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ABSTRAK 

Mahasin, Azhar Yushfi, 2020. Analisis Mas{lah{ah Perubahan Batas Minimal 

Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Ika Rusdiana, M.A. 

 

Kata kunci/keyword: Batas Minimal Usia Perkawinan, Kesehatan Reproduksi 

Perempuan, Teori Mas{lah{ah. 

 

Perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia di dasari dengan 

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan. Ketentuan batas minimal usia perkawinan dari yang semula 

19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita kini diubah menjadi 19 tahun baik 

untuk pria maupun wanita. Perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan 

banyaknya dampak negatif yang timbul dari ketentuan batas minimal usia 

perkawinan yang lama, dampak negatif tersebut diantaranya yaitu ketentuan yang 

lama mengandung tindak diskriminasi karena perbedaan pemberlakuan hukum 

antara pria dan wanita dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 

perkawinan anak yang mengakibatkan komplikasi medis, keguguran dan kematian 

pada bayi dan ibu. Berangkat dari hal tersebut peneliti berusaha menelusuri 

mengapa perlunya dilakukan perubahan batas minimal usia perkawinan di 

Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis 

mas{lah{ah perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap kesehatan 

reproduksi perempuan? (2) Bagaimana analisis mas{lah{ah perubahan batas 

minimal usia perkawinan terhadap pencapaian tujuan perkawinan? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisisi yang digunakan 

menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang umum 

kepada suatu kesimpulan yang khusus. Teori yang digunakan untuk menganalisis 

data adalah teori mas{lah{ah. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Ketentuan batas minimal 

usia menikah 19 tahun untuk perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih 

belum sesuai dengan teori mas{lah{ah. Sebab pernikahan yang dilakukan oleh 

perempuan di bawah usia 20 tahun masih menimbulkan banyak mudarat dari segi 

kesehatan reproduksi, yaitu sangat rentan mengalami komplikasi medis, 

keguguran dan meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan sehingga 

mas{lah{ah dalam hal pemeliharaan keturunan tidak dapat tercapai. (2) Perubahan 

batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 

terhadap pencapaian tujuan perkawinan sudah sesuai dengan teori mas{lah{ah. 

Kajian ini jika dilihat dari segi tingkatannya termasuk dalam mas{lah{ah daru>riyah 

karena telah mencakup beberapa unsur yang ditetapkan syara yaitu pemeliharan 

jiwa dan akal. Kemudian jika dilihat dari segi kandungan mas{lah{ah, pokok kajian 

ini masuk dalam mas{lah{ah a>mmah karena menyangkut kepentingan orang banyak, 



 

ii 

 

dan dari segi keberadaannya pokok kajian ini masuk dalam kategori mas{lah{ah 
mursalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum 

untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang menerima ataupun 

menolaknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan sebuah kelompok terkecil dalam masyarakat. 

Kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun 

keluarga ini terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan menurut hukum 

Islam adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar 

kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain 

(wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan 

pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan 

menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
1
 Adapun secara 

bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berarti bergabung dan 

berkumpul; dipergunakan juga dengan arti wata’ atau akad nikah, tetapi 

kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.
2
 Sedangkan menurut Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah 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.  

Keluarga yang kekal dan bahagia akan dapat dicapai apabila 

memperhatikan aspek-aspek dan aturan yang mendukung dalam perkawinan. 

Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 1 

yang berbunyi: 

                                                 
1
 Slamet Abidin & Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12. 

2
 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Cet. Pertama (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 

104. 
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َها َزْوَجَها َوَبثَّ  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

   ۚ ُهَما رَِجاًًل َكِثريًاَوِنَساًء   ِمن ْ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. 

(QS. An-Nisa: 1) 

 

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup 

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara 

anarki atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan 

martabat manusia, maka Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabat 

tersebut, dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.
3
 

Perkawinan sendiri sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.  

Menurut Ima>m Abu H{anifah, perkawinan terdiri.dari syarat-syarat yang 

terkadang berhubungan dengan sighat, dua calon mempelai dan kesaksian. 

Menurut Sha>fi’iyah syarat pernikahan yaitu sighat, calon suami dan istri, wali 

serta saksi. Dalam hukum perkawinan, mayoritas ulama sependapat bahwa hal-

hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, kedua 

mempelai yang akan menikah yakni laki-laki dan perempuan, wali dari 

mempelai perempuan, adanya saksi yang menyaksikan akad pernikahan dan 

mas kawin atau mahar.
4
 Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib 

                                                 
3
 Slamet Abidin & Aminudin, Fiqih Munakahat 1, 10. 

4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Predana 

Media Group, 2009), 59. 
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dipenuhi apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak 

sah dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. 

