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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB 

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya 

mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam 

huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. 

Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari. 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini 

adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku 

panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh 

Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020. Adapun 

ketentuannya adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te د

 Sa‟ TH Te dan Ha ث

 Jim J Je د

 Ha‟ Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawahnya) 

 Kha‟ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal DH De dan Ha ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin SY Es dan Ye ش

 Sad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawahnya) 

 Dad Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawahnya) 

 Ta‟ Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawahnya) 

 Za‟ Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawahnya) 

 Ain „- Koma terbalik di atasnya„ ع
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 Ghain GH Ge dan Ha غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Waw W We و

 Ha‟ H Ha ِ/ح

 Hamzah ‟- Apostrof ء

ٌ Ya‟ Y Ye 

ٌ Nun N En 

 Waw W We و

 Ha‟ H Ha ِ/ح

 Hamzah ‟- Apostrof ء

ٌ Ya‟ Y Ye 

 

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y 

Waḍ عضو 

„iwaḍ عىض 

dalw دنى 

yad َد 

ḥiyal حُم 

ṭahī ٍطه 

 

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh: 

ūlá ونًأ  

ṣūrah صىرح 

dhū ذو 

īmān ًَبٌإ  

Fī ٍف 

kitāb كتبة 

sihāb سحبة 

jumān ٌجًب 
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4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh: 

awj أود 

nawm َىو 

law نى 

aysar أَسر 

syaykh شُد 

„aynay ٍُُع 

 

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca 

tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh: 

Fa„alū فعهىا 

Ulā‟ika أونئك 

ūqiyah أوقُخ 

 

6. Penulisan alif maqṣūrah ( ي ) yang diawali dengan baris fatḥaḥ 

  َ) ) ditulis dengan lambang á. Contoh: 

ḥattá ًحت 

maḍá ًيض 

kubrá كجري 

muṣtafá ًيصطف 

 

7. Penulisan alif manqūsah ( ي ( yang diawali dengan baris kasrah 

(   َ  ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh: 

Raḍī al-Dīn ٍَرضٍ اند 

al-Miṣrī   انًصر ي 

 

8. Penulisan ح (tā‟ marbūṭah) Bentuk penulisan ح (tā‟ marbūṭah) 

terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Apabila ح (tā‟ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, 

dilambangkan dengan ِ (hā‟). Contoh: 

ṣalāh صالح 
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b. Apabila ح (tā‟ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat 

dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ِ (hā‟). 

Contoh: 

al-Risālah al-Bahīyah انرسبنخ انجهُخ 

 

c. Apabila ح (tā‟ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf 

ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh: 

Wizārat al-Tarbiyah وزارح انترثُخ 

 

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, 

yaitu: 

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan 

dengan “a”. Contoh: 

Asad أسد 

 

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‟ ”. 

Contoh: 

Mas‟alah يسأنخ 

 

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. 

Contoh: 

Riḥlat Ibn Jubayr رحهخ اثٍ ججُر 

al-istidrāk اإلستدراك 

kutub iqtanat‟hā كتت اقتُتهب 

 

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah 

bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua 

huruf w). Adapun bagi konsonan yā‟ ( ٌ ) dilambangkan 

dengan “yy” (dua huruf y). Contoh: 

quwwah ح  قُى 

„aduww   عُدو 

syawwal ال  شى 

Jaww   جى 
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al-Miṣriyyah انًصر َ خ 

ayyām أَ بو 

Quṣayy   ٍ  قص 

al-kasysyāf انكش بف 

 

12. Penulisan alif lām (ل ا). Penulisan ل ا dilambangkan dengan 

“al-” baik pada ل ا syamsiyyah maupun ل ا qamariyyah. 

Contoh: 

al-kitāb al-thānī ٍَانكتبة انخب 

al-ittīḥād اإلتحبد 

al-aṣl األصم 

āl-āthār اِحبر 

Abū al-wafā‟  انىفبءاثى  

Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah يكتجخ انُهضخ انًصرَخ 

Bi al-tamām wa al-kamāl ثبنتًبو وانكًبل 

Abu al-Layth al-samarqandī ٌاثى انهُج انسًرقُد 

 

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, 

tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:  

Lil-syarbaynī ٍُُنهشرث 

 

13. Penggunaan “ ′ ” untuk membedakan antara د )dal) dan  د (tā) 

yang beriringan dengan huruf « ‹‹ِ  )hā‟) dengan huruf ذ )dh) 

dan ث )th). Contoh: 

Ad′ham أدهى 

Akramat′hā أكريتهب 

 

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya 

Allāh هللا 

Billāh ثبهلل 

Lillāh هلل 

Bismillāh ثسى هللا 
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ABSTRAK 
 

Judul Tesis  : Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh 

  Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan  

Antara Pria dan Wanita (Studi Analisis 

Terhadap Perubahan Undang-Undang 

Perkawinan) 

Nama Penulis/NIM : Amirullah Djakfar/30183759 

Pembimbing I  : Prof. Dr. Nurdin Bakry, M. Ag 

Pembimbing II  : Dr. Analiansyah, M. Ag 

Kata Kunci (keywords) : Persepsi, Masyarakat, Usia Perkawinan 

 

Disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi 

suatu pembahasan yang menarik, karena terjadi banyaknya 

perbincangan dan perdebatan mengenai penyamaan batas minimal 

usia perkawinan pria dan wanita dimana wanita dan pria telah 

disamakan usia menjadi 19 Tahun. Namun demikian dengan 

adanya perubahan UU perkawinan tersebut telah menimbulkan satu 

terobosan hukum mengenai batas minimal usia perkawinan di 

Indonesia. Menariknya terobosan hukum ini mendapat respon 

positif dari sejumlah pihak, khususnya di Kota Banda Aceh. 

Adapun tujuan  penelitian ini untuk mengetahui persepsi 

masyarakat Kota Banda Aceh terhadap penyamaan batas minimal 

usia perkawinan antara pria dan wanita serta hal-hal yang 

melatarinya.  

Dengan melakukan penelitian hukum sosiologis dan 

pendekatan kualitatif, penulis menemukan bahwa persepsi 

masyarakat kota Banda Aceh terhadap penyamaan batas minimal 

usia perkawinan antara pria dan wanita menunjukkan mayoritas 

masyarakat memberikan respon positif terhadap penyamaan batas 

minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun. Sebagian 

responden bahkan menginginkan batas minimal usia perkawinan 

ditingkatkan lagi, usia pria lebih tinggi dibandingkan dengan usia 

wanita agar matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 

sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan 

yang sehat. Penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat 
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umum untuk mendukung program pemerintah dalam hal batas 

minimal usia perkawinan dengan tujuan keselarasan dan 

mengecilkan permasalahan dalam masyarakat. 
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ABSTRACT 
 

Thesis Titles  :  Banda Aceh City Community Perceptions 

About Equality at Married Age Between Men 

and Women (Analytical Study of Changes in 

Marriage Law) 

Name/NIM  :  Amirullah Djakfar/30183759 

Supervisor I :  Prof. Dr. Nurdin Bakry, M. Ag 

Supervisor II :  Dr. Analiansyah, M. Ag 

Keywords  :  Perception, Community, Married Age 

 

The enactment of Law No. 16 of 2019, Amendments to Law No. 1 

of 1974 concerning Marriage has became an interesting issue, 

because there were many discussions and debates regarding the 

equalization of the minimum age limit for marriage for both men 

and women where women and men have been equated in age to 19 

years. However, the amendment to the marriage law has led to a 

legal breakthrough regarding the minimum age limit for marriage 

in Indonesia. Interestingly, this legal breakthrough received a 

positive response from a number of parties, especially in the city of 

Banda Aceh. The purpose of this study was to determine the 

perception of the people of Banda Aceh City towards the 

equalization of the minimum marriage age between men and 

women and the things that underlie it. 

By conducting sociological legal research and a qualitative 

approach, the authors found that the perception of the people of 

Banda Aceh towards the equality of the minimum age of marriage 

between men and women showed that the majority of people gave 

a positive response to the equality of the minimum age of marriage 

of 19 (nineteen) years. Some respondents even want the minimum 

age of marriage to be increase again, the age of men is higher than 

the age of women, so that their mental and physical maturity are 

mature to be able to carry out a marriage in order to realize the 

purpose of marriage properly. So that it does not end in divorce and 
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get healthy offspring. The author suggests to the public to support 

government programs in terms of the age limit for marriage with 

the aim of harmony and minimizing problems of society. 
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 مستخلص البحث
وعي اجملتمع مبدينة بندا آتشيو حول حتديد سن الزواج  :      عنوان البحث

قانون  ي تعديلواملرأة )دراسة حتليلية  بني الرجل مساوية
 الزواج(

 ٖٜٔٛٚ٘.ٖ/جعفارمري اهلل : أ  االسم/رقم القيد
 املاجستري بكري ديننور  األستاذ الدكتور:   املشرف األول
 أناليانشاه املاجستري الدكتور:   املشرف الثاين

  الوعي، اجملتمع، سن الزواج :  الكلمة الرئيسية
 

 ٜٗٚٔسنة  ٔتعدياًل عن قراِر رقم:  ٜٕٔٓسنة  ٙٔإن إعتماَد قراِر رقم: 
املتعلِق بالزواج صار حبثًا امللفت للنظر، املثري للحواِر واجَلَدل حول حتديد سن 

سنة. ومع ذلك فقد أدَّى ىذا  ٜٔالزواج للرجل واملرأة، وذلك ال يقل عن 
ثرِي 

ُ
التعديُل إىل إبداٍع قانوينٍّ عن احلد األدىن لسن الزواج بإندونيسيا. ومن امل

ة يف مدينة بندا  لالىِتَمام أن ىذا اإلبداعَ  َلِقي قبوال من بعض األطراف، خاصًّ
آتشيو. والغرُض من البحث معرفُة وعي اجملتمِع مبَدينة بندا آتشيو حول ُمساواِة 

 .حتديِد سنِّ الزواج بني الرجل واملرأة وما يتعلق هبا
من خالِل البحث عن القانون االجِتماعي واملنهج النَّوعي، فقد أدرك الباحث أن 

ظهر توعي اجملتمع يف مدينة بندا آتشيو حول مساواة سن الزواج بني الرجل واملرأة، 
 ٜٔدىن يف سن الزواج  وىو مساواة احلد األعلى لموافقة أغلبية املستجيبني ل

على ما فوق ذلك، حيث يكون سن الزوج عْشرَة( سنة، بل أَراد البعُض  )تسع
ُق الغرَض  أعلى من املرأة لينُضَج فيو عقلًيا وجسديًا ويكون قادرا على الزواج ، وحيقِّ
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من ذلك على وجو صحيٍح واحلصوِل على ُذريٍّة طيّبٍة، فال ينتهى إىل َمأزِق 
ة ل ِعُموا البَ رَاِمَج الَّيت الطَّالق واالهنَِياِر اأُلَسرِي. ويوِصي الباحُث إىل اجملتمع عامَّ يدَّ

قررىا احلكومُة ِفْيَما يتعلَّق  بِسن الزواج لتحِقيِق مصلحِة االْنِسَجاِم وَحلِّ 
 .املشكالِت االْجَتِماِعيَّة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memandang bahwa penikahan mempunyai kedudukan 

yang tinggi dalam kehidupan indidivual, kekeluargaan maupun 

kehidupan bangsa. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah dalam kehidupannya. Kehidupan duniawi dan ukhrawi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya harus didapat dalam batas-batas 

kodrat kemanusiaan. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan 

pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya karena 

segala sesuatu yang diciptakan berpasang-pasangan.
1
 

Pernikahan adalah sebuah institusi terpenting dalam 

kehidupan manusia, menikah bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan seksualitas, tapi menikah merupakan cita-cita besar 

dalam membangun peradaban dunia karena langkah awal bagi dua 

insan dalam membentuk sebuah keluarga yang solid yang kelak 

melahirkan genarasi-generasi qur’ani. Idealnya seorang yang 

memutuskan untuk menikah memiliki bekal yang cukup untuk 

dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dengan kompleksitas 

permasalahan.  

Pernikahan bukan masalah sepele tetapi menyangkut masa 

depan sesorang, tentu untuk hal yang tidak sepele dibutuhkan 

persiapan yang matang dan serius baik fisik, psikis maupun mental. 

Kesiapan menikah sangat identik dengan kematangan usia. Karena 

di usia yang matang seseorang mampu berfikir dewasa, memiliki 

cukup pendidikan dan pengalaman, bertanggung jawab dalam 

financial dan tentunya matang dalam bereproduksi.
2
  

Di Indonesia pengaturan terhadap perkawinan di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Adanya legalitas terhadap perkawinan, diharapkan dapat menjamin 

                                                 
1A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Banda Aceh: 

Yayasan PeNA, 2010), hlm. 29. 
2Syahrati, Waktu yang Tepat untuk Menikah, Harian Serambi Indonesia, 

24 April 2015. 
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hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan. Penjabaran Definisi dan Tujuan didalam Bab I Pasal 1 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.”
3
 Dengan demikian, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah 

menerapkan prinsipprinsip perkawinan yang meliputi atas kesiapan 

dari pihak laki-laki dan perempuan telah memiliki kematangan 

dalam hal fisik, mental dan materi sehingga dapat mewujudkan 

tujuan dari perkawinan itu sendiri dan menghindari dari perceraian. 

Didalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

telah diatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika usia laki-

laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sejak disahkan sebagai 

hukum pernikahan nasional, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

dalam perjalanannya tak pelak menuai beragam kritik sebab 

terdapat beberapa pasal yang mana dianggap sudah tidak lagi 

sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, 

salah satunya yakni Pasal 7 ayat (1) mengenai batasan umur 

pernikahan. Sehingga sebagian masyarakat terutama kalangan 

aktivis perempuan menghendaki perubahan.
4
 

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaanya menyisakan 

berbagai permasalahan diantaranya praktik perkawinan anak. 

Batasan umur minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita tersebut 

secara empiris membuka peluang perkawinan usia anak dan 

membuat kekhawatiran banyak pihak mengenai dampak buruknya 

seperti perceraian, kekerasan fisik maupun batin, kekerasan 

seksual, menimbulkan penyakit HIV/AIDS, kekerasan reproduksi 

                                                 
3Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Permendagri No. 12 Tahun 

2010. 
4Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum 

Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan 

Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan”, Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, 

Vol.14, No.1, 2019 hlm. 16. 
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dan kematian ibu dan bayi.
5
 Sederet dampak buruk akibat 

perkawinan usia anak tersebut dikarenakan belum memiliki 

kesiapan matang jiwa dan raga, dan terlebih dalam soal ekonomi.
6
 

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di 

Indonesia, praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak 

pelaku baik di kota besar maupun di pedalaman. Sebabnya-pun 

bervariasi, menurut Heru Susetyo praktek perkawinan dibawah 

umur disebabkan karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, 

pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.
7
  

Dalam pernikahan di bawah umur terdapat dampak yang 

mengikuti dalam berlangsungya pernikahan, baik dampak yang 

positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan 

dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini akan 

memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Pernikahan 

usia dini rentan terhadap berbagai masalah, di antara dampak-

dampak  perkawinan  di bawah  umur  ialah menurunnya  kualitas 

sumber  daya manusia, kekerasan  terhadap  anak,  kemiskinan  

meningkat, eksploitasi  dan  seks komersial anak,  dan  sebagainya. 

Disebutkan pula bahwa maraknya  trafficking  di  antaranya  dipicu  

oleh  terjadinya  pernikahan  di  bawah umur.
8
  

Pasal 7 ayat (1) juga dinilai mengandung unsur diskriminasi 

terhadap perempuan,
9
 dan secara hierarki berlawanan dengan Pasal 

28 ayat (2) UndangUndang Dasar NRI Tahun 1945 yang menolak 

                                                 
5Habib Shulton Asnawi, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan 

Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan 

Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Jurnal 

Fikri, Vol.1, No.1, 2016, hlm. 42. 
6Yusuf,“Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia:Kajian 

Psikologi dan Hukum Islam”, Journal of Islamic Law,Vol.1,No.1, 2020, hlm. 22. 
7Heru Susetyo, Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Lesgislasi dan 

Harmonisasi Hukum, https://www.hukumonline.com, diakses 15 Januari 2021.  
8Syafruddin, “Human Trafficking: Perbudakan Modern dan Aspek 

Hukum dalam Penanggulangannya” Al Adalah, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7, 

No. 2, Desember 2018. 
9Burhanuddin ABD. Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari 

Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah”, (LKKI Publisher Fakultas Syariah dan 

Hukum: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm.4. 

https://www.hukumonline.com/
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segala bentuk diskriminasi. Di samping itu, Pasal 7 ayat (1) juga 

dinilai melanggar hak setiap orang sebagaimana diatur pada Pasal 

27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, seperti hak 

pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak pilitik, hak sosial 

budaya, dan hak persamaan kedudukan dalam hukum. Atas dasar 

inilah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diajukan judicial review 

ke Mahkamah Konstitusi RI oleh masyarakat.
10

 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, UU Perkawianan 

terjadi suatu gebrakan untuk revisi atau perubahan, dengan 

ditetapkannya UU Perkawinan tahun 2019 dan menjadi catatan 

sejarah tersendiri dalam perkembangan dan pembaharuan hukum 

pernikahan di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan yang fundamental 

terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan 

batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 

tahun”. Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang 

Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud 

dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan 

perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara 

baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat 

dan berkualitas”.
11

 

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas 

minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan 

pertimbangan yang sangat matang. Batas usia 19 (sembilan belas) 

tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. 

Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah 

dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi 

permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka 

                                                 
10Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, 

Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2018, hlm. 

146 
11Undang-Undang Republik Indonesia, “Penjelasan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 2019, hlm. 2. 
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perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka 

perkawinan di bawah umur. 

Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa 

perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan 

terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi 

dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-

Undang Perkawinan yang lama. Lahirnya Undang-Undang No 16 

Tahun 2019 terkait penyamaan minimal usia laki-laki dan 

perempuan dalam melakukan perkawinan menjadi suatu 

pembahasan yang menarik, karena terjadi banyaknya perbincangan 

dan perdebatan di masyarakat yang menjadi suatu isu yang sering 

dibahas dalam forum-forum diskusi. Sebagian ada yang setuju dan 

yang lainnya kurang setuju dan bahkan tidak setuju sama sekali 

mengingat kondisi pergaulan remaja saat sekarang ini yang 

semakin bebas. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang persepsi masyarakat 

yang berkenaan dengan batas usia perkawinan dalam Undang-

Undang No 16 Tahun 2019, penulis mencoba menyusun sebuah 

penelitian dengan mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Kota 

Banda Aceh Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan Antara Pria 

dan Wanita” (Studi Analisis Terhadap Perubahan Undang-Undang 

Perkawinan). 

B.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi penelitian 

penulis adalah: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap 

penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita? 

2. Apa hal-hal yang melatari persepsi masyarakat tersebut? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Secara spesifik, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pandangan ataupun persepsi masyarakat Kota Banda 
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Aceh terhadap penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita 

sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 

Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun secara khusus manfaat penelitian ini dapat dilihat 

dari dua sudut pandang yaitu: 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 1.

bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan untuk 

memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai 

penambah referensi untuk memperkaya bahan bacaan di 

perpustakaan UIN Ar-Raniry. Selain itu, hasil penelitian ini 

juga diharapkan berguna bagi yang berkepentingan untuk 

penelitian perkembangan atau penelitian tindak lanjut pada 

suatu waktu. 

 Secara praktis diharapkan menjadi salah satu sumbangan 2.

pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak 

pemikiran hukum, sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka 

yang hendak melakukan penelitian mengenai penyamaan usia 

perkawinan antara pria dan wanita dalam hukum positif 

Indonesia. Selain dari pada itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat pada umumnya. 

E.  Kajian Pustaka 

Dalam menyusun karya llmiah, tinjauan kepustakaan sangat 

dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan 

terpercaya. Hal ini dianggap penting untuk mengetahui dan 

membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan 

apakah memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang 

dikaji. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah melihat dari sisi 

kelebihan dan kekurangan yang ada dalam penelitian sebelumnya, 

sehingga mempermudah penulis dalam melihat perbedaan teori 
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antara kajian terdahulu dengan penelitian yang sedang ditulis. 

Beberapa karya kajian terdahulu yang peneliti temukan antara lain: 

Maisarah dalam tesisnya berjudul “Batas Minimal Usia 

Perkawinan”. Kajian terhadap Fiqh Empat Mazhab” 

menyimpulkan bahwa ayat yang dijadikan pembatasan dalam 

pembatasan usia kawin yaitu surat an-Nisa ayat 5-6 dan 9, Hadits 

Ibn Mas’ud maupun maslahah yang ingin dicapai dalam dari 

sebuah perkawinan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa 

baligh maupun rusyd (kematangan) baik fisik maupun mental 

sebagai syarat nikah. Dalam penelitiannya penulis meneliti ayat-

ayat maupun hadits untuk mengetahui adakah isyarat tentang 

adanya pembatasan usia kawin atau tidak serta menggunakan 

metode ta’liliyyah dan istislahiyyah terhadap dalil-dalil yang 

digunakan ulama mazhab maupun kontemporer. Lebih lanjut 

penulis mengharapkan teks-teks agama dipahami secara ta’liliyyah 

dan istislahiyyah dengan selalu mempertimbangkan historisitas dan 

lokalitas, sehingga tidak dipahami secara lughwawiyyah saja serta 

tidak menerima penafsiran ulama terdahulu tanpa sikap kritis.
12

  

Penelitian ini berbeda dengan yang akan diteliti. 

Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan yaitu ta’liliyyah 

dan istislahiyyah atau bahagian daripada kajian ushul fiqh. Hal ini 

tentu berbeda dengan penelitian ini, karena teori yang digunakan 

nantinya adalah teori pendewasaan usia perkawinan.  Perbedaan 

lainnya terdapat pada objek yang akan dikaji yaitu persepsi 

masyarakat terhadap UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan 

terhadap UU No.1 Tahun 1974. Sekalipun sama dengan penelitian 

sebelumnya dalam mengunakan usia perkawinan, akan tetapi tesis 

ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library resarch), 

sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan studi 

lapangan di Kota Banda Aceh. 

                                                 
12Maisarah, Tesis: Batas Minimal Usia Perkawinan. Kajian terhadap 

Fiqh Empat Mazhab, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh, 2011. 
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Kemudian Ali Sibra Malisi dalam penelitiannya tentang 

“Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

Penerapan Teori Maslahat)”, memaparkan bahwa batas umur 

pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh nas al-Qur’an 

maupun hadits. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan 

melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah baligh. 

Ketidakjelasan menyebabkan para ulama tidak menentukan batas 

limitatif untuk menikah dan beberapa alasan lainnya yaitu untuk 

menghindari kerusakan yang terjadi dalam masyarakat seperti 

kasus perzinaaan, pemerkosaan, seks bebas atau fenomenal hamil 

diluar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan efek 

negatif . Inilah sebabnya mengapa ulama tidak menentukan angka 

batas minimal dan maksimal usia pernikahan dan bertahan pada 

faktor tanda-tanda kedewasaan saja.
13

  

Selain menggunakan penelitian kepustakaan (library 

resarch), perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

diteliti terdapat pada teori yang digunakan.  Penelitian ini 

menggunakan teori maslahat. Sedangkan teori yang akan penulis 

gunakan nantinya adalah teori pendewasaan usia perkawinan. 

Perbedaan lainnya terdapat pada objeknya yaitu kajian hukum 

Islam. Hal ini berbeda dengan penelitian ini, dimana persepsi 

masyarakat adalah objek utamanya. 

