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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Saat sekarang ini Indonesia memiliki hukum nasional yang 

merupakan unifikasi (hukum yang berlaku di seluruh penduduk atau 

golongan di Indonesia) dalam bidang hukum perkawinan. Untuk  

mempelajari hukum-hukum perkawinan ini maka sebaiknya harus 

mengetahui apa itu perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 menyimpulkan perkawinan itu suatu ikatan lahir bathin antara pria 

dan wanita yang suatu kelak nanti bertujuan untuk mewujudkan keluarga 

yang langeng, damai berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah atau 

berdasarakan ketuhanan yang maaha esa. Apabila di simpulakan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, bahwasan-nya 

perkawinan ini mempunyai suatu hubungan yang begitusangat erat sekali 

dengan keagamaan,dan kerohanian. Untuk bisa menjadi sebuah keluarga 

yang sangat bahagia,sebagai orang tua harus komitmen dengan hak dan 

kewajiban untuk anak-anak setelah melahirkan keturunan nantinya.1  

 Muhammad Amin Suma M.A dalam bukunya sebelum melakukan 

ikatan yang sah dalam perkawinan maka perlu persetujuan dari orang tua 

masing-masing mempelai, sebagaimana yang sudah tertera dalam pasal 6 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus di 

                                                           
1Komariah ,Hukum Perdata, (Malang : P.T. Universitas Muhammadiyah Malang  Press, 

2013), 32. 
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dasarkan atas persetejuan kedua calon mempelai. Di pasal 6 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan suatu ikatan yang 

sah dalam perkawinan apabila seorang itu umurnya masih 21 ( dua puluh 

satu ) tahun, maka seseorang yang ingin melakukan ikatan yang sah dalam 

suatu perkawinan tersebut perlu ada izin dariayah dan ibunya.2 Diayat 

ketiga (3) disebutkan bahwa, apabila ada dari salah satu kedua orang 

tuanya dinyatakan wafat atau tidak sanggup lagi untuk menyampaikan 

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat kedua (2) pasal ini hanyabisa 

diperoleh bagi orang tua yang masih sehat atau dari orang tua yang masih 

bisa mengatakan kehendaknya. Dalam pasal (4) menyatakan bahwa 

apabila kedua orang tuanya telah wafat (almarhum) atau tidak sanggup 

lagi untuk menyampaikan kehendaknya,  maka yang perlu kita lakukan 

ialah harus meminta izindari wali, orang-orang yang telah merawat kita 

atau bisa juga dari keluarga terdekat,selama mereka masih sehat danmasih 

bisa menyampaikan kehendaknya.3 

 Dalam pasal (7) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) 

bahwa perkawinan itu diijinkan apabila dari seorang laki-laki tersebut 

sudah memasuki umur 19 tahun dan seorang perempuan sudah memasuki 

umur 16 tahun tahun, pasal kedua (2) menyatakan bahwa dalam suatu 

penyimpangan pada ayat (1) sesorang yang ingin melakukan perkawinan 

perlu adanya surat izin dispensasi dari pengadilan maupunPejabat 

                                                           
2Muhammad Amin Suma,  Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan 

PeraturanPelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Jakarta, 2004), 330. 
3Ibid, 331 
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lainnya, yang di tunjuk oleh kedua orang tua masing-masing pihak, dan 

pasal (3) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah 

seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal ke 6 ayat (3) dan (4) 

undang-undang, perlu juga untuk meminta dispensasi tersebut ayat (2) 

pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pada pasal ke 6 ayat 

(6), yaitu ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.4 

 Permasalahan yang terjadi Kecamatan Sape Kabupaten Bima yaitu 

ketika kedua orang tua belah pihak ini sedang ingin mendaftarkan nikah 

untuk anak-anaknya, ketika pemerikasaan data pihak Pegawai Pencatat 

Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapemenemukan 

ketidaksingrongan di Kartu Tanda Penduduknya dan Ijazahnya. Dalam 

Kartu Tanda Penduduknya sudah mencapai umur untuk melangsungkan 

perkawinan sedangkan dalam Ijazahnya belum mencapai umur untuk 

melangsungkan perkawinan. Maka dari itu apabila ingin perkawinan itu 

bisa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan Undang-

undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam 

hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini di suruh untuk meminta 

dispensasi nikah ke pengadilan yang di unjuk oleh kedua orang tua belah 

pihak, baik itu dari pihak pria maupun dari pihak wanita. 

                                                           
4Ibid, 331 
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 Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima kebanyakan kedua belah 

pihak yang ingin mendaftar nikah untuk melangsungkan perkawinan 

diusia dini ialah dengan cara melakukan manipulasi data, dikarenakan 

masih sebagian besar anak-anak yang melakukan perbuatan asusila dan 

mengakibatkan hamil di luar nikah, maka dari itu kedua orang tua belah 

pihak terpaksa untuk menikahkan anaknya, untuk itu kedua orang tua 

belah pihak agar anaknya ini bisa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)  

kedua orang tua melakukan manipulasi data secara diam-diam. Data yang 

dirubah untuk mengelabuhi Kantor UrusanAgama (KUA) agar pernikahan 

dapat tercatat dan mendapat buku- buku nikah adalah dengan cara: 

 1. Akta 

 2. Ijazah 

 3. Kartu Keluarga 

 4. Kartu Tanda Penduduk 

 Dengan adanya manipulasi data yang di lakukan oleh kedua orang 

tua belah pihak, maka Pegawai Pencatat Nikah beserta Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sape mengambil tindakan dengan cara 

melakukan beberapa pertimbangan untuk mengurangi terjadinya 

penakalan anak-anak yang masih di bawah umur agar tidak melakukan 

perbuatan sebagai layaknya sepasang suami istri, dengan adanya 

pertimbangan ini kemungkinan kedepannya nanti bisa mengurangi anak-

anak yang masih di bawah umur untuk tidak melakukan hal-hal yang yang 
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negatif dan bisa mengurangi adanya manipulasi data secara diam-diam 

yang dilakukan orang tua kedua belah pihak untuk bisa melangsungkan 

perkawinan bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur. 