 Menurut perintah Allah SWT tujuan perkawinan adalah untuk 

mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah 

tangga yang damai dan teratur. Dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan 

diantaranya sebagai berikut:
5
  

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat 

tabiat kemanusiaan. 

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 

3. Memperoleh keturunan yang sah. 

Perkawinan juga bertujuan membentuk suatu keluarga yang merupakan 

elemen terkecil.dalam kerangka sosial masyarakat. Keluarga yang harmonis 

akan mencetak dan membentuk bibit unggul bagi bangsa dan agamanya. 

Keluarga harmonis dapat terbetuk apabila pasangan telah..matang dan siap 

untuk melakukan pernikahan. Kematangan emosi, fisik, biologis, dan ekonomi 

berpengaruh besar terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga. Di samping 

itu faktor usia juga sangat berpengaruh, karena usia berbanding lurus dengan 

kematangan..psikologi dan emosi. Semakin..dini usia calon pengantin semakin 

rendah pula kematangan psikologi dan kontrol emosinya.
6
  

Bagi seorang pria kematangan jasmani dan kedewasaan berpikir menjadi 

hal yang penting untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Hal itu 

merupakan patokan kematangan usia bagi para pria kecuali ada faktor lain 

                                                 
5
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27. 

6
 Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 23. 
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yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat.
7
 Bagi 

seorang gadis usia perkawinan itu berkaitan dengan kematangan fisik, biologis 

dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu sangat penting melihat batas 

minimal usia saat melaksanakan perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri. 

Ketentuan batas minimal usia menikah tidak diatur secara tegas dalam 

literatur hukum Islam. Dalam hukum Islam hanya dijelaskan secara implisit 

pihak yang hendak melangsungkan pernikahan adalah dia yang benar-benar 

sudah siap mental, fisik, psikis, dan dewasa.
8
 Kitab-kitab fikih klasik tidak 

memberikan batasan minimal usia perkawinan secara pasti. Dapat diketahui 

bahwa tidak ada pendapat para mazhab yang secara konkrit menyatakan 

dengan bilangan angka dan hanya ada pernyataan aqil balig sebagai batas 

minimalnya. Walaupun dalam hukum Islam tidak menentukan secara pasti 

batas minamal usia menikah. Bukan berarti Islam memperbolehkan pernikahan 

di bawah umur.  

Pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak negatif, mulai dari 

terampasnya hak pendidikan anak, eksploitasi anak, dan perceraian. Bukan 

hanya itu, perempuan yang masih berusia di bawah umur dinilai belum siap 

alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan. Akibatnya sang ibu muda 

rentan mengalami keguguran dan hilangnya nyawa atau kematian. Penting 

untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun 

meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. 

Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka 

                                                 
7
 Ibid. 

8
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat 

Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2003), 54. 
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kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 

tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin 

dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua 

kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.
9
 

Melihat begitu banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari 

pernikahan anak, menentukan batas minimal usia perkawinan adalah suatu hal 

yang sangat penting untuk dapat menciptakan perkawinan yang sehat dan 

harmonis. Di Indonesia sendiri sebelumnya batas minimal usia perkawinan 

diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 

Ayat (1). Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan 

apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai usia 16 tahun.
10

 Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya 

pernikahan anak, yaitu pada anak wanita karena Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan 

kata lain Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung mengizinkan 

pernikahan anak. 

Selanjutnya pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi yang mana 

merupakan lembaga negara pengawal kontitusi melakukan uji materi terhadap 

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 

tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dan memerlukan revisi karena tidak 

                                                 
9
 Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari 

Pediatri, Vol. 11 No. 2, (Agustus 2009), 138. 
10

 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian keluarlah 

putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana dalam putusannya MK 

memerintahkan lembaga pembentuk undang-undang untuk segera melakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Beberapa 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: “Namun 

tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau 

menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga 

negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik 

maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang 

seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis 

kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.
11

 

Pertimbangan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, 

diharapkan dengan dinaikkannya usia perkawinan dapat mengurangi 

pernikahan anak dan juga dapat menggurangi tingginya tingkat perceraian di 

Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan anak adalah salah satu 

penyebab tingginya tingkat perceraian di Indonesia.  