Asyharul Mu’ala dalam penelitiannya membahas 

permasalahan tentang “Batas Minimal Usia Nikah Menurut 

Pandangan Muhammadiyyah Dan Nahdhatul Ulama”. Penulis 

membandingkan antara pandangan Muhammadiyyah dan 

Nahdhatul Ulama. Muhammadiyyah lebih cenderung sepakat 

dengan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

memberikan batasan jelas bagi laki-laki dan perempuan yang ingin 

melakukan pernikahan. Sedangkan NU dengan metode istinbathnya 

yang selalu memakai pendapat ulama terdahulu dalam karya-karya 

klasiknya. Sehingga NU tidak memberikan batasan minimal usia 

                                                 
13Ali Sibra Malisi, Batas Umur Pernikanan Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Banda Aceh: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2018). 
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nikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan 

bolehnya menikah ialah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh pihak-

pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut.
14

 

Sekalipun sama dengan penelitian sebelumnya dalam 

mengunakan persepsi dan jenis penelitian lapangan. Akan tetapi 

penelitian ini menggunakan persepsi dua organisasi masyarakat 

Islam saja, yaitu Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama. Berbeda 

halnya dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu menggunakan 

persepsi masyarakat Kota Banda Aceh mencakupi didalamnya: 

Kepala KUA, Catin,Akademisi, Ulama, Psikolog, Penggiat 

Gender/LSM Gender dan HAM, dan lainnya. Perbedaan lainnya 

pada batas minimal usia menikahnya. Dimana penelitian terdahulu 

melihat pandangan kedua organisasi masyarakat tersebut terhadap 

minimal usia menikah secara umum. Sedangkan penelitian ini 

melihat persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan 

pemerintah atau undang-undang yang sudah berlaku yaitu UU 

No.16 Tahun 2019. 

Selanjutnya Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana dalam 

penelitiannya membahas “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di 

Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”. Pembatasan umur untuk 

melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya 

dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah 

memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik 

yang memadai. Terhadap pembatasan usia minimum perkawinan 

ini telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan 

Kompilasi Hukum Islam, namun masih terdapat ketidaksetaraan 

terhadap ketetapan batas usia yang ditentukan. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 

batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan 

batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan 

                                                 
14Asyharul Muala, Tesis: Batas Minimal Usia Nikah Perspektif 

Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2012). 
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belas) tahun. Pemberlakuan ketentuan ini diharapkan dapat menjadi 

jawaban atas keresahan masyarakat.
15

  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji 

adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library resarch). 

kemudian teori yang digunakan yaitu teori hukum Islam. Hal ini 

tentu berbeda dengan kajian penulis nantinya yang menggunakan 

persepsi masyarakat atau studi lapangan dan mengunakan teori 

pendewasaan usia perkawinan. 

Adapun yang terakhir adalah kajian Moch. Nurcholis dalam 

penelitiannya membahas “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria 

Dan Wanita Perspektif Maqāṣid Al-`Usrah (Analisis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017)”. Pengaturan usia 

perkawinan sebagaimana dalam UU Perkawinan dan KHI termasuk 

kategori kebijakan open legal policy (hukum terbuka) yang 

menurut Mahkamah Konstitusi bernilai konstitusional. Namun 

demikian, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam 

kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas 

dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, 

dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh 

karenanya, menyangkut pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 

“usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam Amar 

Putusannya menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Implikasi dari putusan ini adalah keharusan adanya penyamaan 

batas usia perkawinan bagi pria dan wanita.
16

 

Perbedaan yang sangat signifikan pada penelitian sebelumnya 

terdapat pada teori yang digunakan yaitu teori Maqāṣid Al-`Usrah 

dan kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017. 

                                                 
15Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia 

Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam”, Mahakim Journal of 

Islamic Family Law, Vol. 5 No. 1 Januari 2021, hlm. 1. 
16Moch. Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita 

Perspektif Maqāṣid Al-`Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

22/Puu-Xv/2017). Mahakim, Vol. 3, No.1 Januari 2019, hlm. 1. 
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Penelitian yang akan diteliti nantinya adalah kajian persepsi 

masyarakat Kota Banda Aceh terkait kebijakan pemerintah atau 

undang-undang yang sudah berlaku yaitu UU No.16 Tahun 2019 

tentang penyamaan usia perkawinan 19 tahun. 

Dengan demikian, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 

yang ada, menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Perbedaan itu di 

antaranya objek kajian yang berbeda dan metode penelitian yang 

juga berbeda. Penelitian yang penulis kaji fokus tentang bagaimana 

persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap penyamaan usia 

perkawinan antara pria dan wanita. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan 

untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum 

sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.
17

 Kerangka 

teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir 

pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan 

yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin 

disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat 

eksternal dalam penelitian ini.
18

 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang 

merupakan salah satu program utama dari BKKBN.
19

 Program ini 

kemudian dalam realisasinya melibatkan BPPKB di tingkat 

Kabupaten/Kota.
20

 

                                                 
17Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 

hlm. 254. 
18 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 

1994), hlm. 80. 
19Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) 

merupakan perpanjangan tangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) yang berada pada tingkat Pusat. Untuk tingkat 

provinsi juga disebut dengan kantor Perwakilan BKKBN, sedangkan pada 

tingkat kota atau kabupaten dinamakan dengan BPPKB atau BAPEMAS dan 

KB. 
20BPPKB merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang 

mewakili pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga 
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 Pengertian dan Tujuan Pendewasaan Usia Perkawianan 1.

(PUP)  

PUP sangat erat kaitannya dengan program Keluarga 

Berencana (KB). Menurut UU No. 52 tahun 2009, Keluarga 

Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan 

dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan 

keluarga yang berkualitas.
21

 Upaya tersebut dapat dilakukan salah 

satunya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 

PUP menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan 

usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan 

mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi 

laki-laki. Batasan usia tersebut dianggap sudah siap, baik dari sisi 

kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi 

kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan 

sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar 

kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila 

seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka 

diupayakan adanya penundaan kehamilan anak pertama tersebut.
22

 

PUP merupakan bagian dari program Keluarga Berencana 

                                                                                                              

Indonesia. Badan ini merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya yang mengatur lajunya pertumbuhan penduduk yang setiap tahun 

semakin meningkat, tentunya dengan dampak-dampak yang ditimbulkan. Selain 

itu, BPPKB juga berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga, 

melaui program-program yang telah dicanangkan, di antaranya adalah program 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 
21Visi BKKBN Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam 

mewujudkan Penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Misi 

BKKBN Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan, 

Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 

Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, Meningkatkan kesejahteraan dan 

perlindungan terhadap anak, Memperkuat kelembagaan yang mendukung 

pengarusutamaan gender dan anak, Meningkatkan partisipasi masyarakat 

terhadap program PP (Pemberdayaan Perempuan) dan PA (Pemberdayaan Anak) 

serta Keluarga. 
22BKKBN, Kurikulum Diklat Teknis Pengelola Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) bagi pengelola, pendidik sebaya, dan 

konselor sebaya (BKKBN Pusat, Jakarta: 2014), hlm. 109-110. 
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Nasional. PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan 

umur kawin yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility 

Rate (TFR).
23

 Tujuan PUP adalah memberikan pengertian dan 

kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, 

mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan 

kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, 

pendidikan, sosial, ekonomi, serta mengatur jumlah dan jarak 

kelahiran.
24

 

 

 Reinterpretasi Usia Perkawinan/Usia Dewasa  2.

Perbedaan mengenai batas usia perkawinan disebabkan oleh 

perbedaan pemahaman terhadap teks, baik al-Quran maupun Hadis, 

serta pemahaman secara kontekstual berdasarkan sudut pandang 

budaya, kultur, kesehatan, psikologis dan sebagainya. Ulama fikih 

klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah baligh. 

Indikator baligh yang digunakan adalah kematangan fisik yakni 

menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-

laki (ihtilam).  

Walaupun para ulama klasik juga memberikan batasan 

berdasarkan umur. Namun, orang tua atau wali diberi hak untuk 

menikahkan anak yang belum baligh. Sedang ulama kontemporer 

memahami nash secara kontekstual, sehingga perlu adanya 

terobosan dan perubahan memandang persoalan tersebut dari 

berbagai aspek yakni aspek kesehatan, aspek psikologis dan aspek 

budaya. Ulama kontemporer beranggapan bahwa kelompok klasik-

tradisionalis menafsirkan ayatayat dalam al-Qur’an dan juga 

praktik Rasulullah SAW. saat dirinya menikahi Siti Aisyah r.a yang 

masih berusia 6 tahun secara tekstual. Oleh sebab itu, kelompok 

                                                 
23Tugas pokok BKKBN, melaksanakan tugas pemerintah di bidang 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
24Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Pendewasaan Usia Perkawinan 

dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia (BKKBN Sumatera Barat, 

Padang: 2014), hlm. 20. 
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tradisionalis memperkenankan perkawinan anak di bawah umur 

dengan berdasarkan pemahaman yang kaku.
25

 

Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu 

menikah (balagj an-nikah) dalam QS al-Nisa‟/4 ayat 6 juga 

bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu 

nikah ditandai dengan kematangan fisik, dan ada pula yang 

berpendapat bukan saja kematangan fisik tetapi juga mencakup 

kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa 

fisiknya belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah 

cakap dan mampu memikul tanggung jawab sebagai suami atau 

istri.
26

 

Ibnu Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah 

cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh 

adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang 

menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya 

anak.
27

 Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk 

menikah, tidak berpatokan pada baligh saja, tetapi pada umur atau 

kecerdasan (rusyd). Sedangkan Hamka berpendapat balagh an-

nikah diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah 

bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau 

kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum 

dewasa, tetapi ia telah cerdik dan ada pula orang yang usianya telah 

dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.
28

 

Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan umur 

menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh 

karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan 

utama sampainya waktu menikah. Keberagaman penafsiran-

penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara 

                                                 
25Nur Fadhilah, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam 

Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih), (Tulungagung: STAIN 

Tulungagung), hlm. 6-9. 
26Nur Fadhilah, Rekonstruksi Batas Usia…, hlm. 13-14. 
27Ismail, Terj.Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Insan Kamil, 2002), Juz IV, 

hlm. 453 
28Hamka, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat,1984), Juz 

IV, hlm. 267. 
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ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespon kebolehan 

seseorang untuk menikah. Pendapat ulama kontemporer ini, lebih 

konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada 

ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan 

akal dan jiwa (rusyd), dengan melihat persoalan batas usia 

perkawinan dari berbagai sudut pandang.  

Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan 

kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, 

agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam 

pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, 

sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga. 

Maka dari itulah, adalah sesuatu yang perlu diapresiasi jika dalam 

UndangUndang Perkawinan yang berlaku di Indonesia ditetapkan 

secara eksplisit mengenai usia minimal menikah bagi calon 

pengantin, yakni bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 

tahun.  

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan 

bergesernya nilai-nilai sosial-budaya, maka BKKBN yang 

kemudian ditindak lanjuti oleh BPPKB di tingkat Kabupaten/Kota 

merekomendasikan agar laki-laki menikah di usia 25 tahun dan 

perempuan di usia 21 tahun. Hal ini juga merupakan terobosan baru 

yang perlu diapresiasi, sebab dalam konteks Indonesia, umur yang 

ditetapkan dalam undang-undang ataupun Kompilasi Hukum Islam 

tersebut sudah dianggap jauh dari kata ideal. Laki-laki yang 

berumur 19 tahun masih baru lulus dari SLTA, dan pada 

realitasnya secara umum belum bisa mengemban tanggung jawab 

keluarga. Begitupun dengan perempuan yang masih berumur 16 

tahun, dalam konteks Indonesia dia belum lulus SLTA. Dia 

dianggap belum matang, bukan hanya dari aspek psikologis tetapi 

juga dari aspek fisik. Organ reproduksinya masih dalam tahap 

pertumbuhan sehingga dikhawatirkan akan beresiko tinggi jika 

dipaksa untuk menikah.
29

 

                                                 
29Nur Fadhilah, Rekonstruksi Batas Usia…, hlm. 21. 
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Alhasil, Meskipun dalam Islam tidak ada ketetapan usia 

kawin, namun merujuk pada al-Qur’an Surat an-Nisaa’ Ayat 6, 

disyaratkan bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan harus 

sudah cukup umur (balagh an-nikah), dan telah cerdas (rusyd) 

memelihara harta. Hal tersebut bisa kita pahami bahwa perkawinan 

dalam Islam baru dapat dilaksanakan bila pria atau wanitanya telah 

mencapai kedewasaan (fisik maupun psikis). Selain itu, sudah 

mampu mengatur ekonomi keluarga sebagai salah satu modal untuk 

mencapai keluarga yang sakinah.  

 

 Perlunya Rekonstruksi Konsep Usia Dewasa dalam Fikih dan 3.

Hukum Nasional  

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB II tentang 

usia dewasa dalam perspektif fikih dan Undang-undang yang 

berlaku di Indonesia, maka hemat penulis perlu adanya upaya 

rekonstruksi konsep usia perkawinan atau usia dewasa. Sebab umur 

yang ditentukan sudah tidak lagi sesuai dengan konteks yang kita 

hadapi sekarang, lebih gamblang bisa dikatakan sudah usang. 

Selain itu, upaya rekonstruksi tersebut menjadi penting agar 

perkawinan yang dilakukan oleh remaja sesuai dengan tujuan-

tujuan yang ingin dicapai, yakni sesuai dengan Maqashid syariah 

dari perkawinan itu sendiri.  

Perkawinan bukan hanya ikatan yang menghalalkan 

hubungan biologis antara suami dan istri, lebih dari itu perkawinan 

diharapkan bisa menjadi wadah untuk membentuk keluarga yang 

harmonis, keluarga yang mampu menjalankan hak dan 

kewajibannya secara seimbang, mampu melahirkan keturunan-

keturunan yang unggul berkualitas sehingga mampu menjadi 

penerus kehidupan bangsa. Untuk itu, diperlukan adanya persiapan-

persiapan yang matang sebelum melakukan perkawinan, mulai dari 

persiapan fisik, psikis, mental, ekonomi, dan lain-lain. Persiapan-

persiapan tersebut tentu berkaitan dengan aspek usia.  

Jika dilihat pada realitas yang ada, umur 19 bagi laki-laki dan 

16 bagi perempuan rasanya masih belum memenuhi standar 
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kematangan dari semua aspek yang dibutuhkan dalam perkawinan. 

Apalagi usia baligh (9-15 tahun) sebagaimana yang disebutkan 

dalam fikih-fikih klasik. Untuk itulah perlu adannya upaya 

rekonstruksi terhadap konsep usia perkawinan.  

Konstruksi konsep usia yang terdapat dalam fikih-fikih klasik 

dan hukum perkawinan Indonesia yang berlaku hingga saat ini 

dianggap sudah tidak relevan lagi. Sehingga menghendaki adanya 

rekonstruksi terhadap formulasi hukum yang dianggap tidak sesuai 

lagi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perundang-

undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak 

dapat menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan 

hukum yang muncul, terutamanya tingginya angka perkawinan usia 

anak yang banyak memberi dampak negatif, baik bagi individu 

maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas. Hukum 

semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi 

realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan 

hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan 

mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik.
30

  

Pendewasaan Usia Perkawinan yang dicanangkan oleh Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik di tingkat 

pusat, provinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota merupakan 

terobosan baru yang layak mendapatkan apresiasi dari kalangan 

masyarakat. Hal ini merupakan upaya rekonstruksi terhadap konsep 

usia perkawinan atau usia dewasa yang selama ini kita pahami dari 

fikih-fikih klasik ataupun dari Perundang-undangan yang berlaku.  

BKKBN memberikan saran agar sebaiknya remaja 

melangsungkan perkawinan pada usia yang ideal. Yakni 25 tahun 

bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Usia tersebut dianggap 

sebagai usia yang sudah dewasa dipandang dari segala aspek. Baik 

dari aspek fisik, kesehatan, ekonomi, psikis, sosial, intelektual, 

ataupun dari aspek lainnya. Maka dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek tadi, diharapkan agar perkawinan yang 

                                                 
30 Nur Fadhilah, Rekonstruksi Batas Usia…, hlm. 14. 
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dilangsungkan betul-betul membawa kebaikan, bukan malah 

sebaliknya.
31

 Setiap orang yang memiliki kesiapan untuk menjalani 

kehidupan rumah tangga akan lebih mudah menerima dan 

menghadapi segala konsekuensi persoalan yang timbul dalam 

perkawinan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kesiapan 

menuju kehidupan rumah tangga belum dapat disebut layak untuk 

melakukan.  

Upaya rekonstruksi usia perkawinan di atas secara kongkrit 

bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, reinterpretasi 

terhadap makna balagh annikah. Sebaiknya kata balagh an-nikah 

tidak hanya diartikan sebagai usia baligh secara fisik, melainkan 

juga secara psikis, emosi, sosial, dan aspek-aspek lain yang 

dibutuhkan dalam perkawinan. dengan demikian, baligh secara 

fisik belum tentu baligh dari aspek yang lain.  

Kedua, perlu adanya penyeragaman usia dewasa pada 

undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini agar tidak terjadi 

tumpang tindih dan pelanggaran hukum. Selama ini, dalam undang-

undang yang berlaku ada keragaman standar usia dewasa. 

Misalnya, dalam undang-udang perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam yang dimaksud usia dewasa bagi laki-laki 19 tahun bagi 

perempuan 16 tahun, sementara dalam undang-undang 

perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah 

di bawah umur 18 tahun. Artinya jika seorang perempuan menikah 

di Usia 16 atau 17 tahun dalam undang-undang perkawinan sudah 

dianggap dewasa, namun dalam perspektif undang-undang 

perlindungan anak dia masih tergolong anak (belum dewasa).  

Untuk itulah perlu kiranya ada penyeragaman dan 

peningkatan standar usia dewasa yang berlaku dalam undang-

undang. Rekomendasi dari BKKBN tentang usia ideal menikah 

layak dipertimbangkan oleh pemangku-pemangku kebijakan. 

                                                 
31Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Materi Pengantar 

Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja (Jakarta: BKKBN, 

2014), hlm. 14. 
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Terlebih hal itu sudah mempertimbangkan segala aspek yang harus 

dipersiapkan oleh remaja dalam kehidupan rumah tangga. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan 

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan 

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang 

ditimbulkan oleh fakta tersebut.
32

 Dalam penulisan tesis, untuk 

memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data 

dan informasi yang faktual dan relevan.  

Ditinjau dari segi penelitian hukum, jenis penelitian tesis ini 

adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang sebenarnya atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan teori yang ada.
33

 

adapun pendekatnya yaitu dengan kualitatif, yaitu penelitian yang 

berawal dari fakta dan data dan dalam penalarannya tidak 

mengunakan angka atau rumus statistik.
34

 Adapun contohnya 

berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku 

seseorang, aktivis sosial dan lainnya.
35

  

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, 

menggambarkan atapun menguraikan sesuatu dengan apa adanya. 

Baik berupa kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk 

memahami fenomena serta temuan-temuan yang ditemukan di 

lapangan yang berdasarkan bukti- bukti atau fakta-fakta sosial yang 

                                                 
32Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 

1986), hlm. 2. 
33Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), hlm. 6. 
34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 11. 
35Anselm Strauss dan Juliet Coebin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: 

Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritisi Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009 ), hlm. 4. 
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ada, seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan lain-lain. Bentuk 

penelitian ini adalah field research dikarenakan data penelitian ini 

sebagian besar bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi atau lebih dikenal dengan trianggulasi 

data.  

Adapun alasan menggunakan metode pendekatan kualitatif 

adalah karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara 

mendalam, dimana permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, 

dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada 

situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif 

dengan instrumen seperti test, kuesioner, dan wawancara. 

 

 Lokasi Penelitian 1.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Banda Aceh. 

Adapun alasan penentuan lokasi penelitian di atas adalah dengan 

pertimbangan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dan awal 

penelitian penulis juga berada di Kota Banda Aceh serta terjangkau 

dengan domisili penulis. Selanjutnya 3 Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kota Banda Aceh di kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam 

dan Syiah Kuala.  

 

 Sumber Data 2.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (library 

research), maka data dalam tesis ini dibagi menjadi dua sumber 

data, yaitu sebagai berikut: 

a) Sumber Data primer, yakni data yang penulis peroleh 

berupa hasil Penelitian Lapangan (field research) yang 

berlokasi Kota Banda Aceh, sumber penelitian ini berupa 

hasil observasi dan wawancara di beberapa tempat seperti, 3 

Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Permusyawaratan 

Ulama (MPU) Kota Banda Aceh. Lalu beberapa tokoh yang 

diwawancarai seperti: Kepala KUA 3 Kecamatan di atas, 

Akademisi meliputi bagian hukum dan psikologi, 

Ulama/Tokoh Agama , lalu LSM Gender, HAM, Dokter 
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Kandungan di Kota Banda Aceh, juga pasangan yang 

menikah di bawah umur pada 3 kecamatan di atas. 

b) Sumber data sekunder, yakni seluruh literatur yang 

berhubungan dengan  data sekunder yang bersifat 

membantu data primer dalam penelitian yang akan 

memperkuat penjelasan didalamnya, diantara data data  

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang 

berkaitan dengan usia perkawinan, penelitian-penelitian 

terdahulu seperti disertasi dan thesis, atau jurnal yang 

relevan serta literatur lain yang dapat memberikan 

informasi tambahan pada judul yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

 

 Teknik Pengumpulan Data  3.

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang 

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
36

 

Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap 

sebagai berikut: 

a) Observasi (pengamatan) adalah proses dimana peneliti 

memasuki latar atau suasana tertentu dengan tujuan untuk 

melakukan pengamatan tentang bagaimana peristiwa-

peristiwa (event) dalam latar memiliki hubungan. Tingkat 

kedalaman pengamatan menurut latar dan tujuan penelitian 

yaitu yang terletak dalam suatu kontinum, pasif, moderat, 

aktif dan terlibat dalam peran serta. Penulis akan melakukan 

pengamatan peristiwa nikah seperti pernikahan di usia 

muda atau di bawah umur pada tiga (3) Kantor Urusan 

Agama yaitu di Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan 

Syiah Kuala.  

b) Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

                                                 
36Muh Nadzir, Metode Penelitian, Cet. 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2005), hlm. 111. 
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kepada yang diwawancarai (informan) dan memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
37

 Sasaran wawancara akan 

tertuju kepada Kepala KUA di  tiga (3) kecamatan tersebut, 

pihak Ulama/Tokoh Agama, Akademisi (hukum dan 

psikologi), lalu LSM Gender dan HAM di Kota Banda 

Aceh,  juga pasangan yang menikah di bawah umur pada 

kecamata di atas. Adapun model wawancara yang akan 

penulis gunakan adalah wawancara semi berstruktur untuk 

menggali data informan secara mendalam.
38

  

c) Dokumentasi, yaitu melakukan penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, keterangan-keterangan, foto dan hasil 

rekaman wawancara dan teori-teori melalui literatur yang 

berupa buku-buku, majalah, jurnal, koran, materi seminar 

catatan perkuliahan serta keterangan-keterangan ilmiah 

yang relevansinya dengan penelitian ini. 

 

 Teknik Analisis Data 4.

Analisis data ialah serangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang 

telah terkumpul agar sebuah fenomena dari suatu penelitian telihat 

jelas dan memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah dengan 

mengutamakan data yang diperlukan.
39

 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan pengolahan data dengan teknik analisis 

deskriptif yaitu pemaparan data dari lapangan untuk menjawab 

sebuah permasalahan yang sedang diteliti.
40

 Data lapangan berupa 

hasil wawancara dan lainnya tentang permasalahan persepsi 

masyarakat Kota Banda Aceh terhadap penyamaan usia 

perkawinan antara pria dan wanita. Dengan teknik ini data 

                                                 
37Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi 

(Yogyakarta: Rosda, 2017), hlm. 135. 
38B. Saudjaja S Albertus Herianto, Panduan Penelitian (Jakarta: Prestasi 

Putra Karya, 2006), hlm. 146. 
39Karimudin dkk, Kamus Istilah Karya Tulisan Ilmiah (Jakarta: Bina 

Aksara, 2002), hlm. 191. 
40Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), hlm. 163. 
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kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis 

secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut 

kemudian dikaji lebih dalam lagi, sehingga mencapai kesimpulan 

dari permasalahan yang dibahas.
41

 

Setelah diadakan penelitian pada literatur yang tersebut di 

atas, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan penganalisaan 

data. Setelah data terkumpul, dilakukan pengelompokan yang 

disusun secara logis dan sistematis secara deduktif, yaitu bertitik 

tolak dari data-data yang bersifat umum, dalam hal ini 

dikemukakan data-data dan fakta-fakta baik dalam bentuk definisi 

ataupun konsep yang sesuai dengan topik persepsi masyarakat Kota 

Banda Aceh terhadap penyamaan usia perkawinan antara pria dan 

wanita (studi analisis terhadap perubahan undang-undang 

perkawinan). 

 

 Etika penelitian 5.

Etika dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting 

dalam pelaksanaan sebuah penelitian mengingat penelitian 

keperawatan akan berhubungan langsung dengan manusia, maka 

segi etika penelitian harus diperhatikan karena manusia mempunyai 

hak asasi dalam kegiatan penelitian. 

