

11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah.
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin 

berdasarkan asas mengadili permohonan Dispensasi 

Kawin berdasarkan asas: 

i. kepentingan terbaik bagi anak; 

j. hak hidup dan tumbuh kembang anak; 

k. penghargaan atas pendapat anak; 

l. penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 

non-diskriminasi; 

m. kesetaraan gender; 

n. persamaan di depan hukum; 

o. keadilan; kemanfaatan; dan 

p. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin 

bertujuan untuk: 

a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2; 

b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang 

melindungi hak Anak; 

c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam 
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rangka pencegahan Perkawinan Anak; 

d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan 

yang melatar belakangi pengajuan permohonan 

Dispensasi Kawin; dan 

e. mewujudkan standardisasi proses mengadili 

permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi 

Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang mengatur tentang perkawinan. 
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Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan 

Dispensasi Kawin adalah: 

l. surat permohonan; 

m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang 

Tua/ Wali; 

n. fotokopi Kartu Keluarga; 

o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu 

Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak; 

p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu 

Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon 

suami/istri; dan 

q. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau 

Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah 

Anak. 

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi 

maka dapat digunakan dokumen lainnya yang 

menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan 

Anak dan identitas Orang Tua/ Wali. 
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BAB IV
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN 

PERKARA

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 6

(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan 

Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. 

(2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan 

Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang 

Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki 

kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan 

Pengadilan. 

(3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal 

dunia atau tidak diketahui keberadaannya 

permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah 

satu Orang Tua.

(4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia 

atau dicabut kekuasannya atau tidak diketahui 

keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin 

diajukan oleh Wali Anak.

(5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan 

oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/

Wali sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan 

Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan 

pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak. 

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas 

usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk 

masingmasing calon suami dan calon isteri diajukan ke 

pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu 

Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Pasal 9

(1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada 

Pengadilan yang berwenang. 

(2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi 

pengajuan permohonan Dispensasi Kawin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 

7 dan Pasal 8. 

(3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) maka panitera mengembalikan permohonan 

Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. 

(4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar 

dalam register, setelah membayar panjar biaya 

perkara. 

(5) Pemohon yang tidak mampu _ dapat mengajukan 

permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma 

(prodeo). 

Bagian Kedua

Pemeriksaan Perkara

Pasal 10

(1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib 

menghadirkan: 

r. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi 

Kawin. 

s. Calon suami/isteri. 

t. Orang Tua/Wali calon suami/isteri. 

(2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda 

persidangan dan memanggil kembali Pemohon 

secara sah. 

(3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang 

kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan 

gugur. 

(4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan 

pihakpihak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda_
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persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk 

menghadirkan pihakpihak tersebut. 

(5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan 

pihakpihak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda _

persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk 

menghadirkan pihakpihak tersebut. 

(6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan 

pihakpihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi 

Kawin tidak dapat diterima.

(7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 11

(1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa 

dan metode yang mudah dimengerti anak. 

(2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa 

anak tidak memakai atribut persidangan. 

Pasal 12

(1) Hakim dalam persidangan harus memberikan 

nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri 

dan Orang Tua/ Wali Calon Suami/Isteri. 

(2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk 
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memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan 

Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami 

risiko perkawinan, terkait dengan: 

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. 

(3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim 

dipertimbangkan dalam penetapan.

(4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13

(1) Hakim harus mendengar keterangan: 

a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, 

b. Calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi 

Kawin; 

c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan 

Dispensasi Kawin; dan 

d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri. 



105

(2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

penetapan. 

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

mengakibatkan penetapan batal demi hukum. 

Pasal 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim 

mengidentifikasi: 

d. Anak yang diajukan dalam permohonan 

mengetahui dan menyetujui rencana 

perkawinan, 

e. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan 

Anak untuk melangsungkan perkawinan dan 

membangun kehidupan rumah tangga; dan 

f. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi 

terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin 

atau mengawinkan Anak. 

Pasal 15 

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi 

Kawin, Hakim dapat: 

a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran 

Orang Tua; 
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b. mendengar keterangan Anak melalui 

pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh 

di pengadilan setempat atau di tempat lain; 

c. menyarankan agar Anak didampingi 

Pendamping; 

d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau 

Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga 

Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah 

(KPAI/KPAD); dan 

e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa 

berkomunikasi dengan Anak, dalam hal 

dibutuhkan. 

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan 

kepentingan terbaik bagi Anak dengan: 

k. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan 

pemohon; 

l. memeriksa kedudukan hukum pemohon; 

m. menggali latar belakang dan alasan perkawinan 

Anak;

n. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan 

perkawinan; 
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o. menggali informasi terkait dengan pemahaman 

dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; 

p. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan 

calon suami/isteri;

q. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon 

suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/ 

isteri; 

r. mempertimbangkan kondisi psikologis, 

sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, 

ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan 

rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, 

Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan 

Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/

KPAD); 

s. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur 

paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; 

dan

t. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut 

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, 

sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
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Pasal 17 

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin 

mempertimbangkan: 

c. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi 

anak dalam peraturan perundang-undangan 

dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai 

hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat; dan 

d. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait 

perlindungan anak.

Pasal 18

Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak 

diatur khusus dalam Peraturan ini. 