Dengan keluarnya putusan MK tersebut maka DPR RI resmi membentuk 

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 

                                                 
11

 Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Minimal Usia 

Perkawinan. 
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berlaku tanggal 15 Oktober 2019. Batas usia yang dimaksud dinilai telah 

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan 

batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk 

kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan 

resiko kematian ibu dan anak.  

Kondisi tersebut menjadi sebuah fenomena baru dalam masyarakat yang 

dapat dianalisis menggunakan teori mas{lah{ah. Mas{lah{ah merupakan penetapan 

hukum dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup 

manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari 

kerusakan.
12

 Istilah pertama mas{lah{ah dalam al-Qur’an adalah kebaikan atau 

kemanfaatan, namun istilah tersebut belum menjadi istilah teknis dalam teori 

hukum Islam.  

Mas{lah{ah merupakan salah satu prinsip ijtihad dalam mengistinbatkan 

hukum dari nas yang dikembangkan oleh ulama ushul fikih. Dengan demikian 

mas{lah{ah adalah pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan hukum. 

Mas{lah{ah dalam kajian hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hukum. 

Sedangkan dalam istilah teknis dan yuridis mas{lah{ah menjadi salah satu 

metode ijtihad dalam kaidah fiqhiyyah.
13

 Mas{lah{ah merupakan metode Ijtihad 

yang juga merupakan sumber kebenaran aqliyyah yang dihasilkan berdasarkan 

penalaran rasional yang tetap mengacu pada sumber-sumber naqliyyah.  

                                                 
12

 Abu Rakhmad, Ushul Fiqh (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 240-241. 
13

 Ibid. 
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Ada beberapa macam jenis mas{lah{ah, akan tetapi penggunaan mas{lah{ah 

mursalah dalam pemberian batas minimal usia perkawinan menjadi hal yang 

paling sesuai mengingat tidak adanya nas-nas syara’ maupun ijma’ yang secara 

tegas dan jelas mengaturnya. Walaupun tidak ada teks al-Qur’an dan sunnah 

mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori mas{lah{ah mampu menjangkau 

maksud dan tujuan hukum Islam sehingga dapat merumuskan batas minimal 

usia untuk melangsungkan pernikahan.  

Batasan minimal usia menikah perspektif mas{lah{ah ini tentunya 

mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur’an dan 

Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer 

seperti medis, psikologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang 

dihasilkan bersifat komprehensif dan integral. Akan tetapi yang akan penulis 

teliti adalah fokus pada aspek kesehatan reproduksi perempuan dan kaitanya 

terhadap pencapaian tujuan perkawinan. Kesehatan reproduksi adalah apa yang 

berhubungan dengan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan dan 

menjaga keturunan demi kelestarian hidup manusia.
14

 

Oleh sebab itu mengingat tujuan perubahan ketentuan mengenai batas 

minimal usia perkawinan adalah untuk kemaslahatan, lantas apakah benar 

keputusan tersebut sudah mengandung sebuah unsur kemaslahatan dan dapat 

menghasilkan dampak yang lebih baik, khususnya terhadap kesehatan 

reproduksi perempuan dan pencapaian tujuan perkawinan. Berdasarkan latar 

belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

                                                 
14

 Musdah Mulia, Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan 

Reproduksi, (Jakarta, t.p., 2018), 3 
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perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan menggunakan teori mas{lah{ah 

khususnya terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kaitannya terhadap 

pencapaian tujuan perkawinan. 

B. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana analisis mas{lah{ah perubahan batas minimal usia perkawinan 

terhadap kesehatan reproduksi perempuan? 

2) Bagaimana analisis mas{lah{ah perubahan batas minimal usia perkawinan 

terhadap pencapaian tujuan perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

1) Untuk menjelaskan analisis mas{lah{ah perubahan batas minimal usia 

perkawinan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. 

2) Untuk menjelaskan analisis mas{lah{ah perubahan batas minimal usia 

perkawinan terhadap pencapaian tujuan perkawinan. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya bagi 

mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam dan 

juga dapat dijadikan sebagai landasan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang membahas tentang batas minimal usia menikah baik dengan 

menggunakan teori atau pendekataan mas{lah{ah atau teori lainnya. 

2) Secara praktis dapat digunakan sebagai sebagai media pembelajaran, bahan 

acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 
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apabila terdapat masalah dalam pertimbangan kemaslahatan terhadap 

peningkatan batas usia minimal perkawinan. Dan agar masyarakat umum 

dapat mengetahui berapa batas minimal usia menikah di Indonesia 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam membangun 

rumah tangga. 