Dalam penelitian ini sebelum peneliti mendatangi calon 

partisipan untuk meminta kesediaan menjadi partisipan penelitian. 

Peneliti harus melalui beberapa tahap pengurusan perijinan mulai 

dari pihak akademik hingga kemudian peneliti mendatangi calon 

partisipan dan meminta persetujuan calon partisipan untuk menjadi 

partisipan penelitian. Setelah mendapat persetujuan barulah 

dilaksanakan penelitian dengan memperhatikan etika-etika dalam 

melakukan penelitian yaitu:  

 

a) Informed consent 

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan 

                                                 
41Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: BPFE: UII, 1977), hlm. 13. 
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partisipan, dengan memberikan lembar persetujuan (informed 

consent). Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian 

dilaksanakan dengan memberikan lembar persetujuan untuk 

menjadi partisipan. Tujuan informed consent adalah agar partisipan 

mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya, 

jika partisipan bersedia maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan, serta bersedia untuk direkam dan jika partisipan tidak 

bersedia maka peneliti harus menghormati hak partisipan. 

 

b) Anonimity (tanpa nama) 

Merupakan etika dalam penelitian keperawatan dengan cara 

tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada 

lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan.  

 

c) Kerahasiaan (confidentiality) 

Merupakan etika dalam penelitian untuk menjamin 

kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-

masalah lainnya, semua partisipan yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang 

dilaporkan pada hasil penelitian. 

 

 Keabsahan data 6.

Untuk pemeriksaan keabsahan data dalam tesis ini, penulis 

menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan konsep 

transferabilitas, yaitu suatu teknik yang mengunakan cara uraian 

rinci. Teknik ini dituntut supaya melaporkan suatu penelitian 

sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin 

yang menggambarkan konteks tempat penelitian dilaksanakan 

dengan mengacu pada fokus penelitian.
42

 

 

 

                                                 
42Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), hlm. 183. 
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 Teknik Penulisan 7.

Adapun teknik penulisan dalam tesis ini, penulis berpedoman 

pada buku “Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi” yang 

diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda 

Aceh pada tahun 2019/2020.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran utuh dan terpadu serta 

menghasilkan sebuah karya tulis yang sisitematis, maka dalam 

penyusunan tesis ini penulis menyusun dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut:  

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua adalah landasan teori, bab ini membahas tentang 

perkawinan dan penentuan usia perkawinan mencakupi definisi dan 

dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, usia perkawinan 

menurut Fiqh, usia perkawinan dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan pengaruh usia perkawinan terhadap 

kematangan emosional dan kesehatan reproduksi. 

Bab ketiga berisi hasil penelitian yaitu membahas gambaran 

umum lokasi penelitian di Banda Aceh, persepsi masyarakat 

terhadap penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita. 

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisi penutup. 

Adapun di dalamnya mengupas kesimpulan sebagai jawaban dari 

penelitian ini dan juga diikuti beberapa saran sebagai bentuk 

rekomendasi penulis. 
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BAB II  

PERKAWINAN DAN PENENTUAN USIA PERKAWINAN 

A. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan 

1. Definisi Perkawinan 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan 

lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata bahasa 

Arab: ََ–َاحَ كَ ن َ ََ–ي ْنِكُح ََ-ن ْكًحا اًحا( نِك  ) yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan.
2
 Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk 

arti persetubuhan (الوطء), juga untuk arti akad nikah.
3
 Adapun 

menurut syara’,
4
 nikah adalah akad serah terima antara laki-laki 

dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama 

lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang 

sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, 

zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di 

dalamnya mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 

kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna 

keduanya.
5
  

Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad 

atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-

laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup 

keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang 

                                                 
1Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-4 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2000), hlm. 456. 
2 Muhammad Idris al-Marbawi, Kamus Idris al-Marbawi,Maktabah Dar 

al-Fikr, hlm.344 
3Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 

Ke-3, hlm. 7. 
4Zakiyah Darajat et. al., Ilmu Fikih. Jilid II (Jakarta: Departemen Agama 

RI, 1985), hlm.  48. 
5Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma 

Baru Muslim Kaffah (Yogyakarta: Gema Media, 2005), hlm. 131. 
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dengan cara yang diridhoi Allah. Dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang 

secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau 

tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.
6
 

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum 

Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Anjuran melakukan 

perkawinan diantaranya juga untuk menjaga agar manusia di atas 

dunia ini hidup aman tenteram penuh kebahagiaan dengan 

keturunan yang teratur, jadi bukan keturunan yang kacau balau atau 

promiskwiti (tidak tentu mana bapak, mana ibu, mana anak atau 

adik, cucu ipar dan lain sebagainya).
7
 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dipahami bahwa 

perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga dan melaksanakan ajaran 

agama. Perkawinan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat 

mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan 

tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh agama. Sehingga agama memerintahkan bagi 

orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah 

tangga yang ditandai dengan ikatan perkawinan. 

 

 

                                                 
6A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah 

Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 8. 
7Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta. 

Bumi Akara, 2002), hlm. 13. 
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2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam 

hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-

Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai 

dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran 

dan hadits diantaranya adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an 

surat Ar-Ruum ayat 21: 

ْن أَ  ۦَٓوِمْن َءايََِٰتوِ  ًجا لَِّتْسُكُنوَأْن َخَلَق َلُكم مِّ َآَٓنُفِسُكْم أَْزوََٰ َنُكم  ٓ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِإلَي ْ
َودًَّة َوَرْْحًَة  ِلَك َلَ  ٓ َمَّ ُرونَ ِإنَّ ِِف ذََٰ  يٍََٰت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-

Rum: 21). 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan 

adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta 

dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan 

seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau 

naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan 

(suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai 

dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam. 

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT. Bahkan 

merupakan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk yang 

terdiri atas dua jenis yang berlainan, yaitu laki-laki dan perempuan. 

Yang kemudian Allah jadikan kedua jenis ini untuk berpasang-

pasangan. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Surat aż-

Żariyat ayat 49: 
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ُرونَ   َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. aż-

Żariyat: 49). 

Dalam suatu proses perkembangannya manusia 

membutuhkan yang namanya pasangan hidup yang dapat 

menghasilkan keturunan untuk meneruskan generasi berikutnya 

dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan nya. Perkawinan 

merupakan jalan yang ditempuh manusia untuk membentuk sebuah 

mahligai rumah tangga atau yang sering disebut keluarga. 

Adapun hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk 

menikah yaitu: 

بن مسعود رضى اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: "يا  داهللعب عن
فليتزوج, فإنو أغض للبصر, وأحصن   معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة

 8للفرج, ومن مل يستطع فعليو بالصوم فإنو لو وجاء" )رواه البخارى ومسلم(
Artinya: Dari Abdillah Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah 

saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, 

barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban 

nikah, maka hendaklah dia menikah, karena 

sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan 

pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan 

barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka 

hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya 

puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Bukhari 

dan Muslim). 

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum 

disyari’atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan 

hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan 

                                                 
8Muhammad Asy Syaukani, Nail al–Autar, Juz IV/III (Beirut:  Daar al-

Qutub al-Arabia, 1973), hlm. 171. 
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illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan 

tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, 

haram dan mubah.  

 

a) Perkawinan yang wajib 

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah 

mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban 

dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak 

kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan 

ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Menjaga diri dari 

perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu 

penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin ( nikah) 

bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. 

Qa’idah fiqhiyah mengatakan, “sesuatu yang mutlak di perlukan 

untuk menjalankan sesuatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”; 

atau dengan kata lain.” Apabila suatu kewajiban tidak akan 

terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya.” 

Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah 

apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina 

dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya. 

  

b) Perkawinan yang Sunah  

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah 

berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan 

untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam 

perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran 

akan berbuat zina. Alasan hukum sunah ini di perbolehkan dari 

ayat-ayat Al-qur’an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah 

disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas. 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al 

qur’an dan hadist-hadist Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah 

sunah. Ulama Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa hukum asal 

perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dzahiri 
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berpendapat bahwa perkawinan wajib di lakukan bagi oran-orang 

yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan 

berbuat zina apabila tidak kawin (nikah).
9
 

 

c) Perkawinan yang Haram  

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum 

berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup 

perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat 

menyusahkan istrinya. Hadist Nabi mengajarkan agar orang jangan 

sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang 

lain.  

Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab 

Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak 

akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar 

(maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak 

istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia 

menjelaskan keadaanya itu kepada calon istri; atau ia bersabar 

sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia 

boleh melakukan perkawinan. Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa 

orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat 

menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri 

harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak 

akan merasa tertipu.
10

 

 

d) Perkawinan yang Makruh  

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu 

dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan 

agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, 

tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-

                                                 
9Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9 (Yogyakarta: 

UII Press, 2000), hlm. 14-15. 
10Agus Hermanto, Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, 

Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia (Yogyakarta, 

Lintang  Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12. 
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kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat 

menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya 

atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Imam 

Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan 

dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah 

kepada Allah dan semngat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya 

lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di atas.  

 

e) Perkawinan yang Mubah  

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai 

harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan 

berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan 

menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan 

sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan 

tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup 

beragama.
11

 

Sebagai negara hukum, Indonesia juga mengatur perkawinan 

warga negaranya. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk 

melangsungkan perkawinan dan harus berdasarkan dengan 

perkawinan yang sah. Maksud dari perkawinan yang sah adalah 

apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing 

serta dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. 

Adapun yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia 

adalah:  

a) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak 

seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan 

keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”  

b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang 

mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah 

merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi 

                                                 
11Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam…,hlm. 14-15 
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hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat 

hukumnya.  

c) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan 

diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri 

Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. 

Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, 

hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan 

perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab 

dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).33 

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

B. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan 

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual 

dan materiil.
12

 Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat 

kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan 

meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga 

keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan 

kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan 

tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah 

tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam 

Surat An-Nisa ayat 3: 

                                                 
12Komariah, Hukum Perdata (Malang, Universitas Muhammadiyyah 

Malang, 2004), hlm. 40. 
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َث  َن النَِّساِۤء َمثْ ٰنَٰ َوثُ لَٰ ى فَاْنِكُحْوا َما طَاَب َلُكْم مِّ مَٰ َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلَّ تُ ْقِسطُْوا ِِف اْلَيتَٰ
ِلَك اَْدنَٰ  ٓ َاَْْيَاُنُكْم  فَِاْن ِخْفُتْم َاَّلَّ تَ ْعِدُلْوا فَ َواِحَدًة اَْو َما َمَلَكتْ  ٓ ََورُبََٰع  ى َاَّلَّ َٓٓذَٰ

 ٓ َتَ ُعْوُلْوا
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang 

kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.  (Q.S. An-Nisa: 3). 
13

 

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam 

terdiri dari: 

1. Berbakti Kepada Allah; 

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang 

telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu 

saling membutuhkan; 

3. Mempertahankan keturunan umat manusia; 

4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup 

rohaniah antara pria dan wanita; 

5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar 

golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga 

keselamatan hidup. 

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur’an 

Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: 

ًجا لَِّتْسُكُنو ۦِٓمْن َءايََِٰتوِ وَ  ْن أَنُفِسُكْم أَْزوََٰ َآََٓأْن َخَلَق َلُكم مِّ َنُكم  ٓ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِإلَي ْ
َودًَّة َوَرْْحًَة  ِلَك َلَ  ٓ َمَّ ُرونَ ِإنَّ ِِف ذََٰ  ايٍََٰت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ

                                                 
13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegero, 2006), hlm. 62. 
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-

Rum: 21).
14

 

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam 

perkawinan, yaitu:
15

 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya; 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari 

kejahatan dan kerusakan; 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab 

menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh 

untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta  

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat 

yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. 

 

Kemudian juga Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal 

Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:  

1. Sebagai ibadah dan mendekatka diri pada Allah Swt. 

Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan 

Rasul-Nya;  

2. Untuk Iffah (menjauhkan diri dari hal0hal yang dilarang; 

ihsan (membentangi diri) dan mubadho’ah (bisa 

melakukan hubungan intim);  

3. Memperbanyak umat Muhammad Saw;  

4. Menyempurnakan agama;  

5. Menikah termasuk sunahnya para utusan Allah; 

                                                 
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegero, 2006), hlm. 406. 
15Muhammad Baghir Al-Habsyi, Fiqh Praktis menurut Al-Qur’an, As-

sunah dan Pendapat para Ulama (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 13  
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6. Melahirkan anak yang dapat meminta pertolongan Allah 

untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;  

7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, 

perzinaan, dan lain sebagainya;  

8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan 

tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah 

tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah; 

9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga 

memperkokoh lingkaran rumah tangga; 

10. Saling mengenal dan menyayangi;  

11. Menjadikan ketetangan kecintaan dalam jiwa suami dan 

istri;  

12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang 

sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak 

menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuannya 

nikahnya akan menyimpang;  

13. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang 

sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal 

satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali 

pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan 

sekaligus mengasihi;  

14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan 

menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.  

15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan 

kepada hal-hal yang di haramkan.
16

 

Selanjutnya dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah.
17

Perkawinan juga membentuk perjanjian (suci) antara 

seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian hidup bersama 

                                                 
16Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, 

Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, 

(Jakarta:Qisthi Press, 2003), hlm. 51. 
17Abdurrahman, Kompilasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Akademika 

Presindo, 1995), hlm. 114. 
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selamanya tanpa paksaan dan berencana untuk membina kehidupan 

baru kedepannya demi mencapai kebahagian hidup di dunia 

maupun di akhirat. Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya untuk 

kepuasan lahir dan batin belaka. Tujuan utama menikah yaitu untuk 

beribadah kepada Allah, disebut beribadah kepada Allah karena 

adanya perkawinan sebagai dorongan untuk mengikuti perintah 

Allah dan Rasulnya.  

Kemudian menjaga keturunan dalam perkawinan merupakan 

bahagian penting baik bagi dirinya pribadi maupun untuk 

kepentingan yang bersifat umum. Untuk mencapai tuntutan 

naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan 

manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang 

dibekali dengan nafsu keduanya. Salah satu faktor yang 

menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan 

kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini 

dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa 

nafsu kebirahian. Maka dengan perkawinan adalah solusi untuk 

mengontrol hawa nasfu seseorang insan. 

Kehidupan dalam sebuah perkawinan tentunya akan 

membentuk rasa saling cinta dan kasih sayang terhadap 

keluarganya. Sehingga akan menciptakan rumah tangga yang 

harmonis dan jauh dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah 

Ta’ala. Selain itu, sebagai seorang kepala keluarga tentunya akan 

berusaha mencari rezeki yang halal serta bertanggung jawab penuh 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
18

 Sehingga secara tidak 

langsung, perkawinan juga menjaga seseorang untuk tidak 

mengambil hak orang lain dan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

terhadap orang lain.  

C. Usia Perkawinan Menurut Fiqh 

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi 

pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya 

                                                 
18Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang 

Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), 

(Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 42. 
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diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. 

Dalam literatur kitab para alim ulama mazhab juga tidak dijelaskan 

secara terperinci mengenai batas umur seseorang boleh 

melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon 

suami dan istri yang akan menikah, ulama’ empat mazhab tidak 

memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum 

Islam. Hal ini seperti yang tertera di dalam terjemahan kitab Fiqh 

Mazahib al-Arba’ah yang rincian syarat-syaratnya sebagaimana 

berikut:
19

  

1. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah 

berakal, balig dan merdeka (bukan budak).  

2. Menurut Syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan 

mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu
20

 dan harus 

tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon 

istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak 

ada halangan pernikahan, dan lain-lain.  

3. Menurut Hanabilah, syaratnya adalah harus tertentu, harus 

ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. 

4. Menurut Malikiah, syaratnya adalah tidak ada larangan 

yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah 

istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri 

bukanlah satu mahram. 

                                                 
19Abdurrahman al-Jaziriy, Terjemahan Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-

Arba’ah, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-kautsar,2003), hlm. 40-47. 
20Tertentu disini maksudnya adalah penentuan secara pasti sosok suami 

dan sosok istri. seperti mengatakan: saya nikahkan kamu dengan anak 

perempuan saya/fulanah. Jika dia mengatakan: saya nikahkan kamu dengan anak 

perempuan saya, tanpa menentukan anaknya tersebut, padahal dia memiliki anak 

perempuan yang lain, maka akad nikahnya tidak sah. Sebagaimana tidak sah pula 

jika dia mengatakan saya terima nikahnya untuk anak laki-laki saya, padahal dia 

memiliki anak laki-laki yang lain. Akan tetapi seharusnya dia mengatakan: untuk 

anak saya/fulan. Harus ada penentuan suami dan istri dengan menyebut namanya 

atau deskripsi tentang sosoknya yang tidak disamai oleh yang lainnya. Misalnya 

mengatakan: anak perempuan saya yang sulung, bungsu, berkulit putih atau yang 

berkulit merah, atau mengatakan; anak laki-laki saya yang sulung, bungsu, atau 

semacarnnya. 
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Meskipun batas usia perkawinan memang tidak dijelaskan, 

tapi bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan 

perkawinan usia muda. Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-

Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur 

perkawinan. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa 

seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan 

orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan 

menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan 

kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan 

hak dan kewajibannya secara timbal balik. Sebagaimana Dalam 

surat an-Nisa’ ayat 6 disebutkan: 

ى َحتَّٰ  مَٰ ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوْ  ٓ َالنَِّكاحَ ِاَذا بَ َلُغوا  ََٓٓوابْ تَ ُلوا اْلَيتَٰ ن ْ ا اِلَْيِهْم َٓٓفَِاْن اََٰنْسُتْم مِّ
 ٓ َاَْمَواََلُْم 

Artinya:  Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup 

umur untuk menikah. Kemudian jika menurut 

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 

harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.
21

 

 

Ayat tersebut menegaskan seorang yang menikahi harus 

cukup umur atau dalam bahasa baligh, sebab seorang yang baligh 

dianggap mampu dalam membina rumah tangga.
22

 Dan cerdas 

yakni pandai mempergunakan harta kekayaan, walaupun ia masih 

awam dan bodoh dalam agama. Menurut penafsiran jumhur ulama 

pada kalimat “balaghu al-nikah” dalam ayat tersebut menunjukkan 

usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi, pada 

umur ini seorang dapat hamil dan melahirkan anak.
23

 

                                                 
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. 

Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 320. 
22Holilurrohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid 

Syhariah, Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016) 67-

92, Doi: 10.21580/Jish.11.1374. hlm, 74-76. 
23Ahmad Ansori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan 

Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam (Jakarta: 

Pradnya Paramitha 1982), hlm. 60. 
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Kemudian diperkuat dengan konsep kedewasaan yang 

dikemukakan oleh Al-Maraghi, dimana ia menafsirkan bahwa 

dewasa sama artinya dengan “rushdan” yakni apabila seorang yang 

mengerti bagaimana menggunakan harta sesuai aturan agama maka 

ia sudah di anggap sudah dewasa karena mampu manajemen harta 

dijalan yang benar, sedangkan orang yang sudah baligh adalah 

termasuk orang yang sudah mampu manajemen harta kepada hal 

yang diperbolehkan dalam agama termasuk mampu untuk 

menanggung beban kebutuhan dalam sebuah pernikahan. 

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha 

menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas 

perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya 

setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. 

Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang 

menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. 

Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas 

mana yang baik dan mana yang buruk.
24

 Periode baligh adalah 

masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai 

kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan 

apabila telah mengeluarkan darah haid. 

Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda 

antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan 

lingkungan, geografis, dan sebgainya. Batas awal mulainya baligh 

secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-

laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya 

dikalangan para ulama’ terdapat perbedaan pendapat. Menurut 

Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun 

bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. 

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama’ termasuk pula 

sebagian ulam’ Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai 

usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.  

                                                 
24M. Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1994), hlm. 37. 



41 

 

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal 

seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan 

yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memudharatkan, 

sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari 

perbuatan yang dilakukannya.
25

 Maliki, Syafi’i dan Hambali 

menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh 

seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-

laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak 

bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu 

ketiak itu tidak ada bedanya denga bulu-bulu lain yang ada pada 

tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-

laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, 

sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun 

dan minimalnya sembilan tahun.  

Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot 

Akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas 

untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat 

berikut: 

 

1. Kematangan jasmani  

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, 

dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan 

pasangan suami istri atau keturunannya.  

 

2. Kematangan finansial/keuangan  

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu 

membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, 

minuman, dan pakaian.  

 

3. Kematangan perasaan  

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu 

sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, 

                                                 
25Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Renika Cipta, 2005, 

hlm. 40-41. 
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sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan 

bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan 

perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu 

membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.
26

 

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep 

Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat 

dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam 

Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:  

1. Menurut ulama’ Hanafiyah genap usia lima belas tahun 

bagi laki-laki dan perempuan.  

2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.  

3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia 

sembilan tahun.
27

 

Sedangkan dalam kitab Fathul Mu’in usia baligh yaitu 

setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang 

adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. 

Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 

9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira 

memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang 

tumbuh melebat.
28

  

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas 

yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai 

awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap 

kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan 

seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola 

hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk 

menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak 

pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. 

                                                 
26Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya (Jakarta: Gema 

Insani, 1998), hlm. 351-352. 
27Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir 

Aljufri, Mutiara Ilmu (Surabaya, Desember 1994), hlm. 3-4. 
28Aliy As’ad, Fathul Mu’in Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: 

Menara Kudus, 1979), hlm. 232- 233. 
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Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong 

terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.  

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang 

yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan 

yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan 

kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada 

masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan 

datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup 

matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan 

berfikir. Karena itu pedoman utama dalam menentukan anak cukup 

umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya 

umur dan tanda-tanda fisik (tubuh). 

Adapun para ulama hadits dan fiqh juga menjadikan konsep 

“kemampuan (bāah)” sebagai salah satu penentuan kesiapan 

menikah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi 

Muhammad SAW berikut ini: 

بن مسعود رضى اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: "يا  داهللبع عن
فليتزوج, فإنو أغض للبصر, و أحصن   معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة

 29للفرج, ومن مل يستطع فعليو بالصوم فإنو لو وجاء" )رواه البخارى و مسلم(
Artinya: Dari Abdillah Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah 

saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, 

barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban 

nikah, maka hendaklah dia menikah, karena 

sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan 

pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan 

barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka 

hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya 

puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Bukhari 

dan Muslim). 

                                                 
29Muhammad Asy Syaukani, Nail al–Autar, Juz IV/III (Beirut:  Daar al-

Qutub al-Arabia, 1973), hlm. 171. 
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Dari hadits yang diriwayatkan Abdillah Ibnu Mas’ud diatas, 

Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (bāah) agar 

menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk bāah, 

maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk menikah. Adapun 

maksud kata bāah dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan 

dalam tiga pendapat. Ketiga pendapat itu sebenarnya merujuk 

kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. 

Ketiga pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:
30

 

 

1. Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak 

(bersetubuh).  

Artinya maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu 

bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban 

pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja 

yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam 

menanggung bāah bebannya, maka hendaklah berpuasa. Jadi bunyi 

hadits tersebut menjadi: “Barang siapa diantara kalian pemuda 

yang telah mampu berjima’, hendaklah ia menikah. Barang siapa 

yang belum mampu berjima’, hendaklah ia berpuasa untuk 

menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang 

menahan serangan”.  

Jadi bisa kita fahami dari penjelasan diatas bahwa pendapat 

yang pertama ini menjelaskan bahwa bāah menurut pandangan 

mereka ialah bāah dari segi fisik atau kemampuan seseorang untuk 

melakukan jima‟ atau berhubungan badan dengan pasangannya 

untuk memenuhi nafkah batinnya. 

 

2. Pendapat kedua, bāah berarti bentuk sehat akal dan 

fikiran (tidak gila)  

Bentuk mampu dalam perkawinan yang kedua bāah (mampu) 

dari segi akal fikiran. Yang mana maksudnya disini ialah seseorang 

itu yang hendak akan menikah ia dalam kondisi sehat akalnya yaitu 

                                                 
30Imam Nawawi, Terjemah syarah Sahih Muslim (Kairo: Dārul Hadīs, 

1994), hlm. 173. 



45 

 

tidak gila (masih waras) dan mengetahui antara yang benar dan 

juga yang salah, hal ini juga sangatlah penting untuk diperhatikan 

agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

warahmah. 

