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ABSTRAK 

Nur Khafidloh, 2018, Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota 

Semarang Tahun 2016 ( Studi Kasus Putusan Nomor xxxx/Pdt. 

P/2016/PA. Smg. Skripsi. Jurusan Syariah Program Studi Ahwal 

Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan 

Agung  (UNISSULA) Semarang. Pembimbing Drs. Ahmad Yasin 

Asy „ari S.H., M.S.I. 

Ada beberapa perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Agama Semarang 

khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Tidak mungkin hakim tersebut 

menolak setiap perkara yang masuk teruntuk perkara dispensasi nikah itu sendiri. 

Dispensasi nikah ialah Pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan yang 

dikeluarkan oleh pengadilan agama dalam bentuk penetapan. Adapun dispensasi 

tersebut tentunya diajukan oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan 

akan tetapi usianya belum mencapai kriteria yang ada dalam Undang-Undang 

Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa 

sehingga dalam situasi ini seorang hakim diharuskan menafsirkan sendiri isi dari 

pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis hendak mengkaji yaitu Bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama kota Semarang tahun 2016? 

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan bisa  

juga dikatan sebagai penelitian kualitatif. Maka dari itu, penulis melakukan 

penelitian ini di pengadilan Agama Semarang, mengenai sumber data penulis 

memilih sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal 

dari beberapa buku sebagai referensi. Teknik pengumpulan data yang dipakai 

ialah dengan metode observasi, interview/wawancara, dokumentasi dan arsip. 

Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan 

Agama Semarang dalam menetapkan perkara dispensasi nikah telah sesuai dengan 

peraturan yang sudah ada, yaitu dengan metode maslahah. 

Kata Kunci: Dispensasi nikah, Pertimbangan hakim, Pengadilan Agama 

Semarang. 

 

 

 



 

 

iii 
 

NOTA PEMBIMBING 

 

Hal  : Naskah Skripsi 

Lamp  :…Eksemplar 

Kepada Yth: 

Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung  

Di Semarang 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian 

pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama itu saya kirimkan skripsi : 

 Nama  : Nur Khafidloh 

 Nim  : 30501402665 

 Judul  : Studi Dispensasi Nikah  Pengadilan Agama Kota Semarang  

Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor xxxx/Pdt. 

P/2016/PA. Smg) 

 Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan 

(dimunaqasahkan). 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 2 Februari 2018 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Drs. Ahmad Yasin Asy „ari S.H., M.S.I. 
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Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak diterbitkan oleh orang lain 

2. Skripsi ini bukan merupakan pemikiran-pemikiran orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan rujukan. 

 

 

 

Semarang, 2 Februari 2018 
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MOTTO 

 

فبفسحُا يفسح هللا لكم َاذا قيل اوشزَا يب يٍب الريه ا مىُا اذا قيل لكم تفسحُا في المجلس 

 فبوشزَا يس فع هللا  الريه امىُا مىكم َلريه اَتُا العلم دزجت َ هللا بمب تعملُن خبيس

“Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

maha teliti apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah: 11)
1
 

 

 

 

  

                                                           
1
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya, CV Jaya Sakti, 1977, h. 543 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا السحمه السحيم

ان الحمد هلل وحمدي َوستعيىً َوستغفسي َوعُذ ببهلل مه شسَز اوفسىب َمه سيئبت اعمبلىب 

مه يٍد هللا فال مضل لً َمه يضللً فال ٌبدي لً. اشٍد ان ال الً االهللا َحدي ال شسيك لً َ 

 اشٍد ان محمدا عبدي َزسُلً.

Alhamdulillahi robbil „alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini yang berjudul “STUDI 

DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG 

TAHUN 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor xxxx/Pdt. P/2016/PA. Smg)” ini 

dapat terselesaikan dengan tanpan suatu halangan apapun. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai 

dengan zaman yang terang benderang ini, semoga saja kita mendapat syafaatnya 

besok di hari akhir nanti. Amin.  

Penulis  menyadari walaupun telah berusaha semaksimal mungkin dalam 

menyusun tugas ini, tetapi masih ada banyak kekurangan yang terdapat di 

dalamnya. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran sangat penulis  harapkan demi 

kelancaran tugas ini. Oleh karena itu penulis  menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang 
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2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib selaku Dekan Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang 

3. Bapak Drs. Ahmad Yasin Asy‟ari, S.H.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing 

yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu sehingga penyusun 

dapat menyelesaikan skripsi ini 

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Syari‟ah Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengajar penulis  

dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan Fakultas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis  

5. Ayahanda, ibunda, kakak, dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan 

dukungan moral dan material sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik 

6. Sahabat-sahabatku Syari‟ah angkatan 2014, yang selalu memberikan 

inspirasi, dukungan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini 

7. Semua pihak yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan saru persatu yang 

turut terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini 

Semoga jasa-jasa mereka semua mendapat ridha dari Allah SWT. Amin… 

Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, teruntuk kepada penulis  sendiri dan umumnya kepada para pembaca. 

Amin.. 

Semarang, 2 Februari 2018 

Penyusun 

 

 

Nur Khafidloh 

30501402665 


