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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah: 

 

Nama : Aulia Rahmawati 

Nim : 30301508943 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ORANG DEWASA 

DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA 

 

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan 

tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian benar karya tulis orang 

laintanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan 

plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

 

Semarang, 25 September 2019 

 

 

 

Aulia Rahmawati 
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HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Ailia Rahmawati 

Nim   : 30301508943 

Program Studi  : Ilmu Hukum 

Fakultas   : Hukum 

Alamat   : Desa Botorejo Rt 04 Rw 01 Kec.Wonosalam Kab. Demak 

No HP/Email  : 082226777821 / auliaadib22@gmail.com 

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ORANG DEWASA 

DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA 

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

serta memberikan Hak Bebas Royalti non-ekslusif untuk disimpan, 

dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya diinternet atau 

media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis 

sebagai pemilik hak cipta. 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya. Apabila kemudian hari 

terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka 

segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi 

tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultang Agung Semarang. 

 

Semarang, 25 September 2019 

 

 

Aulia Rahmawati 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

- Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.” (Q.S. Al-insyirah,      

6-8) 

- Mulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan 

menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan karena hasil tidak akan 

menghianati usaha 

 

Skripsi ini aku persembahkan : 

1. Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakan dan mendukung disetiap kakiku 

melangkah, serta menyayangiku tiada batas 

2. Adik-adikku yang selalu mensupport dan terimakasih selalu ada saat kakak 

membutuhkan kalian 

3. Keluarga Besarku yang senantiasa mendoakan dan mendukungku hingga aku 

bisa seperti sekarang ini 

4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, terimakasih terkhusus untuk 

sahabat baikku yang sudah membantuku di saat aku membutuhkan dan setia 

menemaniku 

5. Almamaterku 

6. Orang spesial yang selalu aku repotkan dan selalu membantuku dan 

memotivasiku dalam mengerjakan Skripsi ini 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang maha 

pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa 

adanya suatu halangan apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. atas berkat 

Rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Orang Dewasa Dengan Anak di 

Bawah Umur” sebagai pemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana 

strata satu (S-1) Ilmu Hukum program Kekhususan Hukum Perdata di Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang.  

Penulis menyadari bahwa tulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi menuju kesempurnaan skripsi 

ini.Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga 

pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan 

bimbingannya. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya 

penulis berikan kepada : 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung. 

2. Bapak H. Mudlofar dan Ibu Hj. Tatik Sukarti selaku kedua orang tua saya 

yang telah memberikan saya kehidupan dan mengajarkan saya arti dari 
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sebuah kehidupan, serta selalu mendoakan saya di setiap kaki saya 

melangkah. 

3. Prof. Dr. Gunarto, SH,SE,Akt,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Dr. H. Akhmad Khisni, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama proses 

penyusunan skripsi. 

5. Dr. H. Amin Purnawan, S.H. Sp.N. M. hum. Selaku Dosen Wali yang 

memberikan dukungan serta arahan selama perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, atas 

jasa-jasanya yang telah memberikan ilmu, sehingga penulis mampu  

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh staff karyawan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama proses 

perkuliahan. 

8. Drs.H. Mutawali, S.H., M.H. selaku narasumber. 

9. Seluruh staff dan karyawan yang berada di Kantor Pengadilan Agama 

Demak, yang telah banyak membantu saya dalam proses pembuatan skripsi. 

10. Adik-adik saya Febby Wijaya Sari dan Elma Elviyantiyang memberikan 

dukungan, semangat dan motivasi. 

11. Keluarga besar saya. 
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12. Tunangan saya Mohammad Adib Mahsun yang telah menemani dan selalu 

memberikan motivasi saat bersama-sama berjuang dalam pembuatan skripsi 

untuk memperoleh gelar sarjana. 

13. Sahabat saya Anisa Setia Pratiwi, mas Abdullah Galih Nanda, dan Indah Riza 

Pradasari. 

14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Unissula 2015. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah memberikan 

bantuan, perhatian bimbingan, motivasi, serta doanya kepada penulis secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Penulis memahami dan menyadari baha skripsi ini masih terlalu jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu penulis berharap dan mempersilahkan atas semua kritik, 

saran, dan masukan secara terbuka, yang bersifat membangun sehingga penulis 

dapat belajar untuk lebih baik lagi.Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi 

semua pihak. 

 

Semarang,   Maret 2019 

Penulis 

 

Aulia Rahmawati 

  