 

3. Pendapat ketiga, makna bāah itu adalah beban (al-

mu’nah dan jamaknya mu’an) pernikahan.  

Imam Nawawi ketika menjelaskan makna bāah, beliau 

mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, 

makna bāah adalah bentukan dari kata al-mabāah yaitu materi atau 

rumah/tempat, di antaranya mabāah unta yaitu tempat tinggal 

(kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut bāah, 

karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan 

menempatkannya di rumah. 

Secara garis besar,pendapat ketiga mengatakan bahwa yang 

dimaksud bāah adalah kemampuan seseorang untuk memberi 

nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi haditsnya menjadi, 

“Barangsiapa diantara kalian telah mampu memberikan nafkah dan 

keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. Barangsiapa yang 

belum mampu untuk memberikan nafkah dan keperluan 

pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya”. 

bāah menurut pendapat yang ketiga ini ialah dalam artian 

seseorang yang akan menikah itu hendaknya ia telah mampu untuk 

memberikan belanja dan biaya hidup dalam berumah tangga 

termasuk tempat tinggal setelah ia menikah kelak. 

As-Suyuthi dalam Syarah as-Suyuthi li as-Sunan an-nasa’i 

juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari 

bahwa kata mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan 

pendapat. Maksud kata mampu yang pertama adalah siapa di antara 

kalian yang mampu jimak (bersetubuh)- telah baligh dan mampu 

bersetubuh-hendaklah ia menikah. Sedangkan kata mampu yang 
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kedua “siapa saja yang tidak mampu” yakni tidak mampu menikah 

(tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa”.
31

 

Asy-Syaukani dalam Naylu Al-Awthar juga menukil pendapat 

Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata mampu yang kedua “siapa yang 

tidak mampu menikah” adalah tidak mampu menikah karena 

sedikitnya kemampuan menanggung beban-beban pernikahan dan 

karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa.
32

  

Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih 

sama, yang diriwayatkan an-Nasa’i, Ahmad, al-Bazar, dan riwayat 

ath-Thabrani, Rasul mendorong siapa saja yang mampu 

menyiapkan atau yang memiliki thawl agar menikah. As-Sinadi 

dalam Hasyiyah as-sinadi menjelaskan bahwa at-thawl maknanya 

adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk 

menunaikan nafkah.
33

  

Makna “mampu menafkahi” ini sejalan atau memperkuat 

makna al-bāah sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita 

pahami bahwa Rasul Saw memerintahkan kepada siapa saja yang 

memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban 

pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang 

memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa 

dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka 

hendaknya ia menikah.  

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kesiapan itu 

adalah jika siap secara materi. Artinya ia sudah memiliki materi 

untuk membiayai pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan 

yang tetap. Orang yang memiliki anggapan demikian, hanya akan 

menikah kalau merasa sudah cukup secara materi. Anggapan 

                                                 
31Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, Syarah As-

Suyuthi Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi , Juz IV (Beirut: Dar 

Fikr, 1981), hlm, 171 
32Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, Naylu Al-Awthar Min 

Asrari Muntaqa Al Akhbar, Juz VI (Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005), hlm. 

229. 
33Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan As-Sinadi, Hasyiyah As-Sinadi 

Ala An Nasa’I, Juz VI (Halab: Maktabah Al Mathbu‟at Al Islamiyah,1986), hlm. 

57. 
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mengenai kecukupan materi seperti itu memang baik. Yang kurang 

tepat adalah penempatannya. Yaitu bahwa jika belum memiliki 

pekerjaan yang mapan, belum punya ini dan itu, lalu tidak 

menikah. Ini adalah penempatan yang kurang tepat. Memang akan 

sangat baik jika seseorang ketika menikah memiliki persiapan 

materi yang cukup, sudah punya pekerjaan atau sumber 

penghasilan yang mapan. Namun tidak harus seperti itu. 

Dalil-dalil yang ada juga menunjukkan bahwa yang dimaksud 

dengan kesiapan untuk menikah bukanlah demikian. Bukan berarti 

seseorang itu harus memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak 

riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat tidak memiliki harta 

untuk dijadikan mahar, atau kalaupun ada, jumlah atau nilainya 

sangat kecil. Tidak ada atau sangat sedikitnya harta yang dijadikan 

mahar oleh para sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat 

memang tidak memiliki harta (yang berlebih). Sekalipun demikian, 

para sahabat tetap dianjurkan menikah dan dibolehkan menikah.  

Dengan demikian, kesiapan yang dimaksud bukan berarti 

harus kesiapan materi atau harta yang cukup. Kesiapan yang harus 

dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan ruhiyah untuk 

menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara 

mental, Ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan 

segala konsekuensinya. 

D. Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia 

Penetapan batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia diawali dengan terbentuknya Rancangan 

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dimana Rencana awal 

penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera 

pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan 

Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia 

kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. 

Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan 
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dengan konflik,
34

  akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda. 

Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia 

minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada 

akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki.  

Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di 

bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan. Artinya, 

ketentuan usia minimal kawin dalam RUU Perkawinan 1973 

diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 

1974. 

Ada beberapa penyebab dari ketentuan tersebut. Pertama, 

belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara 

umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan 

praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan 

masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkutat pada 

pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi 

gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga 

menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin 

sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan 

penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan 

paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara. 

Meski demikian, Pemerintah, melalui DPR, pada Januari 

1974, tetap mengesahkan RUUP 1973, tetapi dengan beberapa 

perubahan di dalamnya, termasuk masalah batas minimal usia 

kawin dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi 

perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk 

                                                 
34R Lukito, Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik 

Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia (Tanggerang: Pusat Alvabet, 

2008), hlm. 45. 
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perempuan.
35

 Selama lebih dari 40 tahun aturan tersebut berjalan 

tanpa adanya perubahan. 

Kemudian terdapat perubahan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 

22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 

2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas 

usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah melalui berbagai proses, 

pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU 

tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan 

menjadi undang-undang.  

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko 

Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak 

diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 

Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah 

disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu terdapat pada pasal 7 

ayat (1) yang berbunyi:  “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 

dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.  

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat 

pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka 

jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di 

Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi 

perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga 

sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-

sama berusia 19 tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut 

dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon 

pengantin pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun disebut 

                                                 
35Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi 

(Rajawali Press 2012), hlm. 38. 
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sebagai “Pernikahan anak di bawah umur”. Bagi pernikahan anak 

di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, 

pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak).  

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan 

perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi 

laki-laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur 

dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi 

perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur 

dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.
36

  Izin 

pengadilan pada pasal 7 ayat (3) diistilahkan dengan kata 

“dispensasi”. Dispensasi tersebut akan diberikan oleh pengadilan 

setelah adanya alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh 

hakim. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3)  

yang berbunyi “orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak 

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan 

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. 

E. Pengaruh Usia Perkawinan terhadap Kematangan 

Emosional dan Kesehatan Reproduksi 

Perkawinan adalah salah satu aspek yang  penting dalam 

kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic 

demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, 

kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari 

itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan 

makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW, 

juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Hal 

inilah menunjukkan bahwa perkawinan begitu penting dan harus di 

laksanakan oleh setiap yang mengaku sebagai ummat Nabi 

Muhammad SAW.
37

 

                                                 
36Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), cet, 

ke-5 ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004 ), hlm. 1. 

 
37Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Jakarta: 

Kencana Mas, 1990), hlm. 3. 
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Dalam perkawinan, usia dan kedewasaan memang menjadi 

hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin 

melangsungkan perkawinan. Karena jika kita melihat fenomena 

yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga 

dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-

waktu akan muncul dalam keluarga. Ini memungkinkan karena 

kualitas akal dan mentalnya sudah stabil sehingga dapat 

mengontrol emosi diri sendiri maupun dengan pasangan dan 

lingkungan sekitar.  

Emosi adalah suatu respons terhadap suatu perangsang yang 

menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan 

biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus, apabila 

seseorang sudah dapat mengontrol emosinya berarti sudah 

dikatakan matang, karena kematangan emosi seringkali 

berhubungan dengan kontrol emosi.
38

 kematangan emosi dinilai 

sebagai sesuatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan 

perkembangan emosional. Kematangan emosi adalah dimana 

kepribadian secara terus menerus berusaha mencapai keadaan 

emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun interpersonal.
39

 

Selain itu, ciri-ciri kematangan emosi dapat diutarakan sebagai 

berikut: mampu menangguhkan dan mengontrol emosi, mampu 

memberikan respons emosional yang tepat sesuai dengan tingkat 

perkembangan seseorang, mampu menerima frustasi tanpa bereaksi 

terhadapnya secara emosional, dan mengembangkan sikap yang 

fleksibel dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kadar yang 

lebih tinggi terhadap perubahan-perubahan yang tidak dapat 

dihindarkan.
40

  

Adapun aspek-aspek kematangan emosi menurut Katkovsky 

dan Gorlow, mengemukakan tujuh yaitu:  

                                                 
38M. Darwis Hude, Emosi- Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang 

Emosi Manusia Dalam Al-Qur’ an (Jakarta: Erlangga,2006), hlm. 19. 
39J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Depok: Rajagrafindo Persada, 

2006), hlm. 244. 
40 Yustimus Semirun, OFM, Kesehatan Mental I (Yogyakarta: Kanisius, 

2006), hlm. 410. 
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1. Kemandirian, mampu memutuskan apa yang dikehendaki 

dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang 

diambilnya.  

2. Kemampuan menerima kenyataan, mampu menerima 

kenyataan bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang 

lain, mempunyai kesempatan, kemampuan, serta tingkat 

intelegensi yang berbeda dengan orang lain.  

3. Kemampuan beradaptasi, orang yang matang emosinya 

mampu beradaptasi dan mampu menerima beragam 

karakteristik orang serta mampu menghadapi situasi 

apapun.  

4. Kemampuan merespon dengan tepat, individu yang 

matang emosinya memiliki kepekaan untuk merespon 

terhadap kebutuhan emosi orang lain, baik yang 

diekspresikan maupun yang tidak diekspresikan. 

5. Merasa aman, individu yang memiliki tingkat 

kematangan emosi tinggi menyadari bahwa sebagai 

mahluk sosial ia memiliki ketergantungan pada orang 

lain.  

6. Kemampuan berempati, mampu berempati adalah 

kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang 

lain dan memahami apa yang mereka pikirkan atau 

rasakan.  

7. Kemampuan menguasai amarah, individu yang matang 

emosinya dapat mengetahui hali-hal apasaja yang dapat 

membuatnya marah, maka ia dapat mengendalikan 

perasan marahnya.
41

 

 

Untuk memiliki kematangan emosi ini diperlukan waktu yang 

panjang, dalam proses pengalaman yang tidak sebentar. Salah satu 

faktor kematangan emosi seseorang dipengaruhi oleh usia.  

Semakin bertambah usia individu diharapkan dapat melihat segala 

                                                 
41Katkovsky, Walter dan Gorlow, The Psyhology Of Adjusment (New 

York: McgrawHill Publising Company LTD, 1976), hlm.  23-24. 
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sesuatu secara obyektif, mampu membedakan perasaan dan 

kenyataan, serta bertindak atas dasar fakta daripada perasaan. selain 

faktor usia, Perubahan fisik dan Jenis Kelamin seseorang juga 

mempengaruhi adanya perubahan kemantangan emosi seseorang.  

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hurlock, dimana 

kematangan emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
42

  

1. Usia Semakin bertambah usia inidvidu, diharapkan 

emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih 

dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu 

semakin baik dalam kemampuan memandang suatu 

masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara 

lebih stabil dan matang secara emosi.  

2. Perubahan fisik dan kelenjar Perubahan fisik dan kelenjar 

pada diri individu akan menyebabkan terjadinya 

perubahan pada kematangan emosi. Sesuai dengan 

anggapan bahwa remaja adalah periode “badai dan 

tekanan”, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik 

dan kelenjar.  

3. Jenis Kelamin Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika 

dibandingkan dengan perempuan, mereka memiliki 

pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya sehingga 

cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti 

yang dilakukan oleh perempuan. 

Di usia remaja seseorang masih belum sempurna dalam 

mengontrol emosi. Menurut WHO (World Health Organization), 

batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut 

Departemen Kesehatan rentang usianya antara 10-19 tahun dengan 

catatan “belum menikah”, dan menurut Direktorat Remaja dan 

Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN (Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional) batasannya 10-21 tahun.
43

 

Berdasarkan batasan umur yang ditetapkan oleh tiga lembaga 

                                                 
42Elizabeth B. Hurlock , Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan 

Sepanjang Rentang Kehidupan (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 23. 
43Jazimah Al-Muhyi, Jangan Sembarang Nikah Dini, cet Ke-1 (Bandung: 

Lingkar Pena Kreativa, 2006), hlm. 12. 
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tersebut, maka perkawinan di usia remaja bisa juga disebut dengan 

perkawikan muda atau perkawinan remaja. 

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih 

berusia muda. Umumnya para pasangan muda keadaan 

psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam 

menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan. Teori tersebut 

menunjukkan bahwa pasangan pernikahan diusia muda masih labil 

dalam menghadapi masalah. Hal itu dapat menyebabkan 

permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan 

dengan baik tetapi bisa saja justru semakin rumit. Perkawinan pada 

umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang 

tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak 

jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga 

karena perkawinan yang masih terlalu muda. Umur yang masih 

muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta 

menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekcokan yang 

berujung pada perceraian.  

Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang 

secara sosial ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa “Makin bertambahnya umur seseorang, 

kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga 

akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur 

akan makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang”. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi 

pasangan pernikahan diusia belum matang. Hal itu karena mereka 

umumnya belum memiliki pekerjaan tetap sehingga masih 

bergantung dengan orangtua atau sering mengalami kesulitan 

ekonomi. Kesulitan ekonomi ini biasanya menimbulkan pikiran 

kacau dan menjadikan seseorang lebih emosional. Hal inilah yang 

biasanya menimbulkan konflik ataupun pertengkaran.  

Menurut Walgito dalam memasuki dunia perkawinan perlu 

adanya kesiapan dari kedua belah pihak. Hal ini dipengaruhi oleh:
44

 

                                                 
44Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2000), hlm. 26. 
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1. Faktor Fisiologis. Faktor fisiologis ini berkaitan dengan 3 

hal yaitu segi kesehatan, keturunan dan sexual fitness. 

a) Kesehatan, bahwa keadaan kesehatan seseorang 

dalam hubungannya dengan perkawinan merupakan 

satu faktor esensial dalam perkawinan. 

b) Keturunan, masalah keturunan ini juga merupakan 

persoalan dalam perkawinan, karena dalam 

perkawinan pasangan suami istri menginginkan 

keturunan yang baik. Oleh karena itu masalah 

keturunan ini menjadi hal yang perlu mendapat 

perhatian. 

c) Sexual fitness, terkait dengan kemampuan individu 

dapat melakukan hubungan seksual secara wajar atau 

tidak. 

2. Faktor sosial ekonomi. Faktor ini perlu mendapat 

pertimbangan dalam perkawinan, sekalipun ada beberapa 

pihak yang memandang hal ini bukanlah merupakan suatu 

faktor yang mutlak, namun perlu dipertimbangkan 

sebelum menikah. 

3. Faktor agama dan kepercayaan. Dalam pernikahan faktor 

agama atau kepercayan hendaknya menjadi perhatian 

pasangan, sebaiknya pasangan memiliki agama yang 

sama. Memiliki kesamaan agama maka akan 

meminimalkan munculnya perbedaan yang terkait dengan 

agama tersebut. 

4. Faktor psikologis. Kedewasaan dalam sisi psikologis 

merupakan faktor yang dituntut dalam perkawinan. Hal-

hal yang perlu mendapat perhatian adalah kematangan 

emosi, toleransi atau kesiapan untuk berkorban, sikap 

saling pengertian, saling mengerti akan kebutuhan 

masing-masing pihak, dapat saling memberi dan 

menerima kasih sayang, sikap saling mempercayai, 

adanya keterbukaan dalam komunikasi, kesiapan diri 

untuk lepas dari orang tua untuk hidup mandiri. 
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Ketentuan batasan umur yang telah di tetapkan oleh Undang-

Undang Perkawinan bila dilihat dari segi fisiologis seseorang 

umumnya telah dikatakan matang secara fisiologis. Kemasakan 

tersebut berkaitan dengan pengadaan hubungan seksual antar 

pasangan untuk menghasilkan keturunan.
45

 Kematangan secara 

fisiologis dalam perkawinan pada dasarnya harus pula diikuti oleh 

kematangan secara psikologis. Namun kematangan fisiologis 

seseorang belum tentu diikuti oleh kematangan secara psikologis. 

Pada individu yang menikah di usia muda dapat diketahui bahwa 

usia mereka termasuk pada awal masa remaja. Pada masa tersebut 

individu dimungkinkan masih mengalami ketidakstabilan emosi 

dan dalam psikologi perkembangan individu tersebut masih berada 

dalam periode peralihan serta periode perubahan.  

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

dan Undang-Undang yang mengatur batasan usia dalam 

perkawinan tentunya dilandaskan berbagai hal. Pelaksanaan 

pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa 

dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan 

anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan 

berbagai hal, misalnya gangguan kesehatan reproduksi.  Karena 

secara fisik, remaja perempuan belum memiliki tulang panggul 

yang masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses 

persalinan. Maka berdasarkan pertimbangan kesehatan 

reproduksinya, bidang kesehatan menujukkan bahwa pernikahan 

atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia 

diatas 20 tahun, Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun 

dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim 

yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human 

Papiloma Virus (HIV).
46

 

                                                 
45Walgito, Bimbingan dan Konseling…, hlm. 28. 
46BKKBN, Kartu Informasi KHIBA; Kelangsungan Hidup Ibu Bayi,dan 

Anak Balita (Jakarta: BKKBN, 2005), hlm, 45. 
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Berikut ini rincian resiko atau bahaya yang mengancam gadis 

saat hamil pada usia di bawah 20 tahun:
47

  

1) Secara ilmu kedokteran, organ reproduksi untuk gadis 

dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk 

berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi 

kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi 

(karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak 

terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya 

menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan 

kematian pada ibu atau bayinya; 

2) Kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun , belum 

begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang 

dilahirkan mengalami cacat fisik atau prematur. 

3) Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), 

karena semakin muda usia pertama kali seseorang 

berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah 

reproduksi terkontaminasi virus. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diketahui 

bahwa usia perkawinan sangat mempengarui terbentuknya 

kematangan emosi dan kesehatan reproduksi. Salah satu tujuan 

perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan 

diperoleh dari kehamilan dalam masa reproduksi yang sehat yaitu 

umur istri antara 20-30 tahun usia tersebut merupakan usia terbaik 

karena organ-organ reproduksi dalam tubuh wanita telah tumbuh 

sempurna. Pernikahan dengan usia yang belum tepat pada 

waktunya akan banyak menimbulkan masalah, baik masalah 

fisiologis maupun masalah psikologis. 

 

                                                 
47Al-Mighwar, Psikologi Remaja (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 

2006), hlm. 32. 
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BAB III 

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH 

TERHADAP PENYAMAAN USIA PERKAWINAN 

A. Deskripsi lokasi Penelitian  

1. Kota Banda Aceh  

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, 

Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat 

kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh 

juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di 

mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. 

Kota. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 

05016’15’’– 05036’16” Lintang Utara dan 95016’15”– 95022’35” 

Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Posisi 

geografisnya Kota Banda Aceh memiliki batas-batas berupa:
1
  

a) Utara : Selat Malaka  

b) Selatan  : Kabupaten Aceh Besar  

c) Barat  : Samudera Hindia  

d) Timur  : Kabupaten Aceh Besar  

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di 

ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat 

dari Pulau Sumatera.  Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri 

dari 9 kecamatan dan  90 gampong. Sebagaimana tabel berikut ini: 

 

Tabel I. Daftar Kecamatan di Kota Banda Aceh 

NO KECAMATAN 
LUAS 

WILAYAH 
GAMPONG 

1. Baiturrahman 455 Km
2
 1. Ateuk Jawo 

2. Ateuk Deah Tanoh 

3. Ateuk Pahlawan 

4. Ateuk Munjeng 

5. Neusu Aceh 

6. Seutui 

                                                 
1BPS, Kota Banda Aceh dalam angka  2022 (Banda Aceh: Badan Pusat 

Statistik Banda Aceh, 2022), hlm. 30. 



59 

 

7. Sukaramai 

8. Neusu Jaya 

9. Peuniti 

10. Kampung Baru 

 

2. Meuraxa 726 Km
2
 1. Surien 

2. Aso Nanggroe 

3. Gampong Blang 

4. Lamjabat 

5. Gampong Baro 

6. Punge Jurong 

7. Lampaseh Aceh 

8. Punge Ujong 

9. Cot Lamkeuweuh 

10. Gampong Pie 

11. Ulee Lheue 

12. Deah Glumpang 

13. Lambung 

14. Blang Oi 

15. Alue Deah Teungoh 

16. Deah Baro 

3. Lueng Bata 534 Km
2
 1. Lamdom 

2. Cot Masjid 

3. Bathoh 

4. Lueng Bata 

5. Blang Cut 

6. Lampaloh 

7. Suka Damai 

8. Panteriek 

9. Lamseupeung 

4. Banda Raya 479 Km
2
 1. Lam Ara 

2. Lampeuot 

3. Mibo 

4. Lhong Cut 

5. Lhong raya 

6. Peunyerat 

7. Lamlagang 

8. Geuceu Komplek 

9. Geuceu Inem 
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10. Geuceu Kayee Jato 

5. Kuta Alam 1.005 Km
2
 1. Peunayong 

2. Laksana 

3. Keuramat 

4. Kuta Alam 

5. Beurawe 

6. Kota Baru 

7. Bandar baru 

8. Mulia 

9. Lampulo 

10. Lamdingin 

11. Lambaro Skep 

6. Syiah Kuala 1.424 Km
2
 1. Ie Maseng Kaye 

Adang 

2. Gampong Pineung 

3. Lamgugob 

4. Kopelma Darussalam 

5. Rukoh 

6. Jeulingke 

7. Tibang 

8. Deah raya 

9. Aleu Naga 

10. Peurada 

7. Kuta Raja 521 Km
2
 1. Lampaseh Kota 

2. Merduati 

3. Keudah 

4. Peulanggahan 

5. Gampong Jawa 

6. Gampong Pande 

8. Jaya Baru 378 Km
2
 1. Ulee Pata 

2. Lamjamee 

3. Lampoh Daya 

4. Emperom 

5. Geuceu Meunara 

6. Lamteumen Barat 

7. Lamteumen Timur 

8. Bitai 

9. Punge Blang Cut 

9. Ulee Kareng 615 Km
2
 1. Pango Raya 
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2. Pango Deah 

3. Ilie 

4. Lamteh 

5. Lamglumpang 

6. Ceurih 

7. Ie Masen Ulee Kareng 

8. Doi 

9. Lambhuk 

 

Aceh adalah daerah yang kaya dengan adat-istiadat yang 

mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat 

disediakan hukum syariat Islam. Penerapan syariat Islam di 

provinsi ini bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum Republik 

Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam 

sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh. Sejarah 

menunjukkan bahwa rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai 

pedoman, dan ulama pun mendapatkan tempat terhormat. Undang-

undang memberikan keluasan bagi Aceh untuk mengatur 

kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun 

begitu, pemeluk agama lain dijamin untuk beribadah sesuai dengan 

keyakinan masing-masing. Inilah corak sosial keagamaan 

masyarakat Aceh, yang mayoritas penduduknya adalah beragama 

Islam.  

Di provinsi Aceh ini pun memiliki keragaman agama, 

keanekaragaman seni dan budaya yang menjadikan provinsi Aceh 

ini memiliki daya tarik tersendiri. Masyarakat Kota Banda Aceh 

mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga 

berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan 

lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.
2
 Pada masa 

pandemi Covid-19 peraturan pelaksanaan protokoler kesehatan 

pada rumah ibadah di lakukan secara serentak dan seksama oleh 

pemeluknya. Hal ini mengambarkan bahwa masyarakat Kota 

                                                 
2BPS, Kota Banda Aceh dalam angka  2022…, hlm. 35. 
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Banda Aceh patuh terhadap kebijakan pemerintah dan senantiasa 

bermoderasi dalam beragama. 