BAB V
UPAYA HUKUM

Pasal 19

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat 

diajukan upaya hukum kasasi. 
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BAB VI 
KLASIFIKASI HAKIM 

Pasal 20 

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin 

adalah: 

a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, 

mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis 

tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum 

atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak 

atau berpengalaman mengadili permohonan 

Dispensasi Kawin.

b. b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim 

dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 November 2019 

KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 November 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

WIDODO EKATJAHJANA 
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KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN 

BERHADAPAN

DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa perlindungan terhadap warga 

negara dari segala tindakan diskriminasi 
merupakan implementasi dari hak 
konstitusional sebagaimana tertuang 
dalam Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa Indonesia telah meratifikasi 
Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik (International 
Covenant on Civil and Political Right/
ICCPR) dengan Undang- Undang Nomor 
12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and 
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Political Rights (Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 
yang menegaskan bahwa semua 
orang adalah sama di hadapan hukum 
dan peraturan perundang-undangan 
melarang diskriminasi serta menjamin 
perlindungan yang setara bagi semua 
orang dari diskriminasi berdasarkan 
alasan apapun, termasuk jenis kelamin 
atau gender;

c. bahwa Indonesia sebagai negara 
pihak dalam Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women/CEDAW) mengakui 
kewajiban negara untuk memastikan 
bahwa perempuan memiliki akses 
terhadap keadilan dan bebas dari 
diskriminasi dalam sistem peradilan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Mahkamah Agung tentang 
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum;

Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
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1984 tentang Pengesahan Konvensi 
mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita 
(Convention on The Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3277); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4958); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Political Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4635) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5602); 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TEN-

TANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA 
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN 
HUKUM.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah 

perempuan yang berkonflik dengan hukum, 

perempuan sebagai korban, perempuan sebagai 

saksi atau perempuan sebagai pihak. 

2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan 

biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan 

perempuan. 

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada 

peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki 

dan perempuan yang terjadi akibat dari dan 

dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya 

masyarakat. 

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan 

keseimbangan kondisi antara laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan 

dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu 

berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. 

5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun 

secara sistematik untuk mengidentifikasi dan 
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memahami pembagian kerja atau peran laki-

laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap 

sumber daya pembangunan, partisipasi dalam 

proses pembangunan dan manfaat yang 

mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki 

dan perempuan yang timpang, yang di dalam 

pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya 

seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. 

6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk 

menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 

7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau 

kesan tentang atribut atau karakteristik yang 

seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan 

atau laki-laki.

8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala 

pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang 

dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai 

dampak atau tujuan untuk mengurangi atau 

meniadakan pengakuan, penikmatan, atau 

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan pokok di bidang hukum, politik, 

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya 

oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan 

mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan. 
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9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, 

ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status 

sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/

atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan 

pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam 

konteks relasi antar gender sehingga merugikan 

pihak yang memiliki posisi lebih rendah. 

10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok 

atau organisasi yang dipercaya dan/atau 

memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk 

mendampingi Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum dengan tujuan membuat perempuan 

merasa aman dan nyaman dalam memberikan 

keterangan selama proses peradilan berlangsung. 

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum berdasarkan asas: 

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

b. non diskriminasi; 

c. Kesetaraan Gender; 

d. persamaan di depan hukum; 
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e. keadilan; 

f. kemanfaatan; dan 

g. kepastian hukum. 

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum bertujuan agar hakim: 

a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2; 

b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak 

setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi 

Terhadap Perempuan; dan 

c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang 

setara dalam memperoleh keadilan. 

BAB III
PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4
Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar 

mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-

diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: 

a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak 

yang berperkara; 

b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang 
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berdampak pada akses keadilan; 

c. diskriminasi; 

d. dampak psikis yang dialami korban; 

e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; 

f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi 

tidak berdaya; dan 

g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/

saksi. 

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum, hakim tidak boleh: 

a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan 

pernyataan yang merendahkan, menyalahkan 

dan/atau mengintimidasi Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum; 

b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap 

Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, 

aturan adat, dan praktik tradisional lainnya 

maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias 

Gender; 

c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan 

mengenai pengalaman atau latar belakang 

seksualitas korban sebagai dasar untuk 

membebaskan pelaku atau meringankan 
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hukuman pelaku; dan 

d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang 

mengandung Stereotip Gender. 

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum: 

a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan 

Stereotip Gender dalam peraturan perundang-

undangan dan hukum tidak tertulis; 

b. melakukan penafsiran peraturan perundang-

undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang 

dapat menjamin Kesetaraan Gender; 

c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna 

menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan 

yang setara dan non diskriminasi; dan  

d. mempertimbangkan penerapan konvensi 

dan perjanjian-perjanjian internasional terkait 

Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi. 

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar 

mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat 

hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang 
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bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, 

menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan 

pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum. 

Pasal 8

(1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan 

sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus 

dan kebutuhan untuk pemulihan. 

(2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang 

haknya untuk melakukan penggabungan perkara 

sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau 

permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang 

dirugikan, hakim agar: 

a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi 

manusia; 

b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan 

c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan 

korban dari kerugian yang tidak proporsional 

akibat ketidaksetaraan Gender. 
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Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum 

mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga 

membutuhkan pendampingan maka:

a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum untuk 

menghadirkan Pendamping; dan 

b. Hakim dapat mengabulkan permintaan 

Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk 

menghadirkan Pendamping. 

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para 

pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau 

korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui 

pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh 

di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila: 

a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa 

takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter 

atau psikolog; 

b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan 

Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak 

terjamin apabila berada di tempat umum dan 



125

terbuka; atau 

c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum dinyatakan berada dalam 

program perlindungan saksi dan/atau korban 

dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir 

di persidangan untuk memberikan keterangan 

baik karena alasan keamanan maupun karena 

alasan hambatan fisik dan psikis. 

BAB IV
PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan 

uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum, agar mempertimbangkan: 

a. prinsip hak asasi manusia; 

b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum; 

c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait 

Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi; 

d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip 

Gender yang ada dalam peraturan perundang-

undangan; dan 

e. Analisis Gender secara komprehensif. 
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

MUHAMMAD HATTA ALI
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Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Agustus 2017 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
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REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 
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