E. Telaah Pustaka 

Pertama, jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam dari Salmah Fa’atin 

(2015) Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul 

“Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU Nomor 1 Tahun 

1974 Dengan Multiprespektif”. Penelitian ini membahas bagaimana batas 

minimal usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif ilmu. Hasil dari 

penelitian ini adalah Adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah 

dalam UU No. 1 tahun 1974 telah mengalami keberanjakan dari konsep fikih, 

karena jika kita lihat hampir semua fuqaha’ mazhab empat memperbolehkan 

perkawinan dibawah ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.
15

 

Kedua, skripsi karya Annisa Ulya (2018) Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Usia Ideal 

Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu 

Psikologi)”.
16

 Dalam skripsi ini membahas bagaimana usia ideal perkawinan 

dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana usia ideal Kompilasi Hukum 

Islam dalam perspektif psikologi. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian 

                                                 
15

 Salmah Fa’atin, Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU Nomor 1 

Tahun 1974 Dengan Multiprespektif, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 

(Desember, 2015). 
16

 Annisa Ulya, Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi 

(Lampung: UIN Raden Intan, 2018). 
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pustaka (library research) yaitu metode yang digunakan bertujuan untuk 

mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

materi yang terdapat dalam kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam KHI 

bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Dilihat dari ilmu 

psikologi di usia tersebut masih dalam masa perkembangan remaja yang masih 

jauh dari kata matang dan mantap, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum 

dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua 

yang harus merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak.
17

 

Ketiga, skripsi dari Ahmad Arif Masdar Hilmy (2018) fakultas syariah 

UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis terhadap Perbedaan Batas 

Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Perspektif Teori Mas{lah{ah Sa’id Ramadan al-Buti”. Dalam skripsi ini 

membahas tentang substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI mengenai 

perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dan 

analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori mas{lah{ah Sa’id Ramadan al-

Buti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi yang terkandung dalam 

Pasal 15 KHI mengenai perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-

laki dan perempuan merupakan suatu kemaslahatan bila ditinjau dengan 

menggunakan teori mas{lah{ah Sa’id Ramadan al-Buti, karena telah memenuhi 

                                                 
17

 Ibid. 
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lima syarat, yakni mas{lah{ah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, 

tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak 

bertentangan dengan qiyas, serta tidak bertentangan dengan mas{lah{ah yang 

lebih urgen.
18 

Keempat, skripsi yang disusun oleh Habibi (2010) Fakultas Syariah 

Universitas Negeri Malang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan 

Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan”. Skripsi ini membahas 

bagaimana tinjauan hukum Islam dan Psikologi terhadap batas minimal usia 

perkawinan dan relevansi konsep psikologi dan fikih Sya>fi’i>yah tentang 

kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penilitian pustaka (library research) yang menggambarkan 

fenomena secara apa adanya yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat 

terhadap fenomena sosial tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

syariat Islam tidak membatasi usia menikah, namun secara implisit syariat 

menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang 

sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan 

yang merupakan bagian dari ibadah.
19

 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil kajian terdahulu maka dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya membahas tentang batas 

minimal usia perkawinan menurut KHI dan menganalisis dengan menggunakan 

                                                 
18

Ahmad Arif Masdar Hilmy, Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan 

dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Mas{lah{ah Sa’id Ramadan al-

Buti, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). 
19

 Habibi, Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan, 

Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). 
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teori Psikologi dan mas{lah{ah Sa’id Ramadan al-Buti. Sedangkan pada 

penelitian ini, lebih fokus membahas perubahan batas minimal usia perkawinan 

berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap 

kesehatan reproduksi perempuan dan kaitannya terhadap pencapaian tujuan 

perkawinan. Terlebih lagi peneliti menganalisis menggunakan teori mas{lah{ah. 

F. Metode Penelitian 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian 

pustaka (library research), yaitu sebuah penelitian yang mengkaji atau 

menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik 

berupa buku, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, media online dan karya 

ilmiah lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang 

mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini.
20

 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri 

serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
21

 

2) Data dan Sumber Data 

a) Data 

                                                 
20

 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 146. 
21

 Kaelan M.s, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 

2005), 58. 
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Data yang dibutuhkan penulis untuk menyusun skripsi ini 

adalah data tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang 

meliputi:  

1) Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan 

b. Syarat dan Rukun Perkawinan. 

c. Tujuan Perkawinan 

2) Batas Minimal Usia Perkawinan 

a. Menurut Hukum Islam 

b. Menurut Undang-Undang. 