 

Table II. Pemeluk agama di Kota Banda Aceh 

N

O 

JENIS 

AGAMA 

JUMLAH 

PEMELUK 

NAMA 

RUMAH 

IBADAH 

JUMLAH 

RUMAH 

IBADAH 

1. Islam 
222.582 Jiwa 

 

1. Mesjid 

2. Meunasah 

3. Mushalla  

1. 104 Unit 

2. 91 Unit 

3. 90 Unit 

2. Protestan 717 Jiwa 
Gereja 4 Unit 

3. Katolik 538 Jiwa 

4. Hindu 39 jiwa Kuil 1 Unit 

5. Budha 2755 jiwa Klenteng 1 Unit 

  

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama 

dalam hal memeluk agama yang dianutnya. Untuk itu pemerintah 

Kota Banda Aceh menyediakan fasilitas tempat ibadah yang 

memadai bagi warganya. Bagi umat Islam berangkat haji adalah 

rukun Islam yang kelima. Oleh karenanya setiap tahun telah 

tercatat jumlah jamaah haji di Kota Banda Aceh. Untuk tahun 2021 

tercatat tidak ada satupun jamaah haji yang diberangkatkan ke Kota 

Makkah diakibatkan pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 

2021. Jumlah warga di Kota Banda Aceh yang tercatat nikah di 

KUA sebanyak 1697 orang. Sementara jumlah perkara diterima 

Mahkamah Syar’iyah kelas I-A berupa itsbat nikah sebanyak 60 

orang, dispensasi kawin 16 orang, izin poligami sebanyak 3 orang, 

wali adhal sebanyak 3 orang, cerai talak sebanyak 107 orang, cerai 

gugat sebanyak 269 orang dan harta bersama sebanyak 7 orang.  

Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil 

proyeksi Juni 2021 yaitu 255.029 jiwa dengan penduduk laki-laki 

sebanyak 128.532 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 

126.497 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk 
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yang paling besar, yaitu 42.588 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah 

Kuala 33.100 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 32.629 jiwa.
3
 

Maka terkait hal ini, penulis tertarik untuk mengambil sample 

pada ketiga kecamatan tersebut. Selain populasi penduduknya yang 

banyak, juga terdapat kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang 

ditemukan pada KUA ketiga kecamatan tersebut. Selain itu ke tiga 

kecamatan ini ada yang terletak di pusat kota maupun kantor-

kantor pemerintahan seperti Baiturrahman. Kemudian diperbatasan 

Banda Aceh dengan Aceh besar yaitu kecamatan Syiah Kuala, yang 

di sebut juga dengan  kotanya para mahasiswa Seperti UIN Ar-

Raniry, USK , Al-Wasliyah, UBBG dan  perguruan tinggi ternama 

lainnya. Selain ramai mahasiswa, juga para pegawai pemerintah 

tidak  sedikit yang berdatangan dari luar daerah. Sedangkan 

Kecamatan Kuta Alam  berada diantara keduanya, sehingga bisa 

dijadikan sebagai perbandingan dari sisi sosial budaya. Selain itu, 

didasarkan juga atas beberapa pertimbangan antara lain karena 

biaya, waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta letaknya 

yang begitu strategis dan mudah dijangkau bagi peneliti. 

B. Persepsi Kepala KUA Terhadap Penyamaan Usia 

Perkawinan Antara Pria dan Wanita  

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran 

Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. 

Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur 

kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran 

yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 

517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang 

urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran 

KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan 

pelaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, 

                                                 
3BPS, Kota Banda Aceh dalam angka  2022…, hlm. 45. 
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zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah.
4
 

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di 

dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Bagi 

orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di 

kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-

orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan 

Sipil. Sebelum melaksanakan pencatatan nikah, terlebih dahulu 

pasangan pengantin harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti 

telah cukup usia 19 tahun bagi keduanya. Sebagaimana yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi 

wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, 

yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Aturan tersebut mulai berlaku 

tanggal 15 Oktober 2019.
5
 

Ketika penulis menanyakan terkait perbedaan yang  

signifikan dari perubahan undang-undang perkawinan mengenai 

penyamaan usia perkawinan sebelum dan sesudahnya, QSY selaku 

Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh 

menjelaskan bahwa: 

Berdasarkan data di KUA Kuta Alam, tidak terjadi perbedaan 

yang signifikan penolakan nikah pada pasangan nikah di bawah 

umur sesudah perubahan undang-undang perkawinan terkait 

usia nikah, hanya saja jumlah penolakan tahun 2019 lebih 

banyak satu kasus dibanding dengan tahun sebelumnya 2018.
6
 

Dari pernyataan kepala KUA Kuta Alam dapat dipahami 

bahwa kebijakan pemerintah terhadap penyamaan usia perkawinan 

dinilai efektif dalam menurunkan perkawinan dibawah umur, 

                                                 
4Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga 

Sakinah (Bandung, Mizan Pustaka, 2005), hlm. 120. 
5Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186. 
6Hasil wawancara dengan QSY selaku Kepala KUA Kecamatan Kuta 

Alam Kota Banda Aceh, Kamis 05 Mei 2022. 
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karena penolakan nikah di tahun 2019 tidak jauh berbeda 

jumlahnya dengan tahun sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa masyarakat bisa menerima kebijakan pemerintah terkait 

penyamaan usia perkawinan karena kasus yang ditemukan dalam 

jumlah sedikit dan tidak jauh berbeda pada kedua tahun tersebut. 

Kemudian penulis menayakan kembali pandangan beliau 

terkait penyamaan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Ia 

mengemukakan sebagai berikut: 

“Peraturan ini sangat baik  karena bisa menciptakan  pasangan 

nikah nantinya yang lebih matang dari segi emosional dan 

kesehatan reproduksi. Tujuan akhirnya adalah untuk 

melangengkan pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah 

tangga. Kemapanan usia tentunya berpengaruh kepada 

kestabilan emosional seseorang dalam bergaul dan berinteraksi 

dengan pasangan yang notabenya secara karakteristik dan 

perilaku berbeda-beda. Semakin dewasa seseorang maka akan 

semakin bijaksana cara bersikap dan menaggapi setiap 

permasalahan yang terjadi. Demikian juga dengan kesiapan 

organ vital reproduksi dalam melahirkan keturunan yang 

berkualitas sebagai aset masa depan keluarga”. 

Sebagai seorang Kepala KUA yang profesional dalam 

bekerja, Ia juga tidak sungkan mengeluarkan kebijakan penolakan 

nikah apabila ada pasangan pengantin yang tidak cukup usia sesuai 

Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Penolakan ini sesuai dengan 

prosedur penolakan nikah yang telah ditetapkan dalam peraturan 

Undang-undang tersebut. Hal ini sebagaimana Ia terangkan: 

“Apabila ada pasangan nikah yang belum mencukupi umur 

melakukan pendaftaran, maka langkah yang ditepuh adalah: 

1. Melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran nikah dan 

kesesuaian data pada blangko “N” dan Dokumen 

Identitas; 

2. Apabila didapati ada pasangan nikah yang tidak 

mencukupi usia pernikahan maka pihak KUA akan 

mengeluarkan formulir “N7” untuk penolakan nikah dan 

pengantar ke Pengadilan Agama; 
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3. Selanjutnya pasangan tersebut mendaftarkan 

permohonan dispensasi izin nikah di bawah umur  ke 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
7
 

Sebagai gerda terdepan, KUA terus berupaya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Fungsi 

KUA tidak hanya memberikan pelayanan pencatat pernikahan saja, 

tetapi juga memberikan beberapa pelayanan di bidang layanan 

yaitu bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, zakat dan wakaf. 

Ketika penulis tanyakan terkait upaya apa yang diterapkan oleh 

KUA khususnya dalam mensosialisasikan perubahan usia 

perkawinan, ia menjelaskan sebagai berikut: 

Upaya yang dilakukan oleh Kua adalah : 

1. Melakukan sosialiasi kepada perangkat  gampong 

terutama Keuchik, Imam dan para Kaur dan para 

operator di tingkat gampong; 

2. Menyampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan 

penyuluh non PNS yang ada di gampong; 

3. Mensosialisasikan juga melalui mimbar khutbah dan 

majlis pengajian lainnya yang melibatkan pihak KUA.
8
 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh SBR kepala 

KUA kecamatan Syiah Kuala yang mengatakan “Berdasarkan data 

di KUA Syiah Kuala, tidak terjadi perbedaan yang signifikan 

penolakan nikah pada pasangan nikah di bawah umur sesudah 

perubahan undang-undang perkawinan terkait usia nikah. Jumlah 

penolakan tahun 2019 hanya satu kasus, itupun disebabkan sudah 

lama bertunangan dan sudah menentukan jadwal pernikahan”
9
 

SFH selaku kepala KUA Kec. Baiturrahman juga 

memberikan pernyataan yang senada. Ia mengemukakan bahwa:  

                                                 
7 Hasil wawancara dengan QSY selaku Kepala KUA Kecamatan Kuta 

Alam Kota Banda Aceh, Kamis 05 Mei 2022. 
8Hasil wawancara dengan QSY selaku Kepala KUA Kecamatan Kuta 

Alam Kota Banda Aceh, Kamis 05 Mei 2022. 
9 Hasil wawancara dengan SBR selaku Kepala KUA Kecamatan Syiah 

Kuala Kota Banda Aceh, Kamis 28 Agustus 2021 
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“Selama ini KUA Kec. Baiturahman selalu memberikan 

penyuluhan terhadap masyarakat terkait perkawinan termasuk 

didalamnya juga sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 

2019. Namun sejauh ini masih ada penolakan nikah 

dikarenakan tidak memenuhi syarat usia pasangan pengantin. 

Bahkan sebelum perubahan undang-undang dalam  2 tahun 

hanya ada 1 kasus,  namun paska perubahan undang-undang 

tepatnya di tahun 2020 meningkat menjadi 2 hingga 3 kasus”.
10

 

Pernyataan para kepala KUA kecamatan mengindikasikan 

bahwa jumlah pernikahan dibawah umur masih di katagorikan 

kepada stabil karena tidak jauh selisih dengan tahun sebelumnya. 

karena sebagai manusia tentu mempunyai waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang di tetapkan 

oleh pemerintah. Jadi penulis menilai tahun tersebut adalah tahun 

masa transisi penerimaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. 

Apalagi terkadang ada yang tidak mengetahui adanya kebijakan 

tersebut dikarenakan terbatasnya informasi yang diterima oleh 

sebagian masyarakat. Selain itu juga dikarenakan sudah lama 

bertunangan sebelumnya sehingga penentuan nikah pun terjadi di 

masa transisi tersebut. 

C. Persepsi Akademisi Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan 

Antara Pria dan Wanita  

Dalam dunia pendidikan sering terdengar penyebutan kata 

akademisi untuk seseorang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 

akademisi berarti “orang yang berpendidikan tinggi”
11

. Akademisi 

atau akademikus adalah istilah umum yang merujuk kepada 

seseorang yang berpendidikan tinggi, intelektual, atau seseorang 

yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di 

perguruan tinggi. Pengertian lainnya adalah orang-orang yang 

bergelut di suatu bidang keahlian umum namun lebih banyak 

berorientasi pada dunia pendidikan seperti dosen, guru, ilmuwan, 

                                                 
10Hasil wawancara dengan SFH selaku Kepala KUA Kecamatan 

Baiturrahman Kota Banda Aceh, Selasa 10 Mei 2022. 
11Dep. Dikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),  

hlm. 46. 
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peneliti, cendekiawan meskipun mereka tidak bekerja di perguruan 

tinggi. 

Demi kesempurnaan penelitian tesis ini, penulis juga 

mewawancarai beberapa akademisi terkait penyamaan usia 

perkawinan antara pria dan wanita. Diantaranya adalah AH salah 

satu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 

yang juga menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga di 

Pascasarjana dan Tenaga Ahli Komisi VII DPRA. Dalam satu 

kesempatan penulis menyuguhkan beberapa pertanyaan, 

diantaranya pandangan beliau terkait penyamaan usia pernikahan 

bagi pria dan wanita. Ia mengemukakan sebagai berikut: 

“Satu sisi, ini merupakan suatu keutungan dan kesempatan yang 

sama bagi laki-laki dan perempuan dibandingkan kebijakan 

pemerintah sebelumnya. Artinya tidak merugikan bagi kaum 

perempuan karena berkesempatan untuk menempuh pendidikan 

minimal menengah keatas”
12

 

Dalam pernyataanya, Ia menjelaskan bahwa peraturan 

perundang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut memberikan 

kesetaraan ataupun keadilan yang sama terhadap laki-laki dan 

perempuan dalam menempuh jenjang pendidikan. Berkesempatan 

yang sama untuk menyelesaikan pendidikan yang sama karena bisa 

menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah atau SMA di usia 19 

tahun. Karena peraturan usia perkawinan bagi perempuan 

sebelumnya adalah 16 tahun, yang sudah tentu masih berada dalam 

pendidikan SMP atau menuju ke jenjang Aliyah. Dimana dari 

peraturan ini tidak ada kesetaraan dengan usia laki-laki 19 tahun, 

karena berkesempatan bisa menempuh pendidikan lebih tinggi 3 

tahun kedepan. 

Kemudian Ia menambahkan kembali analisisnya dari sisi 

yang lain, yaitu dari segi kesehatan dan kematangan pasangan 

pengantin. Sebagaimana Ia jelaskan berikut ini: 

“Ditinjau dari aspek kesehatan, kematangan dan lainnya maka 

perempuan yang berusia 23 atau 24 tahun yang belum menikah 

                                                 
12Hasil wawancara dengan AH selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Kamis 28 April 2022. 
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untuk konteks saat ini belum di katagorikan kepada perempuan 

tua. Demikian juga bagi laki-laki yang sudah berusia 25 jangan 

merasa sudah cukup matang, merasa mampu dan lain 

sebagainya. karena tuntutan zaman sekarang berbeda dengan 

masa dulu dari aspek jenjang pendidikan. Jadi bagi saya laki-

laki yang belum menikah diusia 27 pun belum dikatakan laki-

laki tua. Jadi ideal pernikahan bagi saya adalah 22 tahun bagi 

perempuan dan 27 tahun bagi laki-laki”.
13

 

Dari peryataan diatas dapat dipahami bahwa menurutnya, 

sebagai manusia yang berilmu hendaknya tidak terlalu tergesa-gesa 

dalam melangsungkan pernikahan. Apalagi di usia terlalu dini yang 

tidak memiliki asupan ilmu dan kematangan finansial maupun 

lainnya. Di usia 19 tahun masih terbatas dari segi materi, 

kematangan emosional maupun lainnya. Sehingga penyelesaiakan 

kasus dalam rumah tangga pun akan sulit diatasi nantinya, belum 

lagi tanggung jawab sebagai seorang ayah dalam mencari nafkah 

diusia muda masih sangat sulit. Maka Ia menyarankan bahwa  

idealnya sebuah pernikahan adalah di usia 22 tahun bagi 

perempuan dan 27 tahun bagi laki-laki. 

Pernikahan di usia dini ataupun belum cukup umur sangat 

banyak ditemukan masalah dalam rumah tangga. Keterbatasan 

dalam segala hal yang dimiliki oleh pasangan merupakan alasan 

utama timbulnya persoalan-persoalan tersebut. Bahkan banyak 

ditemukan dalam penelitian di berbagai perguruan tinggi.  Sebagai 

seorang dosen hukum keluarga yang sering aktif mensosialisasikan 

terkait masalah keluarga baik melalui jurnal dan penelitian lainnya, 

tidak jarang Ia temukan kasus-kasus rumah tangga pada pasangan 

pernikahan di usia dini. Hal ini sebagai yang dijelaskan olehnya: 

“Mengenai dampak dari pernikahan tersebut. Umumnya saya 

temukan dari beberapa hasil penelitian bahwa pernikahan 

diusia tersebut lebih banyak ditemukan persoalan. Penyebabnya 

adalah seperti tadi, yaitu kurang matang dalam menghadapi 

persoalan, masing mengebu-gebu, gampang tersurut emosi, 

                                                 
1313Hasil wawancara dengan AH selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Kamis 28 April 2022. 
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sehingga timbullah KDRT, perceraian dan lain sebagainya. 

Maka untuk itu, banyak hal yang perlu diperhatikan seperti 

kesiapan mental. Karena usia yang lebih matang tentu 

mentalnya lebih siap. Kemudian kesiapan fisik dan lainnya 

dimana hal itu merupakan rahasia umum dari sebuah 

penelitian.
14

 

Selanjutnya penulis menanyakan kembali terkait rekonstruksi 

model pengaturan pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan, 

ia menjelaskan bahwa: 

“Terkait rekontruksi, memang masyarakat diperkotaan tidak 

menjadi sebuah masalah, akan tetapi menurut saya usia 19 

tahun ini belum termasuk usia yang ideal untuk menikah. 

Karena kenyataannya banyak orang yang sudah baliq namun 

belum dewasa dalam berfikir, artinya tidak 'aqil. Meskipun ada 

juga yang sebaliknya, yaitu usia muda yang menikah tetapi 

tidak banyak persoalan maka hal tersebut adalah pola asuh 

yang baik dari keluarganya. Maka saran saya dalam hal ini 

perlu mempertimbangkan usia pernikahan, adanya bekal 

perihal pernikahan atau memahami ilmu ketahanan keluarga, 

tentang pola asuh, menjadi ibu dan ayah yang baik dan lain 

sebagainya. Maka ketika sudah ada jodoh bukan berarti harus 

segera menikah, tetapi juga mengamati dari internal 

keluarganya, cara dia berinteraksi dan berkomunikasi. Karena 

keadaan yang dialami setelah menikah tersebut berbeda dengan 

sebelumnya. Saran saya untuk merobah pola pikir seseorang 

manusia tersebut menjadi dewasa adalah dengan membuka diri 

dan terus mengupdate diri menjadi lebih baik, hal ini bisa 

ditempuh dengan jalur peningkatan jenjang pendidikan, 

mengikuti seminar-seminar, sering membaca buku dan 

lainnya”.
15

 

Secara garis besar, Ia menyarankan adanya penambahan usia 

perkawinan. Usia 19 tahun masih belum memenuhi  usia yang ideal 

melangsungkan perkawinan menurutnya, karena meskipun sudah 

                                                 
1414Hasil wawancara dengan AH selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Kamis 28 April 2022. 
15Hasil wawancara dengan AH selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Kamis 28 April 2022. 
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baliq seseorang terkadang belum memiliki sifat kedewasaan dalam 

berfikir matang. Meskipun ada sebaliknya, namun sangat sedikit 

ditemukan. Hal itu pun disebabkan pola asuh keluarga yang baik 

dan memiliki materi maupun finansial yang cukup untuk hidup 

berumah tangga. Maka ia menyarankan pula untuk 

memprioritaskan hal-hal yang mengarah kepada pendidikan 

terlebih dahulu daripada menikah diusia dini seperti  menimba 

ilmu, mengikuti seminar-seminar dan kajian-kajian yang 

bermanfaat lainnya agar menambah wawasan maupun pola pikir 

kedewasaan seseorang. 

Pada kesempatan yang lain penulis mewawancarai KHR 

salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, beliau 

mengatakan : “mengingat situasi kini, anak laki-laki dan 

perempuan mestinya diperlakukan sama (usia sekolah sama, 

proses pembelajaran sama), meski dari segi fisik mungkin 

perempuan lebih cepat baligh, tapi dari sisi psikis cenderung sama 

antara laki-laki dan perempuan. Usia 19 tahun dianggap bisa 

kawin bagi perempuan dari kematangan rahimnya dan dari sisi 

kecerdasannya. Mempersiapkan perempuan yang siap minimal 19 

tahun sudah tamat SLTA. Mungkin di Aceh jarang terjadi kasus 

nikah anak, dimana anak posisinya dieksploitasi, terutama karena 

kemiskinan. Tapi diluar aceh itu sering terjadi. Seringnya kasus 

perkawinan anak di Aceh disebabkan oleh kecelakaan (sudah 

banyak penelitian, bukan eksploitasi. Tapi secara nasional 

eksploitasi malah trafficing anak melalui perkawinan itu ada. 

Kasus mungkin terus bertambah dengan meningkatnya kemiskinan, 

merosotnya moral. Walaupun demikian tentunya kasus dimana usia 

dibawah 19 tahun perempuan sudah siap nikah dengan dukungan 

calon suami yang mapan. Ini mungkin pengecualian dan ini 

diperbolehkan UU dengan adanya dispensasi nikah.”
16

 

Dari pernyataannya dapat dipahami bahwa ia setuju dengan 

usia 19 tahun dikarenakan kesamaan hak terhadap laki-laki dan 

                                                 
16 Hasil wawancara dengan KHR selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, Senin 

30  Mei 2022 
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perempuan dalam menempuh jenjang pendidikan dimana telah 

sama-sama menempuh pendidikan tingkat SLTA. Disisi lain usia 

19 tahun adalah usia yang matang bagi perempuan dari segi 

reproduksi dan kecerdasannya. Menikah usia dibawah 19 tahun 

rentan terjadi KDRT. Secara fisik anak-anak sekarang lebih cepat 

dewasa tapi secara psikologis masih belum matang. Ia mengamati 

situasi disatu sisi tuntutan untuk menikah cukup tinggi karena 

pergaulan, pengaruh teknologi dan sebagainya, tetapi sisi 

kemandirian masih sangat kurang 

Kemudian penulis juga menanyakan perihal yang sama 

kepada akademisi lainnya, yaitu EAD ebagai dosen pada salah satu 

perguruan tinggi dan juga sedang menjabat sebagai pimpinan Dinas 

Syariat Islam Aceh, Ia kerap menjadi publik figure dalam 

masyarakat karena keilmuannya. Dalam beberapa waktu yang lalu 

penulis temui dikediamanya untuk menanyakan perihal terkait 

penyamaan usia pernikahan bagi pria dan wanita. Ia menjelaskan 

sebagai berikut: 

“Menurut hemat kami untuk penyamaan UU Nomor  16 tahun 

2019 tentang usia perkawinan tentu sudah dipikirkan dengan 

baik oleh pemerintah dan oleh semua stakeholder yang ada. 

Mungkin selama ini undang-undang sebelumnya tidak 

memberikan efek keadailan bagi perempuan dari segi satu sudut 

pandang. Oleh karena itu secara umum kita sepakat saja kalau 

penyamaan usia diantara keduanya tidak menjadi kendala apa-

apa yang mungkin bagus dari segi reproduksi, bagus bagi 

kehidupan dalam rumah tangga karena wanitanya juga sudah 

lebih dewasa dibanding dari 16 tahun. Karena 16 tahun itu jika 

di dalam jenjang pendidikan baru taman MTSN atau baru 

masuk ke dalam jenjang pendidikan MA kelas I. Namun kalau 

seandainya 19 tahun, maka sudah pasti baru selesai pendidikan 

SMA sehingga secara kematangan tentu sudah lebih matang 

dan secara pendidikan mereka sudah sampai pada tingkat 

Aliyah ataupun SMA”. Apalagi jika kita tinjau kembali 

seandainya masih berlaku undang-undang sebelumnya tentu di 

saat membutuhkan dispensasi dari pihak pengadilan maka umur 

ataupun usia si perempuan mungkin 15 tahun sedangkan usia si 
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laki-laki mungkin 18 tahun. Dengan berbagai alasan y tidak 

memungkinkan dispensasinya ditolak karena hal-hal tertentu.
17

 

Dari pernyataanya diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan 

pemerintah merupakan yang terbaik karena menilai usia 19 tahun 

merupakan usia yang matang untuk berumah tangga. Ia pun sepakat 

dengan kebijakan tersebut apabila dibandingkan dengan peraturan 

sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari sisi pihak pengajuan 

dispensasi.  Jika sebelumnya dispensasi diberikan karena usia 

masih 15 tahun, setidaknya sekarang diberikan karena masih 

berusia 18 tahun.   

Kemudian ada hal yang sedikit menganjal dalam pikirannya, 

dimana Ia kembali menanyakan penyebab kenaikan usia tersebut 

hanya berlaku bagi perempuan. Sebagaimana penjelasannya berikut 

ini: 

“Yang menjadi pertanyaan kenapa laki-laki tidak dinaikkan 

usianya dan cuma perempuan saja padahal sebagai seorang 

laki-laki dalam kehidupan rumah tangga itu dia sebagai 

pemegang kendali dan mestinya ditingkatkan juga menjadi 

usianya 21 karena mengingat laki-laki sebagai pengayom dalam 

rumah tangga. Namun karena hal ini sudah menjadi peraturan 

pemerintah maka saya positif saja dan tidak menjadi masalah. 

