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MOTTO 

 

ا
َو
ا  ۡب ِإ ۡب
ْاا ِإٱَو وا َو ٱۡب َو ُل ٓوو ا ُل ۡب ٗد ِإ ۡب ُل ۡب َو ۡب ُل ا ِّنل وا ا َو ا َو ِإ ۡب ِإ َو َو ا ٱِّنل

ْا ا ِإ َووا َو َو ُل و ا َو ٰٓىَّت  َو َو  َو  ْاا ٱۡب ۖۡا َو ٱۡب َو ُل و َو ُل ۡب وَو ل  ۡب
ا ا َوقِإريٗد ناَكَو َو ۖۡا َو َو فِإفۡب يَو ۡب َو ۡب

اا َو ۡب اغَو ِإيِّنلٗد ناَكَو َو ا َو َو ْاْۚ ُل و َبَو  ايَوكۡب
َو
وً وا  ِإ َو ب اا َو

و ٗد َو ٓوا ِإۡسۡب ا كُل ُل هَو
ۡب
اتَوأ َلَو ا َو

ا ييٗد ِإا َو ِإ ِإ ٱٰٓىَّت ا   َو 
ْۚا َو َو يۡب ِإ ۡب
ْاا َو َو  ۡب ِإ ُل و

َو
ا َوأ َو ُل ۡب وَو ل  ۡب

َو
ا  ۡب ِإ ۡب
ا ِإٱَو ا َو ِإ َوواٱَو َو ۡب ُل ۡب  َو ۡب ُل وِإ 

ۡب ِإ ل ا  كُل ۡب
ۡب
وااا َو ۡبيَوأ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu 

mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan 
janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari 

batas kepatauan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang 
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka he daklah 

ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) 

dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan 

harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu 
menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah 

kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 

mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas 
persaksian itu)” (QS. An-Nisa: 6). 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala 
limpahan ridhlo, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir 

dengan judul “Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus 

Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan” sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik 

dan lancar. Shalawat serta Salam tetap tercurahkan untuk 
junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah 

menunjukkan kepada kita dari zaman dahulu ke zaman yang 

sekarang. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri 
Kudus. Dengan segala keterbatasan yang peneliti miliki, masih 

banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga 

hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia 
pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih 

peneliti sampaikan kepada: 
1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya hingga Tugas 

Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 
3. Bapak Prof. Dr. Supa‟at, M.Pd., selaku Wakil Rektor I. 

4. Ibu Dr. Any Ismayawati, SH., M. Hum., selaku Dekan 

Fakultas Syariah. 
5. Bapak Abdul Haris Na‟im, S.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Syariah. 

6. Bapak H. Fuad Riyadi. Lc., M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah. 
7. Ibu Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran 

telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi. 
8. Segenap Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syariah di Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah mendidik dan 

membimbing selama ini. 
9. Bapak Soehartono, MH., selaku kepala KUA Jati Kudus, 

Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag., selaku penghulu 

KUA Jati Kudus dan segenap pegawai KUA Jati Kudus yang 
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telah memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

10. Ayahanda dan Ibunda, serta keluarga tercinta yang dengan 

penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan 
dorongan, bantuan, dan doanya agar peneliti dapat 

menyelesaikan studi S1. 

11. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Hukum 
Keluarga Islam angkatan 2017 yang banyak memberikan 

saran, motivasi, dan dukungannya selama ini, serta 

kebersamaan yang telah dijalani selama 4 tahun ini, semoga 
menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan. 

Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari 

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak 
lepas dari kelemahan dan keterbatasan peneliti. Akhirnya peneliti 

berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 
dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa. 

 

Kudus, 28 April 2021 
Peneliti 

 

 

 

 

Febri Arestu Prananca 

NIM. 1720110073 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

1. KONSONAN 

HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF 

LATIN 

NAMA 

 alif Dilambangkan Tidak أ

dilambangkan 

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa S es (dengan titik ث

diatas) 

 jim J Je ج

 ha H Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 kha Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z Zet (dengan titik ذ
diatas) 

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

 sad S Es (dengan titik ص

dibawah) 

 dad D de (dengan titik ض
dibawah) 

 ta T te (dengan titik ط

dibawah) 

 za Z zet (dengan titik ظ
dibawah) 

 ain „ Komater balik„ ع

diatas 

 gain G Ga„ غ

 fa Fa Ef ف

 qaf Q Ki ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن



x 

HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF 

LATIN 

NAMA 

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah “ Apostrop ى

 ya Y Ye ي

 

2. VOKAL  

a. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A 

 kasroh I I 

 Dhummah U U 

 

b. Vokal Rangkap 

Tanda dan 

Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 

 
Fathah dan 

ya 

Ai a dan i 

 
Fathah dan 

wawu 
Au a dan u 

 

c. Maddah atauVokal Panjang 

Harokat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf 

danTanda 
Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya‟ 

â a dan garis 

di atas 

 
Kasroh dan 

ya‟ 

î i dan garis 

di atas 

 
Dhummah 

wawu 

û u dan garis 

diatas 
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KATA PENGANTAR 

 

ِإا ل ٰٓىَّت ا ل ٰٓىَّت ِإي ِإا   ا ٱٰٓىَّت

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Skripsi yang berjudul “Implementasi Dispensasi Nikah di 

KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti 

menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus. 

2. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas 

Syariah IAIN Kudus. 
3. Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini. 

6. Bapak dan ibu serta sahabat-sahabat terbaikku yang selama ini 

selalu memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan 

semangat belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Teman-temanku seperjuangan yang sama-sama memberikan 

motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena 
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itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam 

suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun 

makna yang terjelma dalam tulisan inipun juga diharapkan ada 
manfaatnya bagi peneliti sendiri dan pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 28 April 2021 
Peneliti 

 

 
 

Febri Arestu Prananca 

NIM. 1720110073 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