3) Kesehatan Reproduksi Perempuan. 

b) Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan 

dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mencari data seorang 

peneliti harus slektif sebab tidak semua bacaan dapat dijadikan 

sumber data.   

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari berbagai 

sumber tertulis karena merupakan penelitian kepustakaan atau 

normatif. Adapun sumber data yang peneliti peroleh ada 2, yaitu: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data asli atau data baru mengenai 

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

Perkawinan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi 

perempuan dan pencapaian tujuan perkawinan. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga 

data tersedia. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa 

undang-undang, artikel atau buku-buku yang ada relevansinya 

dengan pokok pembahasan, hasil penelitian dan karya ilmiah 

lainnya. 

3) Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis, yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan bahan-

bahan lain yang menyangkut pokok pembahasan mengenai batas minimal 

usia perkawinan, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Analisis data 

merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan ditafsirkan.
22

  

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik 

deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu 

                                                 
22

 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 

1995), 263. 
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peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis 

dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu 

pemahaman yang konkret. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

mencari data penelitian, kemudian dibaca dan dicermati dengan teliti 

untuk kemudian dianalisis. Kemudian menguraikan dan menjabarkan 

hasil analisa secara logis dan sistematis melalui metode deduktif. Metode 

deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan 

pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan 

yang khusus.
23

 Jadi dalam penelitian ini mengemukakan teori-teori 

mas{lah{ah untuk menganalisis perubahan batas minimal usia perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang kaitannya 

terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan pencapaian tujuan 

perkawinan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan 

disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan:  

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum 

dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II Landasan Teori:  

                                                 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabete, 2012), 334. 
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Pada bab ini berisi teori mas{lah{ah.  

BAB III Hasil Penelitian:  

Membahas tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan yang berkaitan dengan Tujuan Perkawinan, Batas Minimal Usia 

Perkawinan, dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. 

BAB IV Analisis Hasil Penelitian:  

Berisi analisis mas{lah{ah perubahan batas minimal usia perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan pencapaian tujuan perkawinan. 

BAB V Penutup:  

Berisi paparan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI MAS{LAH{AH 

A. Teori Mas{lah{ah   

1. Pengertian Mas{lah{ah  

Secara etimologi kata mas{lah{ah  berasal dari kata kerja bahasa arab 

adalah  ََصَلًحا – َيْصُلحُ  - َصَلح  yang berarti sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan.
1
 Adapun kata mas{lah{ah yang berasal dari bahasa Arab telah 

dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.
2
  

Menurut Ibn Mandhur dalam kamus Lisan al-Arab, penjelasan makna 

al-mas{lah{ah dari segi bahasa mengandung arti “manfaat” baik secara asal 

maupun melalui suatu proses. Manfaat yang dimaksud adalah mengantarkan 

kepada kenikmatan dan faedah ataupun penjagaan terhadap kenikmatan 

dengan cara menjaganya dari kemudaratan dan sebab-sebabnya. Dengan 

demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara 

menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakkan atau 

dengan menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan 

menyakitkan adalah layak disebut mas{lah{ah.
3
  

                                                 
1
 Khairul Umam, Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 135. 

2
 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 

1955), 43. 
3
 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), 11. 
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Secara terminologi syar'i mas{lah{ah dapat diartikan sebagai sebuah 

manfaat yang dikehendaki oleh Allah swt untuk para hambanya berupa 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 

Ada beberapa definisi mengenai mas{lah{ah menurut para ulama ushul 

fikih, diantaranya adalah:  

a. Menurut Ima>m Ar-Razi mas{lah{ah ialah perbuatan yang bermanfaat 

telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya tentang 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.  

b. Menurut Ima>m Al-Ghaza>li mendefinisikan mas{lah{ah  adalah pada 

dasarnya meraih manfaat dan menolak mudarat. 

c. Menurut Muhammad H>{asbi As-Siddiqi, mas{lah{ah ialah 

memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu 

yang merusakkan makhluk. 

Dengan definisi tentang mas{lah{ah diatas, apabila dilihat dari segi 

redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada 

hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu sebuah metode ijtihad 

atau menetapkan hukum dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau 

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat 

dan menghindari kerusakan. 