Saya rasa usia bagi wanita di 19 tahun tersebut sudah baik, 

akan tetapi bagi seorang laki-laki ada bayinya ditingkatkan 

menjadi usianya 21 tahun. Mungkin pemerintah menilai usia 19 

tersebut bagi laki-laki sudah cukup baik maka ya kita ikuti saja, 

sehingga hanya dinaikkan pada usia 19 tahun bagi perempuan. 

sebelum lahirnya undang-undang ini Saya pernah mendengar 

bahwa diajukan penyamaan yaitu di usia 21 keduanya bukan 

pada usia 19 tahun akan tetapi hasil yang keluar adalah usia 19 

tahun.
18

 

Menurutnya ideal suatu perkawinan itu adalah laki-laki 

berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun. Bahkan jauh-

                                                 
17Hasil wawancara dengan EAD selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Sabtu 30  April 2022. 
18Hasil wawancara dengan EAD selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Sabtu 30  April 2022. 



74 

 

jauh hari sebelum lahirnya peraturan tersebut Ia pernah mendengar 

isu kenaikan usia laki-laki pada usia 21 tahun. Namun yang 

menjadi hasil dikemudian harinya adalah 19 tahun. Usia laki-laki 

seharusnya 21 tahun lebih dominan menurutnya karena laki-laki 

sebagai kepala rumah tangga yang mengayomi keluarga. 

Selanjutnya penulis menanyakan kembali terkait akibat yang 

timbul dari perkawinan diusia tersebut. Ia mengemukakan sebagai 

berikut: 

“terkait akibat y timbul dari perkawinan diusia tersebut adalah 

banyak cekcok dalam rumah tangga dan juga kekerasan dalam 

rumah tangga karena belum mampu secara psikologis juga 

belum mampu secara materi, belum lagi di saat sudah 

mempunyai momongan ataupun anak tentunya belum mampu 

untuk mendidik anak tersebut.”
19

 

Adapaun efek yang timbul dari perkawinan di usia muda 

menurutnya adalah sering terjadinya konflik maupun kekerasan 

dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari segi 

psikologis, materi dan lainnya. Bahkan Ia menambahkan bahwa 

tantangan rumah tangga pasangan tersebut akan lebih besar jika 

sudah dikaruniai anak. Karena di usia yang belum matang sudah 

harus memikul tanggung jawab yang besar menjadi seorang ibu 

dan ayah.  

Kemudian penulis menanyakan pertanyaan yang terakhir 

terkait rekonstruksi model pengaturan pembatasan usia perkawinan 

yang berkeadilan, 

“Menurut hemat saya lebih baik ditingkatkan usia laki-lakinya 

menjadi 21. Jadi keadilan menurut saya itu pada beban y 

dipukul atau porsinya. Karena seorang suami menanggung 

nafkah lahir dan batin, pengayom dan pemimpin sehingga lebih 

besar tanggung jawab dalam rumah tangga”
20

 

                                                 
19Hasil wawancara dengan EAD selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Sabtu 30  April 2022. 
20Hasil wawancara dengan EAD selaku Akademisi di  Kota Banda Aceh, 

Sabtu 30  April 2022. 
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Dari peryataan diatas dapat dipahami bahwa Ia menyarankan 

adanya peningkatan pada usia laki-laki menjadi 21 tahun. Alasan 

utamanya karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya daripada 

perempuan. Keadilan menurutnya terletak pada beban yang dipikul, 

bukan pada penyamaan usia 19 tahun. Maka penyamaan usia 

perkawinan pada 19 tahun tidak memberikan keadilan dari sisi 

tanggung jawab, hanya keadilan dalam kebebasan menempuh 

pendidikan yang sama. Adapun letak nilai keadilan dari sisi 

tanggung jawab menurutnya adalah usia perempuan 19 tahun dan 

laki-laki 21 tahun. 

D. Persepsi Ulama Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan 

Antara Pria dan Wanita  

Kota Banda Aceh adalah daerah yang dikenal kukuh menjaga 

tradisi religius bernuansa Islami sehingga mendapatkan julukan 

“Nanggroe Seuramoe Meukkah” (negeri serambi Mekkah). Hal ini 

dikarenakan peranan penting masyarakat kota tersebut seperti para 

alim ulama dalam penyebaran islam ke seluruh nusantara. Sampai 

saat ini, keberadaan para ulama di daerah tersebut masih dominan 

sehingga menandakan masih kuatnya sisi religious masyarakat 

dalam konsep keagamaan.  

Diantara ulama-ulama
21

 yang penulis temui untuk 

diwawancarai terkait penyamaan usia perkawinan antara pria dan 

wanita adalah Waled MHB, salah seorang anggota MPU Kota 

Banda Aceh yang aktif pula diberbagai organisasi keulamaan. 

Sebagai seorang ulama, ia kerap menjadi panutan dalam 

menyelesaikan permasalahan di wilayah domisilinya.  

Adapun persepsi tentang penyamaan usia perkawinan antara 

pria dan wanita, ia menjelaskan sebagai berikut:  

“Hukum Meukawen na padum-padum beoh bagoe lam agama, 

diantarajih adalah sunnah jika kabaleq, kana ileume bah nikah, 

ka na beulanja dan kaberhajat untuk meurumoh tangga. Teuma 

                                                 
21Ulama yang dimaksud disini adalah orang-orang yang mendalami ilmu-

ilmu Syariat dan menguasai beberapa aspek agama dengan benar, baik 

mempunyai pondok pesantren maupun tidak. 
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menyo dari segi umu hana jeut taukoe, tapi tapuweo bak 

masing-masing kebutuhan drogeuh. Bila neutanyong so get 

menikah usia muda ngon tuha, maka tameunikah usia muda 

leubeh get, karena mantong teuga fisik dan meurumpok kalon 

keubahagiaan aneuk tanyo diketika tanyo katuha.”
22

 

“Agama membagi hukum perkawinan kepada beberapa bagian, 

diantaranya adalah sunnah jika sudah baliq, berilmu 

pengetahuan terkait nikah, ada biaya dan menjadi kebutuhan 

untuk berumah tangga. Umur seseorang tidak bisa dijadikan 

tolak ukur kebolehan menikah. Bila ada pertanyaan terkait 

perkawinan usia muda atau tua, maka perkawinan usia muda 

lebih baik dikarenakan fisik orang tersebut masih optimal dan 

juga berkesempatan melihat kesuksesan anak-anaknya di masa 

tuanya.” 

Secara garis besar, ia menjelaskan bahwa hukum sebuah 

perkawinan tersebut sudah diatur dalam agama Islam sehingga bagi 

manusia hanya perlu menyesuaikannya. Selain itu, umur bukanlah 

menjadi patokan khusus untuk menikah menurutnya, melainkan 

sudah baliq dan memahami konsep sebuah perkawinan dan aturan 

didalamnya maka sudah memadai. Ia juga menyarankan agar 

menikah diusia muda karena fisik manusia tersebut masih optimal 

dan jauh dari penyakit. Meskipun terserang penyakit maka 

kemungkinan sembuh lebih besar. Kelebihan lainnya juga ia 

katakan bahwa menikah di usia muda, berkesempatan lebih luas 

dan panjang untuk berbagi kasih sayang dengan keluarga, melihat 

anak dan cucu nantinya menikah dan melihat kesuksesan sebagai 

kebahagiaan mereka.  

Dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa, ia mendukung 

peraturan pemerintah membatasi usia perkawinan sesuai Undang-

undang No. 16 Tahun 2019. Karena ia menyarankan menikah di 

usia muda dan bukan dibawah umur. Melaksanakan pernikahan di 

usia muda sudah terbenar apabila seseorang tersebut sudah berusia 

19 tahun keatas. Sehingga secara tidak langsung ia mendukung 

                                                 
22Hasil wawancara dengan Waled MHB, salah satu Ulama Kota Banda 

Aceh, Kamis 12 Mei 2022. 
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peraturan pemerintah dan menganjurkan menikah di usia muda 

yaitu ketika seseorang berusia 19 tahun. 

Ketika penulis menanyakan kembali terkait dasar 

pandangannya dalam hal tersebut Ia mengemukakan bahwa: 

Bek jioh tapeugah dalil, takalon lam hadis Nabi Muhammad 

SAW mantong jeulas geupeugah bahwa ureung yang ka mampu 

kajeut untuk geumeukeluarga.  

يا معشر الشباب، من استطاع  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبدالّله بن مسعود قال لنا رسول الّله 
 ...منكم الباءة فليتزّوج

Artinya: “Dari Abdullah ia berkata: Rasulullah SAW pernah 

bersabda kepada kami,”wahai kaum muda barang siapa yang 

telah mampu menangung beban pernikahan maka hendaknya ia 

menikahi (mutafaqunallaih).  

Secara lahiriah takalen aneukmit dibawah umu nyan hana 

“mampu” lom, alangkah lebih get tahindari mekawen dibawah 

umu. Nyo adalah untuk kemaslahatan setelah berkeluarga, 

maka tapertimbangkan ba’ah (mampu) lage gepegah lam 

hadits. Mampu disino kon hanya harta mantong, melainkan 

segalanya termasuk kana ileume bah nikah, ka na beulanja, ka 

sep dewasa dan laen-laen lom. 
23

 

Tidak perlu jauh-jauh melihat dalilnya, cukup melihat Nabi 

Muhammad SAW saja sudah jelas. Bahwa siapa saja yang 

sudah memiliki kemampuan maka hendaknya menikah. Secara 

lahiriah kita melihat anak dibawah umur dinilai belum 

“mampu”, maka alangkah baiknya dihindari menikah dibawah 

umur. Ini untuk kemaslahatan mereka setelah berkeluarga 

Mampu disini bukan hanya pada harta yang dimilki, melainkan 

pula pada ilmu pengetahuan, kedewasaan dan lainnya. 

Dari peryataannya diatas dapat dipahami bahwa Ia 

menyebutkan salah satu dalil dasar hukum ketentuan melaksanakan 

perkawinan, dimana dalam hadis nabi yang Ia sebutnya diatas 

megindikasikan bahwa “kemampuan” merupakan kunci utama 

                                                 
23Hasil wawancara dengan Waled MHB, salah satu Ulama Kota Banda 

Aceh, Kamis 12 Mei 2022. 
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kesuksesan dalam suatu pernikahan. Kemampuan disini mencakupi 

materi, finansial maupun kematangan emosional dan ilmu 

ketahanan keluarga, sedangkan anak dibawah umur dinilai belum 

memiliki kemampuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

hadits, maka untuk alasan kemaslahatan ia menyebutkan agar 

menghindari pernikahan dibawah umur. 

Terkait usia pernikahan, Pemerintah sudah berupaya 

memberikan solusi terbaik dengan menaikkan usia pernikahan dari  

usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan bukti 

adanya kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat dan dorongan dari 

beberapa pihak sehigga terjadilah revisi peningkatan usia. Artinya 

pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menangani 

kelangsungan hidup masyarakat demi menggapai kemakmuran 

bersama. Hal ini sebagaimana pernyataan ulama lainnya penulis 

wawancarai: 

“Hai nyo tapike sit kana peningkatan aturan dari barokon yang 

16 kajeut ke 19. Nyan kan bacut-bacut geu peu ek. Kadang ukeu 

nteuk geupeu ek lom karena le kasus crei bak nanggro. Sit brat 

meukawen bagi aneuk mit, peng tan kadilake wen. Man jeut sit 

kadang kaditem mita razeki leuh na peurumoh ih. Get lah 

aturan yang kana sebab bila awai 16 thon sit mantong aneuk 

mit that.”
24

 

Sebenarnya sudah ada peningkatan aturan dari umur 16 tahun 

menjadi 19 tahun. peningkatan yang terus naik secara beransur-

ansur. Boleh jadi dimasa yang akan datang di naikkan kembali 

usia pernikahan disebabkan banyaknya kasus pernikahan di 

negera Indonesia. Memang berat bagi anak-anak dibawah umur 

untuk menikah dengan keterbatasan materi. Namus di satu sisi 

juga dinilai terkadang mau mencari nafkah setelah ada 

tanggungan istri. peraturan ini sangat bagus jika dibandingkan 

dengan aturan sebelumnya yang masih dianggap pernikahan 

dini pada usia 16 tahun. 

Batasan usia menikah yang ditetapkan pemerintah merupakan 

standar yang berlaku bagi seluruh warga  Indonesia. Diharapkan 

                                                 
24Hasil wawancara dengan  Waled RL, salah satu Ulama Kota Banda 

Aceh, Kamis 12 Mei 2022. 
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dengan adanya peraturan ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi 

masyarakat yang ingin mengajukan pernikahan dirinya ataupun 

orang lain. Termasuk orang tua dari anak yang ingin menikah. 

Dimana tidak sewenang-wenang dalam perkawinannya meskipun 

ia masih di bawah umur. Sehingga dengan adanya aturan tersebut 

pernikahan menjadi tertib dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Orang tua yang ceroboh dalam pernikahan anaknya justru 

akan menikahkan dengan sesuai kehendaknya sendiri, tanpa 

melihat akibat yang timbul setelah pernikahan tersebut terjadi. Hal 

ini sebagaimana kutipan wawancara tambahan dari Waled RL yang 

penulis temui berikut ini: 

Peukawen aneuk kiban yang galak urueng tuha pak, na yang 

hana ek geupeukula, hana peng geuh dan meuhudep pas-sapan. 

Nyo ka geupeukawen ka phui bacut hudep lam rumoh tangga. 

Asai ka galak droe geujok laju. Pu lom tapreh daripada tatulak-

tulak linto yang katroh dan hana troh le ukeu. Nyo ka 

dimeukawen nyan ka dewasa keudro ih. Jadi nyo neutanyong 

bak lon, aturan umu sikureung blahyan get pak, jeut dipeubatas 

kawen muda, bek awai that nah. Bila troh linto tapeugah laju 

hana jeut nikah sebab golom peunoh 19 thon, ka meutheun 

bacut meukawen hana that dikarat, sebab abeh peng ek 

pengadilan. Dan barosa awak blahdeh gampong tanyo sit kana 

aneuk saboh kameucrei, manyak sit dimeukawen.
25

 

Menikahkan anak sesuai dengan keinginan orangtua, ada yang 

dinikahkan karena tidak mampu membiayai sekolah, 

keterbatasan kebutuhan hidup dan sebagainya. Bila sudah 

dinikahkan tentu mengurangi beban keluarga. Asalkan sianak 

sudah ada rasa suka dengan calonnya akan langsung 

dinikahkan. Untuk apalagi kita menunggu dikemudian hari. 

Karena bila ditolak maka tidak akan kunjung ada nanti orang 

yang mau. Jika sudah menikah maka akan dewasa sendiri 

nantinya. Maka jika ditanyai tentang usia pernikahan maka 

pembatasan umur 19 tersebut sudah baik karena menggingat 

agar jangan terlalu muda. Seandainya sampai calon menantu 

maka bisa dijadikan alasan umur belum sampai 19 tahun. 

                                                 
25Hasil wawancara dengan Walwd RL, salah satu Ulama Kota Banda 

Aceh, Kamis 28 Agustus 2021. 
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Sehingga sudah tertunda sedikit perkawinan dan tidak terlalu 

dipaksakan. Karena harus diselesaikan di pengadilan bila ingin 

perkawinan dilanjutkan. Tetangga gampong sebelah juga 

menikah pada usia dibawah umur. Setelah dikaruniai satu 

orang anak maka keduanya bercerai. 

Secara garis besar, ia mendukung peraturan pemerintah 

berupa pembatasan usia perkawinan menurut Undang-undang No. 

16 Tahun 2019. Karena dengan aturan ini, orang tua lebih 

membatasi pernikahan anaknya. Sehingga anak-anak lebih dewasa 

dan dapat menikmati masa mudanya. Pernyataan tersebut ia 

katakan karena banyaknya kasus perceraian dari pernikahan di 

bawah umur pada wilayah gampong sekitarnya. Dengan demikian, 

secara tidak langsung peraturan pembatasan perkawinan 

pemerintah meminimalisir terjadinya perceraian dari perkawinan di 

bawah umur. 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pemuka agama 

lainnya yang penulis wawancarai, yaitu Waled Tu BQ (Pimpinan 

Dayah). Ia beranggapan bahwa dengan keadaan dunia yang 

difasilitasi serba kecanggihan membuat kesulitan para orangtua 

dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya. Sebagaimana 

pernyataannya berikut ini: 

“Menyo menurut lon, umu 19 thon nyan ka jroh. Nyo memang 

harus mekawen bak umu dimiyub nyan untuk menghindari 

kemudharatan lage hamil diluar nikah, katrep pacaran khawatir 

zina dan laen-laen, nyan manteng jeut melalui pengadilan. 

Dijameun yang ka akhe nyoe, aneuk-aneuk mit ka pacaran, 

pulom peunoh ngon elektronik canggih lage contoh hp dan lain-

lain, maka leubeh get meunikah di usia muda, karna hek that 

tajaga aneuk mit pulom aneuk mit inong, dumna ek tajaga 

dirumoh bila na hp sajan dan dumna ek tajaga dilua wate dijak 

sikula dan kuliah. Tapeunikah ju keudeh ka glah teuh tanggong 

jaweub. Ka teunang pikiran dan mangat ta ibadat.”Asai ka glah 

geutanyo ngon pemerintah dan hana teupeh ngon agama 

kajeut.”
26

 

                                                 
26Hasil wawancara dengan Tu BQ, satu Ulama Kota Banda Aceh, Rabu 

04 Mei 2022. 
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“Menurut saya, usia 19 tahun itu sudah baik. Kalau memang 

diperlukan menikah diusia dibawah itu disebabkan menghindari 

kemudharatan seperti hamil diluar nikah, sudah lama 

berpacaran yang dikhawatirkan terjadi perzinaan dan lain-lain, 

maka masih bisa menikah dengan mengajukan dispensasi ke 

pengadilan. Mengingat zaman sekarang sudah berada di zaman 

akhir, dimana anak-anak remaja sudah banyak yang pacaran, 

kemudian dipenuhi pula dengan kecanggihan elektronik maka 

sebaiknya melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini 

dikarenakan sukarnya menjaga keturunan khususnya anak 

perempuan. Sejauh mana kesanggupan pengawasan kita 

terhadap anak dirumah ketika diberikan kebebasan 

menggunakan hp. Kemudian seberapa jauh pengawasan kita 

terhadap anak saat diluar rumah seperti di sekolah dan tempat 

perkuliahan. Maka pernikahan adalah solusi utama untuk 

melepaskan tanggug jawab sebagai orang tua dan 

menenangkan jiwa agar bisa lebih fokus dalam beribadah.” 

Sebagai seorang panutan dalam masyarakat, ia mendukung 

perkawinan di usia muda dan tentunya setelah berumur 19 tahun 

sebagaimana aturan pemerintah. Hal ini disebabkan pergaulan 

anak-anak remaja (berpacaran) dan canggihnya alat eletronik serta 

banyaknya media-media vulgar yang tidak layak dipublikasikan 

dalam masyarakat sehingga anak diusia dini pun bisa mengakses 

apapun yang dikehendaki meski berada didalam rumah sendiri. 

Adapaun jikalau ada yang berkebutuhan untuk menikah dibawah 

usia 19 tahun masih bisa melalui pengajuan dispensasi nikah ke 

pengadilan agama.. Ia menambahkan bahwa untuk saat ini sangat 

berat rasanya menjaga keturunan dari pengaruh kemaksiatan, maka 

menikah adalah salah satu upaya untuk terjaganya generasi 

manusia. Bukan hanya itu, disaat anak sudah menikah maka 

kuranglah beban tanggung jawab bagi orang tua sehingga ketika 

melakukan ibadah ke pada Allah SWT lebih optimal dan sempurna.  

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

persepsi yang Ia kemukakan hanya melihat kepada sisi menjaga 

keturunan dengan memberikan solusi berupa pernikahan. Namun 

bukan berarti orangtua tidak berperan dalam hal menjaga anak dari 
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perkara yang dilarang agama. Melainkan keterbatasan kemampuan 

orangtua dalam menjaga anak-anaknya diera yang sangat modern 

ini. Meskipun demikan, tidak menutupi kemungkinan adanya 

orangtua yang mampu untuk menjaga anak-anaknya dengan 

memberi asupan pendidikan agama melalui pendidikan-pendidikan 

di pondok pesantren atau pendidikan agama lainnya. 

E. Persepsi Psikolog Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan 

Antara Pria dan Wanita  

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya mencegah 

terjadinya perkawinan dalam usia dini atau di bawah umur, maka 

dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditetapkan 

bahwa usia bagi calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan 

perkawinan harus memiliki umur minimal 19 (sembilan belas) 

tahun dan mempelai wanita memliki umur minimal 16 (enam 

belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa 

apabila mempelai tersebut belum mencapai umur yang telah 

ditetapkan, maka harus dilakukan proses dispensasi nikah di 

pengadilan agama setempat (Undang-Undang No 1 Tahun 1974). 

Diubahnya ketentuan batasan umur pernikahan hakikatnya 

berorientasi pada upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.  

Kajian dan perkembangan hukum perkawinan terutama 

mengenai batasan umur perkawinan sampai saat ini masih menarik 

untuk diperbincangkan mengingat batasan umur dalam perkawinan 

memiliki implikasi hukum bagi suami-istri dalam membangun 

keluarga yang kekal dan tentram. Oleh sebab itu, dalam 

perkembanganya banyak yang menjadikan umur menjadi salah satu 

aspek penting dalam merealisasikan tujuan perkawinan.  

Terkait dengan pandangan Psikolog terhadap perubahan UU 

Perkawinan tentang Penyamaan Usia Perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan dapat penulis jelaskan sebagai berikut. 

Dari hasil wawancara penulis dengan HU menyebutkan 

bahwa usia 19 tahun merupakan usia produktif. Artinya secara 

biologis orang itu sudah matang, yaitu secara organ reproduksi 

sudah bisa dibuahi dan membuahi, walau dari segi kognitif 
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(kemampuan menilai baik buruk, menahan tindakan, menunda 

keinginan, memutuskan perkara, mencari alternatif solusi,  

membuat keputusan, memahami diri dan orang lain, dan 

sebagainya) orang berusia 19 tahun belum matang atau bekerja 

secara optimal yang akan mempengaruhi kondisi emosionalnya.
27

 

Dalam penjelasannya, HU memaparkan bahwa selain usia, 

pengalaman hidup akan membentuk karakter dan emosi orang 

tersebut sehingga menjadi manusia yang lebih matang sebab 

pengalaman hidupnya semisal memiliki pengalaman keputrian 

yang mumpuni bagi perempuan, mendapatkan pendampingan 

secara baik dalam menyikapi kehidupan dari orang tua atau orang 

dewasa lainnya, tidak memiliki pengalaman hidup traumatik yang 

mempengaruhi kestabilan emosi baik  cenderung memiliki amarah 

yang berlebihan atau murung yang berkepanjangan.  

Hal yang tidak jauh berbeda dijelaskan oleh RAY bahwa 

perubahan usia menikah pada wanita dan menyamakannya dengan 

usia menikah laki-laki merupakan langkah positif untuk melindungi 

psikis, mental dan pikiran anak perempuan, menjaga keselamatan 

jiwa anak perempuan, memberikan kesempatan bagi anak 

perempuan agar lebih siap dalam menjalankan perannya di tengah 

masyarakat, memberi kesempatan bagi anak perempuan untuk 

mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki.
28

  

Sedangkan HW memandang usia sembilan belas tahun dalam 

perkawinan belum begitu maksimal.  “ Usia Sembilan belas tahun 

menurut saya masih kurang maksimal, namun walaupun belum 

maksimal, usia tersebut sudah mencukupi untuk melakukan 

pernikahan, mengingat Indonesia memiliki aneka ragam adat dan 

budaya serta banyaknya wilayah pedesaan di Indonesia 

                                                 
27Hasil wawancara dengan HU, salah satu Psikolog di Kota Banda Aceh, 

28 April 2022 

 
28Hasil wawancara dengan RAY salah satu Psikolog di Kota Banda Aceh, 

21 April 2022 
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dibandingkan dengan wilayah perkotaan dengan tingkat 

pengetahuan dan sosial budaya yang berbeda.
29

 

Menurutnya usia lelaki seharusnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan usia minimal perkawinan bagi perempuan. Mengingat 

lelaki sebagai kepala keluarga, peran pencari nafkah, pengayom 

dan pelindung istri harus lebih matang yaitu berusia dua puluh lima 

tahun. Usia dua puluh lima tahun merupakan usia yang lebih 

mendekati kepada kemampuan optimal dalam bernalar yang akan 

mempengaruhi kestabilan emosi seseorang. 