 Penulis mengambil judul ini dikarenakan agar masyarakat setempat 

yang masih belum mencapai umur 16 tahun keatas agar tidak melakukan 

hal yang tidak diinginkan. Maka dari sini juga orangtua perlu menjaga 

anak-anak mereka agar tidak melakukan hal-hal yang negatif, misalnya 

berhubungan intim sejak dini dan bisa juga mengurangi adanya manipulasi 

data. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam menyikapi upaya 

manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia dini di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupeten Bima? 

2. Bagaimana cara Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalisir upaya 

manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia dini di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupeten Bima? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam rangka 

mengadakan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam menyikapi 

upaya manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia dini di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupeten Bima. 
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2. Untuk mengetahui cara Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalisir 

upaya manipulasi data unuk melangsungkan perkawinan usia dini di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupeten Bima. 

 Adapun manfaat  yang di dapatkan dari penelitian ini adalah dapat 

mengetahui penyebab orang tua memanipulasidata penambahan umur 

untuk melangsungkan perkawinan yang masihusiadini, danupaya 

Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama dalam 

meminimalisir upaya manipulasi data untuk melangsungkan 

perkawinan usia dini 

D. Penelitian Terdahulu 

 Dalam sebuah penelitian, sangat penting mencantumkan penelitian 

terdahulu. Dalam penelitian terdahulu penulis bisa membandingan dan 

membedakan dari beberapa tema yang sudah dilakukan. Tujuannya dari 

pemaparan penelitian terdahulu adalah bagaimana menghindari 

pengulangan kajian terhadap penelitian ini, maka penulis memaparkan 

beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya, sebagai berikut : 

Lina Puji Lestari, 2016, Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Fakultas 

Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan tema 

“Peran Serta ModindalamManipulasi Data Usia Calon Pengantin dan 

pertimbangan yang di pakai (StudiKasus di Kelurahan Sumurrejo, 

KecamatanGunungPati, Kota Semarang)” dalam penelitian intinya 

membahas, tentang faktor penyebab terjadinya praktek manipulasi, 

pandangan masyarakat mengenai pratek manipulasi data usia calon 
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pengantin, dan Dampak yang ditimbulkan apabila terdapat praktek 

manipulasi.5 

E. Metode Penelitian 

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan 

metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan 

adalah sebagaiberikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada  

hukumperaturan undang-undang perkawinan. Yang dimana mengatur 

tentang permasalahan pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah dalam 

menyikapi upaya manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia 

dini di Kanor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape. 

 Penelitian ini berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku 

masyarakat mengenai peraturan hukum-hukum ataupun undang-undang 

yang sudah berlaku.Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang dipakai 

ialah observasi dan wawancara.6 

2. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data ini penulis berusaha mendapatkan data 

seobyektifnya, ada dua metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu : 

                                                           
5 Lina Puji Lestari Lina Puji Lestari “Peran Serta Modin dalam Manipulasi Data Usia 

Calon Pengantin dan pertimbangan yang di pakai (StudiKasus di Kelurahan Sumurrejo, 

KecamatanGunung Pati, Kota Semarang)”(Skripsi, IAIN Salatiga, Semarang, 2016)  
6Imam Gunawan,  Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta:   P.T. Bumi 

Aksara, 2013),  141. 



8 
 

a. Observasi 

  Observasi ialah suatu penelitian untuk mengumpulkan data 

secara teliti,serta pencacatan secara sistematis.Bapak Kartonojuga 

berpendapat bahwa observasi ialahstudi yang telah disengaja dan 

sistematis mengenai suatu gejala psiskis berupa fenomena sosial 

dengan pengamatan dan pencacatan. Tujuan dari observasi sendiri 

ialah mengerti tingkah laku manusia pada fenomena yang terjadi  

pada suatu kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.7 

b. Wawancara atau Interview 

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

untuk mendapatkan informasidengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Interview, juga disebut dengan wawancara 

ataukuisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan olehpewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara8 

 Menurut Kartono bahwa Wawancara ialah suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah terentu; ini 

merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik.9 

 Wawancara digunakan untuk memperoleh data secara 

umum dan luas tentang hal-hal yang menonjol, penting dan 

                                                           
7Ibid, 143 
8Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta: GadjahMada University 

Press, 1978), 225. 
9Ibid 
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menarik untuk diteliti. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara 

dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)Beserta Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sape (KUA). 

F. Sistematika Pembahasan 

 Untuk lebih sistematik dalam penulisan  skripsi ini, penulis 

melakukan sistem dengan cara sistematis sesuai dengan sub-sub bab yang 

dibahas, agar memudahkan pembaca untuk memahaminya. Adapun 

sistimatika yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode peneliian, penelitian 

terdahulu dan sistematika pembahasan. 

 Bab II penjelasan yang berupa pembahasan tentang Landasan Teori 

sesuai dengan judul yang akan dibahas oleh penulis. 

  Bab III penjelasan yang berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan 

dalam bab ini penulis membahas hasil penilitian yang meliputi hasil 

penelitian tentang Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam menyikapi upaya 

manipulasi data untuk melangsungkan perkawinan usia dini di Kantor 

Urusan Agama (KUA) KecamatanSape. 

  Bab IV penutup ini penulis menyimpulkan hasil dari pembahasan 

dan penelitian yang telah digambarkan dalam skripsi, dan berupa saran-

saran. 

 


