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MENELUSURI MAKNA DI BALIK FENOMENA PERKAWINAN DI …
Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, dengan beberapa harapan: Pertama, mampu mengungkapkan
fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat secara mendalam Meski penelitian ini dilakukan dengan pendekata kualitatif
melalui studi kasus, yang berarti
FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LIHAT …
B Perkawinan Di Bawah Umur 28 C Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan 30 fenomena pernikahan yang terjadi di
masyarakat sekarang ini, mulai dari pernikahan di usia dini, kawin lari dan pernikahan di bawah tangan yang sering dipermasalahkan masyarakat
kita sekarang, padahal dalam KHI menjelaskan :
TESIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN …
Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang
kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang
terulang Dahulu,
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PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA …
Fenomena pernikahan di bawah umur ini memang bukan suatu hal baru, akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam pernikahan seperti ini adalah
apakah pernikahan ini akan bisa berjalan harmonis karena pernikahan Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk
suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan
ANALISIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (TINJAUAN …
perkawinan anak di bawah umurdan bagaimana dampak dari suatu perkawinan yang salah satu dan/atau kedua pasangan suami istri masih
dikategorikan sebagai anak di bawah umur tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencengah perkawinan anak di bawah umur Metode
pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
DAMPAK SOSIAL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI …
Fenomena dari perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia dan bukan merupakan suatu hal yang baru yang terjadi di Indonesia, Praktik
ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku serta daerah-daerah yang tersebar hampir di sebagian wilayah Indonesia
FOKUS I di Perkahwinan Awal Usia
umur 16 tahun Bagi gadis Muslim di bawah umur 16 tahun yang ingin berkahwin mereka perlu mendapatkan kebenaran Mahkamah Syariah Sebagai
contoh, pada tahun 2012 mahkamah telah menerima sebanyak 1,165 permohonan perkahwinan dimana salah seorang pasangan adalah di bawah
umur dan daripada jumlah tersebut telah meluluskan sebanyak 1,022 permohonan
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI …
akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam
melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah
umur dan dispensasi
BAB II 2.1 Perkawinan Usia Muda
dalam perkawinan usia muda baik pendidikan remaja maupun pendidikan orang tua (Hanggara, 2010) 223 Faktor Pergaulan Bebas Mayoritas lakilaki dan perempuan yang kawin di bawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka Sayang sekali orang tua sendiri sering tetangga dan
media, faktor
DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI …
perkawinan di bawah umur Hal ini karena terbatasnya literatur kepustakaan yang mengkaji dispensasi perkawinan di bawah umur Sebagian besar
masyarakat (kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum) juga banyak yang belum paham dan bahkan tidak mengenal atau mengetahui
apa itu dispensasi perkawinan di bawah umur
PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN DI …
perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur Perkawinan di bawah umur juga merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam
memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumnbuh, berkembang dan berpotensi secara positif Fenomena perkawinan di bawah
umur bukanlah hal baru di indonesia, misalnya kasus
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERUNDANG- …
Sampai saat ini kawin atau nikah di bawah umur secara umum di berbagai wilayah Indonesia masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat,
khususnya pada masyarakat pedesaan atau yang biasa disebut dengan masyarakat tradisionalis Walaupun keberadaan kawin di bawah umur ini
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seringkali tidak
DOMINASI TRADISI DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
winan pada usia muda atau di bawah umur Se-mentara perkawinan yang sukses pasti membu-tuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara ﬁ sik
maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga Fenomena perkawinan dibawah umur men-imbulkan
kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda Dalam …
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM …
Tengah, kasus perkawinan di bawah umur merupakan kasus pidana dan bukan delik aduan Dalam kasus pidana, apa pun yang terjadi harus
dilanjutkan Berbeda dengan delik aduan, jika kedua belah pihak yang melapor dan bertikai bersepakat, maka dapat mengganggap selesai sebuah
kasus5 Fenomena perkawinan di bawah umur
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis tentang Konsekuensi ...
di bawah umur dimana pria yang sepantasnya menjadi seorang ayah atau kakek malah menjadi mempelai pria dari seorang anak di bawah umur
Selain kasus tersebut terdapat kasus pernikahan di bawah umur lain yang terjadi di Kabupaten Maros pada awal Januari 2009 yang melibatkan
seorang kakek berumur 63 tahun
PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA ATAS PERNIKAHAN …
Kata Kunci: Penolakan, Kantor Urusan Agama, Janda di Bawah Umur PENDAHULUAN Salah satu fenomena pernikahan di bawah umur di kabupaten
Tulungagung adalah pernikahan seorang janda yang umurnya belum mencapai batas minimal melangsungkan pernikahan yaitu 16 tahun Pada
mulanya, dipensasi kawin pertama diajukan oleh pemohon
FENOMENA PERNIKAHAN SIKUM DAN BAWAH UMUR DI …
329 Fenomena Pernikahan Sikum dan Bawah Umur di Dukuh Ploso Kerep_ PALASTREN, Vol 9, No 2, Desember 2016 kasus ketika perkawinan dan
keluarga yang dibangun tidak diawali
DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI …
fenomena pelaksanaan perkawinan di bawah umur Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya
perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi
umur untuk pelaksanaan
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI …
terkait Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat Fenomena yang ada
pada saat ini salah satunya adalah mengenai bentuk perkawinan di bawah umur yang banyak dilakukan oleh masyarakat tak terkecuali di wilayah
Kota Bogor
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