Tidak jauh berbeda dengan HW, Psikolog UR menyebutkan: 

“Usia matang laki laki dan perempuan secara biologis berbeda 

selanjutnya berpengaruh pula terhadap perkembangan 

emosionalnya, sedangkan masa reproduktif perempuan dan laki 

laki juga berbeda Sehingga menurut saya perlu dibedakan usia 

layak nikah pada laki laki dan perempuan”. 

 Dari paparan yang disampaikan baik oleh HW maupun UR, 

dapat dipahami bahwa menurut kedua psikolog tersebut, usia 

perkawinan yang ideal bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana 

usia perkawinan yang ideal menurut Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk 

perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Bila ditinjau dari segi 

kesehatan, usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi 

pria telah matang secara biologis dan psikologis. Dengan 

kematangan usia tersebut akan membuat pasangan siap untuk hidup 

berumah tangga dan menciptakan hubungan yang berkualitas. 

Perkawinan bagi manusia merupakan  hal yang penting, 

karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh 

keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun 

secara sosial. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat 

penting untuk menjaga kelangsungan   perkawinan.  

Keberhasilan rumah tangga  sangat banyak  ditentukan oleh 

kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan  

                                                 
29Hasil wawancara dengan HW salah satu Psikolog di Kota Banda Aceh, 

26 April 2022. 
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dilangsungkannya  perkawinan maka status sosialnya dalam 

kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan 

sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan 

adalah penting dan dapat dikatakan sangat penting. Hal ini 

disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan 

psikologis.  

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan 

meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran   

untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumahtangga bagi    

suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan 

kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk 

menikah, mereka  siap menanggung segala beban yang timbul 

akibat adanya pernikahan, baik menyangkut pemberian  nafkah, 

pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan 

serta pergaulan yang baik.  

Adapun wawancara penulis dengan HU menyebutkan bahwa: 

“terkait dengan usia sangat mempengaruhi pernikahan. Usia 

memang tidak menjamin kedewasaan atau kematangan berfikir 

seseorang, namun sedikit banyak pengalaman hidup seseorang 

berusia Sembilan belas tahun atau lebih akan mempengaruhi 

kemampuan adaptasi dalam pernikahan”.
30

 

Sedangkan RAY memandang usia merupakan salah satu 

ukuran kematangan seseorang, baik kematangan fisik maupun 

psikis. Meskipun tidak selalu berbanding lurus, namun harapannya 

dengan bertambah usia, maka akan bertambah pengalaman dan 

pastinya akan lebih matang dalam menyikapi setiap persoalan. 

Menurut ahli psikologi, usia dewasa awal merupakan usia ideal 

untuk melangsungkan pernikahan karena pada usia tersebut 

individu dianggap cukup memiliki kecerdasan emosional dan 

kematangan pola pikir. Individu yang matang emosinya akan lebih 

hati-hati dalam bertindak dan akan lebih mengedepankan 

pemikiran logis. Mereka sudah cukup paham dan mengetahui pasti 

                                                 
30Hasil wawancara dengan HU, salah satu Psikolog di Kota Banda Aceh, 
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hal yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup serta akan lebih 

bertanggung jawab atas dirinya dan anggota keluarganya.
31

 

Kemudian dalam wawancara penulis dengan UR disebutkan 

bahwa usia dalam perkawinan tentunya mempengaruhi kehidupan 

rumah tangga meskipun usia belum tentu berkorelasi dengan 

kebahagiaan perkawinan. 

Dari hasil wawancara penulis dengan psikolog maka dapat 

disimpulkan bahwa usia mempengaruhi kehidupan rumah tangga, 

dimana pernikahan belum cukup umur umumnya para pasangan 

muda dengan keadaan psikologisnya masih belum matang, 

sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul 

dalam perkawinan. Artinya, pasangan dengan usia dibawah umur 

masih labil dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul di 

dalam rumah tangga. 

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak 

mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi 

psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang 

mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan 

yang masih terlalu muda. Umur yang masih muda cenderung masih 

labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya 

terjadi konflik dan percekcokan yang berujung pada perceraian.  

Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang 

secara sosial ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa “Makin bertambahnya umur seseorang, 

kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga 

akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur 

akan makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang”. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi 

pasangan pernikahan dini belum matang. Hal itu karena mereka 

umumnya belum memiliki pekerjaan tetap sehingga masih 

bergantung dengan orangtua atau sering mengalami kesulitan 

ekonomi. Kesulitan ekonomi ini biasanya menimbulkan pikiran 
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kacau dan menjadikan seseorang lebih emosional. Hal inilah yang 

biasanya menimbulkan konflik ataupun pertengkaran. 

 Oleh karena itu didalam pernikahan dituntut adanya 

kedewasaan. Kedewasaan dapat bermakna pula dengan 

kematangan, kematangan berarti merupakan suatu potensi yang ada 

pada diri individu yang muncul dan bersatu dengan pembawaannya 

dan turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu.  

Akan tetapi kematangan tidak dapat dimasukkan sebagai faktor 

keturunan atau hereditas. Karena kematangan ini merupakan sifat 

tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk 

suatu masa tertentu.  

Kematangan ini pada mulanya merupakan suatu hasil 

perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian pada diri individu. 

Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada aspek-aspek biologis 

dan psikis. Kematangan biologis adalah kematangan yang terjadi 

pada jaringan-jaringan tubuh, syaraf dan kelenjar-kelenjar tubuh. 

Sedangkan kematangan psikis terjadi perubahan pada aspek-aspek 

psikis yang meliputi keadaan, kemauan, perasaan, dorongan, minat 

dan sebagainya. 

“Kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan dapat 

diartikan kematangan dalam melangsungkan perkawinan. Baik 

matang secara biologis, maupun secara psikis.  Seseorang dapat 

dikatakan dewasa apabila ia telah mampu membedakan mana yang 

baik dan mana yang jelek (atau benar salahnya sesuatu)”.
32

 

Perkawinan adalah kontrak suci dan merupakan tiang utama 

dalam  membentuk  keluarga  bahagia.  Karena  teramat  penting  

dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan 

tindakan yang akan mengokohkan ikatan rumah tangga. Sebagian 

aturan dan tindakan  itu  wajib  dilaksanakan,  bahkan  sebelum  

ikatan  dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian yang lain, mesti 

dijaga setelah akad nikah  dilaksanakan.  Hal  ini  dimaksudkan  

agar  memudahkan  jalan bagi pasangan suami-isteri untuk 
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membina rumah tangga. Mewujudkan rumah tangga yang baik 

menjadi cita-cita setiap pasangan  yang  menikah. Perkawinan  

bukan  persoalan mudah, tidak semua pasangan dapat sukses 

mengarunginya. Untuk itu,   diperlukan   persiapan-persiapan   

tertentu   agar   keguncangan bahtera   rumah   tangga   dapat   

diminimalisir,   perlu   ada   rencana matang agar semua yang 

terkait perkawinan dapat berjalan dengan baik. 

Orang  yang  telah  dewasa,  fisik  dan  mental,  belum  tentu 

dapat  membina  dan  mendirikan  rumah  tangga  secara  

sempurna, apa   lagi   orang   yang   belum   dewasa.   Secara   

rasional   dapat disimpulkan,  bahwa  kedewasaan  merupakan  

persoalan  yang  amat penting   dalam   perkawinan   serta   

berpengaruh   besar   terhadap keberhasilan berumah tangga. 

HU dalam wawancara dengan penulis menyebutkan 

“Kematangan berfikir, kestabilan emosi, mampu memaafkan, 

saling melindungi dan menguatkan satu sama lain, memiliki 

pemahaman agama dan pelaksanaannya yang baik, juga memiliki 

figur atau seseorang yang diidolakan dalam konteks rumah tangga 

sebagai contoh baik untuk menjalani kehidupan pernikahan, 

mampu menalar dan merencanakan kehidupan pernikahan seperti 

memiliki misi rumah tangga yang jelas, paham perannya, 

bertanggungjawab akan tugas dan perannya, tidak memiliki amarah 

yang berlebihan, tidak mudah memasang benteng pertahanan diri, 

mampu mendirect dirinya, dan tidak memiliki trauma yang di bawa 

ke dalam rumah tangga”. 

Dari paparan yang disampaikan dapat diketahui bahwa 

kedewasaan    dalam perkawinan menghendaki    agar mempelai   

paham   seutuhnya   terkait   tanggung   jawab   sosial. Tentunya 

dapat membimbing keluarga pada kebaikan, bertanggung jawab    

terhadap    masyarakat    secara    luas    dalam    memelihara 

ketentraman melalui rumah tangga.  

Kedewasaan  juga  mengharapkan agar  para  mempelai  

menjadi  pribadi  yang  utuh  dalam  menghadapi tantangan  hidup  

dalam  rumah  tangga,  baik  yang  bersifat  semu maupun  nyata.  
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Selain  itu,  diharapkan  pula  kebijaksanaan  yang muncul dari 

kedewasaan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan 

segala  hal  dalam  hidup  sebagai  pelajaran  bagi  setiap tindakan  

yang  akan  dilakukan  selanjutnya.  Oleh  karena  itu,  cara berfikir   

dan   bertindak   menjadi   tolok   ukur   utama   bagaimana 

seseorang  akan  melalui  dan  membawa  rumah  tanganya  ke  

arah yang  baik,  sehingga  tidak  cukup  hanya  dengan  materi  

saja  dalam menyelesaikan  problem  kehidupan,  terlebih  dalam  

rumah  tangga, tetapi   juga   kedewasaan   dalam   bersikap   dan   

menindak   lanjuti permasalahan untuk diselesaikan. 

F. Persepsi Penggiat Gender/LSM Gender dan HAM Terhadap 

Penyamaan Usia Perkawinan Antara Pria dan Wanita 

Gender dan jenis kelamin merupakan hal yang berbeda. 

Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis  antara  laki-laki  

dan  perempuan. Jenis  kelamin  diartikan  dalam  bentuk  atau  hal-

hal  yang berkaitan  dengan  fisik  atau  biologis  seseorang  terkait  

dengan  fitur  fisik  dan  fisiologis  termasuk kromosom, gen, 

fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan 

gender mengacu pada peran, perilaku,  serta  identitas  yang  

dikonstruksikan  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara  sosial. 

Ketidaksetaraan  gender  merupakan  sistem  dan  struktur  di  mana  

kaum  laki-laki  dan  perempuan menjadi  korban  dari  sistem  

tersebut. Ketidaksetaraan  gender  dikaitkan dengan  alokasi  

sumber  daya yang    tertinggal    dan    karenanya    menghambat    

pembangunan    sosial   ekonomi. Terjadinya ketidaksetaraan 

gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan 

budaya. Saat ini kita dapat  melihat  batas-batas  sosial  yang  

ditetapkan  oleh  gender  bervariasi  secara  historis  maupun 

budaya,  batasan-batasan  tersebut  juga  berfungsi  sebagai  

komponen  yang  fundamental  dari  suatu sistem sosial.  

Ketidaksetaraan  gender  ini  tidak  hanya  terjadi  

dikarenakan  oleh adanya  tradisi  dan  keyakinan yang  dimiliki  

oleh  masyarakat,  akan  tetapi  juga  diakibatkan  oleh  sistem  dan  

aturan  yang  diterapkan  hingga mengakibatkan penanaman 
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pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih 

rendah daripada laki-laki. Ketidaksetaraan gender merupakan 

perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan 

dalam masyakarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan 

atas kompetensi, aspirasi  dan  keinginannya, melainkan  terjadi  

dikarenakan  sistem  dan  struktur  yang  ada  sehingga merugikan 

salah satu jenis kelamin.  

Selain   melalui   tujuan   kelima   dari Sustainable   

Development   Goals mengenai   Tercapainya Kesetaraan  Gender  

dan  Pemberdayaan  Perempuan  serta  Anak  Perempuan,  

Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  juga  mengadakan  konvensi 

sebagai  suatu  bentuk  perjuangan  dari  kesetaraan  gender, yakni 

dalam Convention on Commite on The Elimination of All Forms of 

Discrimination Againts Women (CEDAW) pada tahun 1979 yang 

kemudian telah diratifikasi oleh 189 negara11, termasuk salah 

satunya indonesia.  Indonesia  meratifikasi  konvensi tersebut  

melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984 Tentang 

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita.  

Terdapat beberapa pasal dalam CEDAW yang mengatur 

mengenai persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan 

baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun 

dalam hal memasuki jenjang perkawinan. Pasal 2 huruf a CEDAW 

menyatakan bahwa: 

“Negara-negara  peserta  mengutuk  diskriminasi  terhadap  

perempuan  dalam  segala  bentuknya dan   bersepakat   untuk   

menjalankan segala   cara   yang   tepat   dan   tanpa   ditunda-

tunda, kebijaksanaan  menghapus  diskriminasi  terhadap  

perempuan,  dan  untuk  tujuan  ini  berusaha mencantumkan  asas  

persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  Undang-

Undang  Dasar Nasional  atau  perundang-undangan  yang  tepat  

lainnya  jika  belum  termasuk  di  dalamnya,  dan untuk menjamin 

realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain 

yang tepat.  
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 Sebagaimana wawancara penulis dengan AAM  

menjelaskan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa 

dipandang diskriminatif ketika ada pembedaan batas usia antara 

laki-laki dengan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga 

melalui perkawinan. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

22/PUU-XV/2017, yang kemudian dalam amarannya Pemerintah 

diberikan batas waktu paling lama tiga tahun untuk mengubah 

ketentuan tersebut. Putusan MK ini kemudian menjadi kewajiban 

Pemerintah bersama DPR RI untuk melakukan revisi terkait batas 

umur perkawinan yang diatur di dalam  UU UU Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.  

Gender  merupakan  suatu  konsep  kultural  yang  berupaya  

membuat  pembedaan (distinction) dalam   hal   peran,   perilaku,   

mentalitas,   dan   karakteristik   antara   laki-laki   dan   perempuan   

yang berkembang  dalam  masyarakat. Perubahan  syarat  usia  

minimum  pelaksanaan  perkawinan  pada Undang-Undang  

Perkawinan  bertujuan  untuk  meminimalisir  perkawinan  bawah  

umur  di  Indonesia merupakan  salah  satu  dari  perwujudan  

kesetaraan  gender.  

Sebagaimana halnya disampaikan oleh AAM, salah satu 

pakar Gender Budgeting dalam wawancara dengan penulis bahwa 

perubahan batas usia perwakinan yang sama tersebut dapat dilihat 

sebagai terobosan yang memungkinkan perempuan maupun laki-

laki untuk memperoleh hak yang sama. Tidak ada lagi pembedaan 

karena alasan jenis kelamin yang pembedaan itu sebenarnya juga 

tidak konsisten dengan amanat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. 
33

  

“Persamaan usia penikahan merupakan upaya koreksi yang 

selama ini diatur dalam  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. UU ini sebenarnya ingin mendorong agar setiap 

perkawinan itu seseorang sudah berumur 21 tahun sehingga bagi 

yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin dari 

orang tua (lihat kembali dalam pasal 6 ayat 2). Pengaturan 
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demikian, dapat dimaknai bahwa negara sebenarnya secara filosofis 

menghendaki sebuah perkawinan itu diakukan oleh seseorang pada 

umur 21 tahun.   Akan tetapi, yang sering dipahami dan 

dipraktikkan lebih tertuju pada pengaturan dalam pasal 7 ayat 1 

bahwa sebuah perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria 

mencapai umur 19  tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16  

tahun.   Dalam UU ini juga diberikan dispensasi jika terjadi 

penyimpangan terkait batas umur tersebut.  Setelah berlaku cukup 

lama,  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi  

melalui UU Nomor  16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Poin kunci yang diubah 

sebenarnya terkait dengan batas umur perkawinan. Dalam UU baru 

ini, negara menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila 

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” 

Sedangkan menurut SR, penggiat gender bahwa usia 

pernikahan bagi laki laki dan perempuan harus dilihat dari 

berberapa sisi. Secara umum sebenarnya  tidak menjadi sebuah 

problem bagi masyarakat khususnya dalam hal akan melaksanakan 

pernikahan. apalagi di dalam islam sendiri baik laki laki maupun 

perempuan yang sudah baligh dan berakal serta mampu memahami 

hukum berkeluarga dan diikuti kebutuhan untuk memenuhi 

tuntutan biologis maka usia tersebut dinilai pantas dibandingkan 

melakukan zina. Apalagi ketentuan perundang-undangan ini juga 

tidak menutup peluang pasangan yang akan menikah juga bisa 

menikah lebih awal lagi dengan menggunakan prosedur dispensasi. 

Tetapi jika kita melihat dari sisi lain segi kedewasaan dan segi 

kematangan reproduksi antara pria dan wanita sangatlah berbeda. 

Bahwa perempuan itu tumbuh dewasa lebih cepat dari pada laki-

laki, baik dalam sikap-sikap yang mencerminkan perubahan 

perilaku, mental, kematangan emosional, attitude, cara berpikir, 

tanggung jawab, empati, dan elemen-elemen kedewasaan lainnya. 

Maksudnya, laki-laki sepertinya lebih lambat soal pertumbuhan 

kedewasaan dibanding perempuan terutama pada usia 19 tahun 
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kebawah. Terkait hal ini tentu perlu dibuat pertimbangan lain 

tentang batas minimal usia laki laki untuk menikah.
34

 

Secara pribadi, SR yang tercatat sebagai Dosen UIN Ar-

Raniry menolak atas usia yang ditentukan UU tersebut dengan 

alasan karena faktor kematangan psikologis, kedewasaan, rasa 

tanggung jawab  ataupun kemampuannya untuk menjadi pemimpin 

dalam rumah tangga sehingga pernikahan yang dibangun dapat 

lebih matang untuk menuju sakinah mawaddah warahmah.  

Pendapat yang disampaikan oleh SR sejalan dengan usia 

perkawinan yang ideal menurut Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu 25 tahun untuk laki-

laki. Bila ditinjau dari segi kesehatan, usia 25-30 tahun bagi pria 

telah matang secara biologis dan psikologis. Dengan kematangan 

usia tersebut akan membuat pasangan siap untuk hidup berumah 

tangga dan menciptakan hubungan yang berkualitas. 

Revisi Undang-Undang Perkawinan yang mulanya 

diharapkan dapat meminimalisir perkawinan bawah umur di 

Indonesia ini seakan gagal mencapai tujuannya, tentunya hal ini 

juga tidak terlepas dari masih diberlakukannya ketentuan 

dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan, yang mana walaupun syarat usia minimal perkawinan 

ditingkatkan, masyarakat tetap dapat melaksanakan perkawinan 

bawah umur melalui dispensasi kawin yang hampir sebagian besar 

dikabulkan oleh Pengadilan. 

Menurut RF,
35

 penerapan persamaan pengaturan syarat usia 

minimum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berdampak pada 

semakin meningkatnya praktik perkawinan bawah umur di 

Indonesia, terutama terhadap anak perempuan. Praktik perkawinan 

bawah umur ini berakibat pada pelanggaran hak-hak anak dan 

berarti juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Terjadinya 

                                                 
34Hasil wawancara dengan SR selaku Penggiat Gender/LSM Gender dan 

HAM di Kota Banda Aceh, 27 April 2022. 
35Hasil wawancara dengan RF, selaku Penggiat Gender/LSM Gender dan 

HAM di Kota Banda Aceh. 27 April 2022. 
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perkawinan bawah umur juga menyebabkan seorang anak yang 

menikah di bawah usia 18 tahun, tidak lagi dianggap sebagai 

seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat 

pada dirinya menjadi terampas. Hal ini juga sebagai bentuk 

ketidaksetaraan gender karena hak-hak perempuan sebagai anak 

tidak sepenuhnya terpenuhi seperti halnya anak laki-laki.  

Melihat fenomena peningkatan jumlah perkawinan usia 

dibawah umur, AAM memaparkan sebagai berikut: 

“Karena masyarakat terutama orang tua anak perempuan yang 

menggunakan jalur dispensasi sebagaimana diatur di dalam 

UU. Dispensasi memang diajukan juga oleh keluarga laki-laki, 

tetapi angkanya tidak sebanyak yang diajukan keluarga 

perempuan. Jelas di sini terjadi diskriminasi baru bagi (anak) 

perempuan. Di sinilah kemudian diskriminasi baru rawan sekali 

terjadi. Sangat memungkinan, atas nama taat kepada orang tua 

dan argumentasi lainnya, sang anak perempuan di bawah 

tekanan tidak bisa menolak keputusan orang tua untuk 

menikahkannya. Kultur masyarakat yang patriarkhis tentu tidak 

ada ruang dialog yang setara dalam keluarga bagi anak 

perempuan.”
36

 

Tingginya angka dispensasi yang dikabulkan di pengadilan 

tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang belum seluruhnya 

benar-benar memiliki sensitivitas gender dalam putusan yang 

diambilnya.  Selain stigma perempuan yang akan lebih baik segera 

menikah ketimbang hamil di luar nikah misalnya, acapkali jadi 

“dalil publik” untuk mengajukan permohonan dispensasi dan itu 

bisa jadi juga tertanam dalam logika berfikir sang hakim yang 

belum sensitif gender.  

Kemudian RF menyampaikan pendapatnya kembali bahwa: 

 “peningkatan angka permohonan dispensasi kawin dan 

perkawinan bawah umur ini tentunya secara tidak langsung 

juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan mengakhiri 

perkawinan bawah umur di Indonesia berdasarkan program 

Sustainable Development Goals (SDGs), melalui salah satu 

                                                 
36Hasil wawancara dengan AAM selaku Penggiat Gender/LSM Gender 

dan HAM di Kota Banda Aceh, Rabu 27 April 2022. 
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tujuannya yakni Tercapainya Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan. Indonesia 

akan sulit untuk mencapai tujuan dari pengentasan perkawinan 

bawah umur, khususnya bagi anak perempuan tersebut.” 
37

 

Berkaca dari situasi demikian, menjadi penting agar 

Pemerintah untuk melakukan evaluasi setelah persamaan umur 

perkawinan itu ditetapkan, salah satunya terkait dengan pemberian 

dispensasi tersebut.  Tidak cukup hanya aspek subtasi hukum yang 

diatur, perlu kerja keras untuk membangun perspektif (gender) 

yang baik terutama bagi hakim dan juga perangkat lainnya 

termasuk KUA dalam melihat perubahan kebijakan tersebut. Selain 

itu, Pemerintah harus bekerja dengan melibatkan lintas sektor 

untuk membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat. 

Kampanye dan penyadaran publik menjadi penting di balik 

semangat melakukan persamaan umur perkawinan itu.  Pentingnya 

pendewasaan umur perkawinan anak perempuan itu bukan hanya 

untuk anak perempuan saja tetapi juga untuk masa depan generasi 

selanjutnya.   

G. Persepsi Calon Pengantin Terhadap Penyamaan Usia 

Perkawinan Antara Pria dan Wanita  

Menurut Kemenkes RI (2018) calon pengantin adalah 

pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin 

dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, 

baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut 

berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan 

dalam melengkapi datadata yang diperlukan untuk pernikahan 

(Depag surabaya, 2010).  

Catin atau Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia 

subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat 

melahirkan bayi yang normal dan sehat serta calon pengantin laki-

laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan 

                                                 
37Hasil wawancara dengan RF selaku Penggiat Gender/LSM Gender dan 

HAM di Kota Banda Aceh, 27 April 2022. 
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reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya (KBBI, 

2019).  

Calon pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan 

pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “calon adalah orang 

yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang 

yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin 

adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau 

berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain 

calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan 

pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon 

pengantin ini akan melangsungkan akad nikah (Mia fatmawati, 

2016). 

Adapun calon pengantin yang penulis wawancarai ini adalah, 

penganting yang melaksanakan pernikah mulai setelah keluarnya 

UU Nomor  16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan hingga 

tahun 2021. Dari data yang penulis kumpulkan, penulis 

menemukan beberapa informan yang menikah setelah penolakan 

dari KUA setempat karena tidak cukup batas usia perkawinan. 

Diantaranya adalah LD,
38

 saat penulis mewawancarai mengenai  

adanya  perubahan  aturan Undang-undang  yang berkaitan dengan 

batasan minimal usia pernikahan, Ia menjelaskan bahwa: 

“Saya tidak mengetahui adanya aturan tentang usia pernikahan 

minimal harus berusia 19 tahun. Ketika saya bersama ayah 

mendaftar ke kuta alam ternyata petugas kua menolak untuk 

memberikan formulir pendaftaran nikah dikarenakan usia saya 

masih 18 tahun.”
39

 

Dari pernyataan catin tersebut, diketahui bahwa LD dan 

orang tuanya sama sekali tidak mengetahui perubahan aturan 

tersebut. Hal ini juga seperti yang di kemukakan oleh SF dan AT 

dalam beberapa waktu penulis wawancarai. SF
40

 menyatakan 

bahwa: 

                                                 
38 LD selaku pengantin di  Kota Banda Aceh. 
39Hasil wawancara dengan LD selaku pengantin di  Kota Banda Aceh, 

Kamis 28 April 2022 
40 SF selaku pengantin di  Kota Banda Aceh. 
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“Saya tidak mengetahui adanya aturan baru bahwa boleh 

menikah di usia 19 tahun. Dan belum pun rencana untuk 

menikah. Hanya saja sering kami sudah lama menjalin 

hubungan lebih kurang 3 tahun. Orangtua kami pun mengetahui 

hal ini karena sering saya antar-jemput kesekolah bersama 

calon istri pada saat itu. Dan Saya masih kuliah, sementara istri 

sekolah di SMA kelas 3.”
41

 

Sementara itu. AT
42

 juga tidak mengetahui perihal peraturan 

tersebut, Ia bahkan mempercayakan sepenuhnya pada saudara laki-

lakinya terkait semua persiapan pernikahan termasuk resepsi 

nantinya. Sebagaimana ia katakan:  

“Saya mengetahuinya dari abang saya pak, karena menyangkut 

pernikahan beliau yang mengurusnya mengurus administratif 

semuanya. Usia saya pada saat itu 16 tahun.”
43

 

Kemudian ketika penulis kembali menanyakan pada LD 

terkait alasan menikah pada usia dibawah batasan yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang, Ia menjelaskan bahwa: 

“Adapun alasan kami untuk mengambil dispensasi ke 

pengadilan dikarenakan sudah lama mempersiapkan tanggal 

pernikahan dan resepsi dari kedua pihak. Alasan utamanya juga 

karena sudah berjalan sekitar 2 tahun bertunangan.”
44

 

Alasan utama LD adalah sudah lama melangsungkan 

pertunangan. Sehingga penentuan tanggal nikah pun disegerakan. 

Bahkan meskipun harus menyelesaikan terlebih dahulu dispensasi 

pada pengadilan Agama. Kebijakan ini diambil karena tidak 

mungkin menunda pernikahan karena telah berlangsung pertuangan 

selama 2 tahun. 

Lain halnya apa yang dialami oleh SF, ketika penulis 

menanyakan kembali pada SF terkait alasan menikah pada usia 

                                                 
41Hasil wawancara dengan SF selaku pengantin di  Kota Banda Aceh, 

Sabtu 07 Mei 2022 
42AT selaku pengantin di  Kota Banda Aceh. 
43Hasil wawancara dengan AT selaku pengantin di  Kota Banda Aceh, 

Rabu  27 April 2022 
44Hasil wawancara dengan LD selaku pengantin di  Kota Banda Aceh, 

Kamis 28 April 2022 
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dibawah batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, Ia 

mengemukakan bahwa: 

“Orang tua kami yang mendesak agar segera menikah, supaya 

tidak terjadi fitnah menginggat hubungan kami telah berjalan 3 

tahun lamanya. Istri tidak cukup umur 19 tahun, 10 bulan lagi 

baru sempurna 19 tahun. Akhirnya semua diproses oleh mertua 

dan ayah saya ke pengadilan.”
45

 

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa menjalin 

asmara atau berpacaran adalah salah satu alasan pernikahan di usia 

dini. Sehingga orangtua mereka mengambil untuk menikahkan 

mereka agar tidak terjadi perbuatan yang tidak di inginkan seperti 

zina nantinya. Hakim pengadilan agama akhirnya memberikan 

dispensasi karena menggingat keduanya telah menjalin hubungan 

selama 3 tahun lebih dan demi menghindari terjadinya perbuatan 

asusila. 

Alasan lainnya dikemukakan oleh AT, dimana setelah kedua 

orangtuanya menutup usia pada 2019 yang lalu. Ia dijodohkan oleh 

saudara laki-lakinya. Bahkan semua proses pernikahan tersebut di 

akomodir oleh saudara laki-lakinya. Sabagaimana Ia katakan: 

“masalah pernikahan dan resepsi diatur oleh kedua abang saya 

karena kedua orang tua saya telah meninggal dan saya pada 

saat itu berusia 16 tahun.  Saya dikenalkan oleh abang kepada 

seseorang laki-laki, setelah saling komunikasi selama 1 tahun 

kami dinikahkan oleh abang saya tepatnya tahun 2020. 

Sebelumnya juga kami semua pergi ke kantor Mahkamah. 

Karena usia saya 16 tahun, sementara calon suami 25 tahun”
46

 

Dari ketiga informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

catin tidak mengetahui adanya perubahan tentang usia perkawinan. 

Kemudian pelaksanaan nikah terus dilakukan meskipun melalui 

proses dispensasi terlebih dahulu karena alasan pertunangan yang 

telah lama, pergaulan bebas dan tidak ada lagi orangtua asuh. 

                                                 
45Hasil wawancara dengan SF selaku pengantin di  Kota Banda Aceh, 

Sabtu 07 Mei 2022 
46Hasil wawancara dengan AT selaku pengantin di  Kota Banda Aceh, 

Rabu 27 April 2022 
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H. Analisis Penulis  

Berdasarkan pemaparan yang telah dinyatakan oleh para 

informan, penulis mengkonklusikan persepsi masyarakat terhadap 

penyamaan usia minimal perkawinan pria dan wanita (19 tahun) 

pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel III : Persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap 

penyamaan usia perkawinan pria dan wanita 

N

o 
Informan 

Persepsi - 

Alasan 
Catatan 

1 Kepala 

KUA 

Setuju: 

Menciptakan pasangan yang 

matang secara emosional 

dan kesehatan reproduksi 

 

2 Akademisi Setuju : 

- memberi kesetaraan bagi 

laki-laki dan perempuan 

- memberi kesempatan 

kepada wanita 

menempuh pendidikan 

jenjang atas (SLTA) 

 

- baik bagi kematangan 

reproduksi dan psikologi 

- lebih dewasa bila 

dibanding usia 16 tahun 

- menghindari dampak 

buruk pernikahan dini 

seperti KDRT dan 

perceraian 

 

Sebahagian 

menyarankan 

batas minimal 

usia perkawinan 

bagi wanita 19 

tahun dan pria 21 

tahun,  

 

Sebahagian 

menyarankan usia 

ideal pernikahan 

wanita 22 tahun 

dan pria 27 tahun 

3 Ulama Setuju : 

- Memahami konsep baah 

(mampu) dalam hadits, 

19 tahun dinilai sudah 

memiliki kemampuan. 

- Masih diberi 

kesempatan kepada catin 

 

Tidak 

menyarankan 

penambahan batas 

minimal usia 

perkawinan. 
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yang berkebutuhan 

menikah pada usia 

dibawah 19 tahun 

dengan mengajukan 

dispensasi nikah ke 

pengadilan Agama. 

- Menghindari masalah 

yang disebabkan 

perkawinan anak 

dibawah umur 19 tahun 

4 Psikolog Setuju : 

- 19 tahun sudah 

produktif, matang secara 

biologis meskipun 

secara kognitif dan 

ekonomi belum matang 

- Melindungi psikis dan 

menjaga keselamatan 

jiwa anak perempuan 

- Memberi kesempatan 

kepada anak perempuan 

menjalankan perannya 

dalam masyarakat 

 

Sebahagian 

menyarankan usia 

pria lebih tinggi 

dari  wanita, 

karena 

kematangan pria 

lebih lambat dari 

wanita. 

Mereka 

menyarankan 

Usia ideal 

pernikahan sesuai 

dengan ketetapan 

BKKBN 

5 Pegiat 

Gender 

dan HAM 

Setuju : 

- Pria dan wanita 

mendapatkan hak yang 

sama 

Sebahagian 

mengharapkan 

pasal 7 ayat 2 

yang masih 

membuka peluang 

dispensasi nikah 

dihilangkan, agar 

tidak terjadi 

pernikahan pada 

usia anak. 

6 Catin 

(pasangan) 

yang 

menikah 

dibawah 

Alasan : 

- Tidak mengetahui 

tentang adanya aturan 

baru tentang penyamaan 

usia minimal 

 

Catin yang 

diwawancarai 

adalah catin yang 

menikah 
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umur perkawinan 

- Sudah lama 

bertunangan/ berpacaran 

- Tidak ada lagi orang tua 

yang mengasuh 

berdasarkan 

dispensasi nikah. 

 

Dari tabel diatas dapat di pahami bahwa persepsi mayoritas 

masyarakat menyetujui penyamaan batas minimal usia perkawinan 

bagi pria dan wanita sebagaimana yang telah diatur pada undang 

undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang 

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan beragam 

alasan dan catatan. Alasan yang dikemukakan oleh informan 

menjadi penyebab mereka menyetujui penyamaan usia perkawinan 

antara pria dan wanita, sedangkan catatan adalah usulan agar 

dijadikan pertimbangan terhadap rekontruksi model pengaturan 

pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan.  

Secara umum persepsi masyarakat Kota Banda Aceh setuju 

dengan penyamaan usia minimal perkawinan disebabkan oleh 

beberapa hal yang cenderung sama yaitu: 

 

1. Usia 19 tahun dipandang mampu dan matang jiwa dan 

raga  

Usia 19 tahun dipandang sebagai usia dimana seseorang 

telah memiliki kemampuan (bāah) yang menjadi penentu kesiapan 

menikah. Makna “bāah/mampu” dipahami secara luas yaitu 

mampu dari segi biologis, mampu dari segi psikologis (rasyid) dan 

mampu dari segi ekonomi (mu’nah).
47

 Kebijakan pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan ini tentunya 

melalui proses dan pertimbangan yang sangat matang. Batas usia 

19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, 

                                                 
47 Imam Nawawi, Al-Minhaj syarh shahih muslim ibn al-hajjaj. 

Terjemahan oleh Suharlan dan Darwis. Syarah Shahih Muslim jilid 6.c.2 (Jakarta 

Timur:Darus Sunnah Press, 2013) hlm.44 
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jasmani dan rohani.
48

 Ketika kedua mempelai dalam 

melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa 

akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat 

perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan 

semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan 

Undang-Undang Perkawinan diharapkan membawa perubahan 

yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada 

batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif 

sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang 

Perkawinan yang lama. 

Penulis sependapat bahwa 19 tahun merupakan usia 

minimal bagi kematangan wanita, namun tidak demikian halnya 

bagi pria. Secara psikologis organ reproduksi wanita berkembang 

dengan baik dan kuat serta perkembangan kematangan wanita 

adalah pada usia 19-25 tahun.
49

 Berdasarkan penelitian wanita 

lebih cepat matang dibanding pria dalam kurun rentang waktu 

antara 2-4 tahun.
50

 Itu artinya kematangan pria setidaknya dimulai 

dari usia 21 tahun. Usia 21 tahun juga sesuai dengan usia dewasa 

yang disebutkan dalam undang-undang KUHPerdata pasal 330 dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 9 ayat 1.
51

 

2. Memberikan kesamaan dan kesetaraan hak bagi pria dan 

wanita 

Pada dasarnya alasan inilah yang menjadi pencetus lahirnya 

perubahan UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 

tahun 1974 tentang perkawinan.  Tuntutan atas kesamaan hak 

seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak politik, 

hak sosial budaya dan hak persamaan kedudukan dalam hukum. 

                                                 
48 Hj. Siti Muri’ah, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Jawa 

Timur: Literasi Nusantara, 2021) hlm.173 
49Namora Lumongga Lubis, Psikologi Kespro: Wanita dan 

Perkembangan Reproduksinya Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya 

(Jakarta: Kencana, 2016) hlm.81. 
50 Herry Zan Pieter, Pengantar Psikologi untuk Kebidanan (Jakarta: 

Kencana, 2016) hlm.146 
51 Nurcholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan 

Undang Undang dan Hukum Islam”, Yudisia, Vol.8 No.1, Juni 2017, hlm.77 
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Atas dasar persamaan hak inilah UU No 1 tahun 1974 diajukan 

Judical Review ke mahkamah konstitusi oleh masyarakat.
52

  

Jika berbicara masalah kesamaan hak, tidak disangkal 

bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama, namun penulis 

menilai bahwa hak tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk 

menyamakan usia minimal perkawinan. Mengingat pria adalah 

kepala rumah tangga, maka pria haruslah lebih matang dari wanita. 

Penulis menilai keadilan terletak pada bebannya, bukan pada 

usianya, seorang suami pasti lebih besar tanggung jawab daripada 

istri dalam rumah tangga,
53

 maka lebih layak adanya selisih 

perbedaan usia yang sedikit signifikan supaya adanya keadilan 

dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga. 

3. Menghindari masalah yang disebabkan oleh pernikahan 

anak dibawah umur 

Pernikahan dibawah umur (yang kerap terjadi pada anak 

perempuan) menorehkan beragam akibat buruk. Dampak buruk 

terhadap kesehatan seperti kematian bayi dan ibu, mudah menular 

HIV, kekerasan fisik maupun batin (KDRT) dalam rumah tangga 

hingga perceraian.
54

 Dalam hai ini penulis sepakat dengan pendapat 

semua informan. 

Batas usia 19 tahun seperti yang disebutkan oleh undang-

undang disetujui oleh para informan sebagai batas usia minimal 

perkawinan. Para informan ada yang tidak menyarankan 

penambahan usia minimal dan ada yang menyarankan penambahan 

usia minimal. Diantara informan yang tidak menyarankan 

penambahan usia minimal adalah kepala KUA dan ulama. Kepala 

KUA tidak menyarankan penambahan disebabkan mereka sebagai 

pelaksana dari undang undang tersebut. Sedangkan para ulama 

                                                 
52 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, 

Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2018, hlm. 

146 
53Muhammad Mutawalli Asy-sya’rawi, Suami isteri Berkarakter Surgawi, 

Terjemah (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2008) Hlm. 216 

54Namora Lumongga Lubis, Psikologi Kespro...hlm.86. 
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tidak menyarankan penambahan usia perkawinan disebabkan 

Karena dalam pandangan ulama bahwa seseorang boleh 

melangsungkan pernikahan bukanlah pada usia tertentu, tetapi 

sangat dititik beratkan pada kemampuan (bāah) orang tersebut.
55

 

Bahkan sebahagian ulama  disebabkan rasa khawatir terhadap 

pengaruh negatif media elekronik, pergaulan bebas, dan untuk 

meringankan tanggungjawab orang tua, mengatakan selagi ada 

orang pinang bagi  wanita  sudah membolehkan nikah dibawah 19 

tahun. Pendapat  ulama tersebut masih bisa dimungkinkan 

disebabkan pemerintah masih membolehkah dispensasi nikah. 

Disatu sisi pendangan ulama tersebut ada benarnya, karena dalam 

Al Quran maupun hadits tidak  diberikan batasan konkrit terhadap 

batas usia perkawinan, batasan hanya diberikan berdasakan kualitas 

manusianya. Namun, penulis tidak sepakat kalau segera dinikahkan 

dibawah 19 tahun untuk menghindari kekhawatiran yang telah 

disebutkan diatas. Menikah dibawah umur bukanlah satu-satunya 

solusi menyelesaikan masalah. Kalaupun dengan segera 

menikahkan dapat menyelesaikan masalah, tidak tertutup 

kemungkinan akan datang masalah baru akibat dari pernikahan 

dibawah umur. Maka alangkah bijaksananya bagi yang masih 

dibawah umur untuk bersabar dengan menggiatkan berpuasa 

karena puasa dalam meredam gejolak hawa nafsu (sesuai dengan 

hadits dari Abdillah Ibnu Mas’ud) dan menyibukkan diri dengan 

kegiatan lain yang bernilai manfaat untuk menambah ilmu dan 

kematangan dalam menyongsong pernikahan. 

Diantara para informan yang menyarankan penambahan usia 

minimal perkawinan adalah akademisi dan sebagian psikolog.  

Informan dari akademisi sendiri ada yang menyarankan usia 

minimal wanita 19 tahun dan pria 21 tahun (penulis sependapat 

dengan usia ini disebabkan alasan yang sudah penulis uraikan 

diatas). Informan dari akademisi yang lain menyatakan usia ideal 

perkawinan adalah pria 27 tahun dan wanita 22 tahun. Adapun 

                                                 
55 Muhammad Asy Syaukani, Nail al–Autar, Juz IV/III (Beirut:  Daar al-

Qutub al-Arabia, 1973), hlm. 171 



105 

 

psikolog menyarankan usia minimal seperti yang ditetapkan 

BKKBN yaitu 20-25 tahun untuk wanita dan 25-30 tahun untuk 

pria. Menurut penulis, baik usia yang disarankan oleh sebahagian 

akademisi yang lain maupun dari BKKBN tidak bisa 

dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai usia minimal 

perkawinan. Usia tersebut layaknya menjadi rujukan/rekomendasi 

usia ideal saja. Hal ini dikarenakan jangkauan wilayah Indonesia 

yang demikian luas dengan berbagai macam budaya dan 

perkembangan masyarakat, tentu tidak disemua tempat bisa 

menyesuaikan dengan usia minimal yang tinggi tersebut. Disisi 

lain, seandainya dinaikkan usia minimal sesuai anjuran BKKBN, 

dikhawatirkan akan muncul banyaknya catin yang akan 

mengajukan dispensasi kepengadilan, akan muncul banyaknya 

kasus nikah dibawah tangan atau akan maraknya praktek Qadhi 

liar. 

Ketetapan pemerintah terhadap penyamaan usia nikah adalah 

salah satu langkah progressif dalam menekan pernikahan dini, 

namun dari hasil wawancara penulis dengan pegiat  Gender/HAM, 

mereka berpendapat bahwa revisi undang-undang tersebut seakan 

gagal mencapai tujuannya dengan masih diberlakukan pasal 

mengenai dispensasi nikah. Apabila masih diizinkan dispensasi 

maka masih memberi peluang nikah usia anak.  Menurut penulis 

sebenarnya tidak demikian, sebab usia 18 tahun (apabila hendak 

menikah harus mengajukan dispensasi) bukan usia anak lagi 

menurut Undang-Undang perlindungan anak. Pasal yang 

membolehkan dispensasi harus tetap diberlakukan disebabkan 

banyak persoalan yang bisa dipecahkan dengan dispensasi tersebut 

seperti hamil diluar nikah dan kondisi-kondisi urgen lainnya. 

Kebijakan pemerintah yang sudah berlaku sekarang ini sudah 

baik jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Namun disisi 

derajat usia untuk pria penulis menilai masih terlalu dini, karena 

usia 19 tahun  masih belum cukup matang untuk menjadi kepala 

rumah tangga. Maka ada baiknya, pemerintah kedepan 

meningkatkan usia 19 tahun menjadi 21-24 tahun untuk pria.  
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Terkait pernikahan di bawah umur yang terjadi setelah 

pembaharuan undang-undang, tidak jauh berbeda dengan tahun 

sebelum pembaharuan. Maka penulis berkesimpulan bahwa 

masyarakat bisa menerima perubahan aturan tersebut. Penulis 

menilai bahwa orang tua atau wali berperan penting dalam hal 

perkawinan anak. Pengurusan dispensasi oleh orang tua atau wali 

tentu memerlukan proses secara bertahap. Artinya orangtua atau 

wali mempunyai peran besar menunda perkawinan anak atau yang 

berada dibawah waliannya saat terjadi penolakan nikah dari pihak 

KUA dan tidak mengambil jalan dispensasi pengadilan. Orang tua/ 

wali bisa berusaha mengarahkan anak kejenjang pendidikan formal 

atau non formal dengan melakukan aktifitas yang menambah 

keilmuan dan kematangan hingga usianya mencapai masa siap 

untuk menikah.
56

 

Kehadiran Undang-Undang Nomor  16 tahun 2019  tentang 

batas usia perkawinan menurut penulis adalah sebagai pedoman 

utama dari segi usia perkawinan yang tentunya telah di nilai baik 

oleh pemerintah. Sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya 

mematuhi kebijakan yang ditetapkan demi keselarasan dan 

kebaikan bersama. Penulis menyarankan untuk tidak hanya 

merujuk pada usia minimal perkawinan, akan tetapi memandang 

pada sisi kemampuan (bāah) sebagaimana yang terdapat dalam 

dalil-dalil sebelumnya. Jika di lihat secara lahiriah seseorang itu 

telah siap menikah, yakni dari penampakan kemampuan lahiriah 

disekelilingnya, seperti kesiapan materi, nafkah dan lainnya. 

Selanjutnya,  jika perlu mengenali kesiapan mental dan ruhiyahnya 

seseorang. Hal itu bisa dianalisa dari penampakan sifat dan pola 

pikirnya. Seperti mempunyai jiwa kedewasaan dan kematangan 

dalam berpikir. 

                                                 
56 Nur Shofia Ulfiati, Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena 

Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah Studi Pandangan Tokoh Konferensi 

Ulama Perempuan Indonesia. (Jawa Timur:Duta Media Publishing, 2019), 

hlm.28 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang dibahas penulis pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita 

berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, mayoritas masyarakat dari unsur pelaksana 

Kantor Urusan Agama, akademisi, ulama, psikolog, penggiat 

gender menunjukkan respon positif terhadap pernyamaan usia 

perkawinan  dengan batas minimal  bagi pria dan wanita, yaitu 

19 (sembilan belas) tahun. 

2. Persepsi masyarakat tersebut disebabkan pandangan mereka 

terhadap calon pengantin pada usia 19 tahun yang dinilai  

sudah memiliki kemampuan (bāah) dan telah matang jiwa 

raga, juga penyamaan usia perkawinan telah memberi 

kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan serta menghindari 

berbagai permasalah yang disebabkan oleh pernikahan dini.  

3. Persepsi masyarakat yang merespon positif terhadap 

penyamaan usia 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan 

konsep batas  minimal usia perkawinan, sedangkan usia ideal 

untuk melangsungkan perkawinan menurut sebagian 

masyarakat adalah lebih tinggi dari batas usia minimal yang 

ditetapkan oleh undang-undang, dengan usia pria lebih tinggi 

dibandingkan usia wanita. Berkaitan dengan hal tersebut, 

muncul wacana dari beberapa unsur masyarakat untuk 

dilakukannya rekontruksi usia perkawinan. Sebagian 

menyarankan usia 21 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk 

wanita, sebagian masyarakat yang lain menyarankan 

sebagaimana menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) yaitu 25-30 tahun untuk pria, 
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20-25 tahun untuk wanita. Pada usia tersebut pria dan wanita 

lebih matang jiwa raganya untuk siap menciptakan rumah 

tangga yang berkualitas mewujudkan tujuan perkawinan yang 

sebenarnya. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah  harus  melakukan edukasi terhadap implementasi 

batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 dalam pencegahan perkawinan dini. 

2. Kepada seluruh elemen masyarakat agar mendukung program 

pemerintah dalam hal batas usia perkawinan dan lainnya 

dengan tujuan keselarasan dan mengecilkan permasalahan dari 

masyarakat. 

3. Bagi pasangan muda yang ingin melakukan pernikahan 

sebaiknya tidak terlalu tergesa-gesa dan ditunda jika mungkin 

sampai mencapai usia 19 tahun ke atas. 

4. Bagi orang tua/yang menjadi wali agar mengarahkan anak ke 

pendidikan formal maupun non formal sampai mencapai usia 

matang untuk menikah.  

5. Bagi generasi penerus, penulis mengharapkan agar senantiasa 

memperlajari permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

masyarakat. Mengkaji serta membuat penelitian kembali yang 

dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan sehingga 

permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik dan yang nantinya ilmu yang kita pelajari dapat 

sama-sama berguna untuk masyarakat luas.  
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