2. Landasan Hukum Mas{lah{ah   

Sumber dasar dari metode mas{lah{ah adalah diambil dari al-Qur’an dan 

Hadis, diantaranya sebagai berikut: 
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يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم وَ ِشَفاٌء ِلَما ِف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْْحٌَة 

 لِْلُمْؤِمِنيَ 
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman”. (QS: Yunus: 57). 

 

ٌر ِمَّا ََيَْمُعونَ  ِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخي ْ  ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْْحَِتِه فَِبذََٰ
Artinya: “Katakanlah; "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 

dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu 

adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS: Yunus: 

58).
4
 

 

   ۚ ۚ   َوِإْن ُُتَاِلطُوُهْم فَِإْخَواُنُكْم  ٌر  ۚ   ُقْل ِإْصََلٌح ذَلُْم َخي ْ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمىَٰ 

ۚ   ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  ۚ   َوَلْو َشاَء اللَُّه ََلَْعَنَتُكْم   َواللَُّه يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح 

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu 

tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara 

patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka 

mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang 

membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan 

jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan 

kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana”. (QS: Al-Baqarah: 220).
5
 

 

Sedangkan nas dari sunah nabi yang dipakai sebagai landasan dalam 

mengistimbatkan hukum dengan metode mas{lah{ah adalah Hadis Nabi 

Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi: 

                                                 
4
 Amin Farih ZA, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo 

Press, 2008), 20. 
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Media Insani Publishing, 

2010). 116. 
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معمر عن جابر اجلعفى عن  ن أانبحدثنا حممد بن حيي , حدثنا عبدالرزاق . 

: ًل الضرر وًل  عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

  الضرار
Arinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur 

Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, 

dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat 

mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat 

maudarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).6 
 

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih 

Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa mas{lah{ah fiqhiyyah hanya dikembalikan 

kepada dua kaidah induk, yaitu: 

1. د رء ادلفاسد  

Artinya: Menolak segala yang rusak. 

2.جلب ادلصاحل   

Arinya: Menarik segala yang bermaslahat.
7
 

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa 

kaidah kully diatas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi 

beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:
8
 

 ان الضرر يزال .1
 ان الضرر ًل يزال بالضرر .2

                                                 
6
 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2,  (Bairut: Dar 

al-Fikr, tt.), 784. 
7
 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo’ir (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 

1987), 31. 
8
 Amin Farih ZA, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, 21. 
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 وان د رء ادلفسدة مقدم على جلب ادلصلحة .3
العام ان الضرر اخلاص حيتمل لد فع الضرر .4  
 انه يرتكب اخف الضررين .5
 ان الضرورات تبيح احملظورات .6
 ان احلاجة تنزل منزلة الضرورة .7
 ان احلرج مرفوع .8
 ان ادلشقة جتلب التيسري .9

Artinya: 

1. Sesungguhnya kemudaratan itu harus dihilangkan. 

2. Sesungguhnya kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan 

membuat kemudaratan pula. 

3. Sesungguhnya menolak kemudaratan harus didahulukan atas menarik 

kemaslahatan.
9
 

4. Sesungguhnya kemudaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak 

kemudaratan umum 

5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudaratan yang lebih 

ringan dari kedua kemudaratan. 

6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) 

membolehkan yang terlarang. 

7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di tempat darurat. 

8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan. 

9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan. 

                                                 
9
 Ibid., 
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3. Macam-Macam Mas{lah{ah   

Menurut Ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan syara, 

mas{lah{ah dibagi menjadi tiga macam: 

b. Mas{lah{ah Mu’tabarah, yakni mas{lah{ah yang diakui secara eksplisit 

oleh syara’ dan ditunjukkan oleh dalil nas yang spesifik. Disepakati 

para ulama bahwa jenis mas{lah{ah ini merupakan h}ujjah shar'iyyah 

yang valid dan otentik.
10

 Sebagai contoh adanya ancaman hukum 

mencuri dengan tunjuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk 

memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar 

untuk memelihara akal, hukuman kisas yang disyariaatkan untuk 

menjaga kelestarian jiwa, dan hukum memerangi orang murtad 

untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid. Jenis mas{lah{ah ini 

dapat menjadi dasar qiyas. Sebagai contoh di dalam QS. Al-

Baqarah ayat 222 terdapat norma bahwa istri yang sedang 

menstruasi (haid) tidak boleh atau haram disetubuhi oleh suaminya 

karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 

Bagaimanakah dengan istri yang sedang nifas? Bolehkah 

disetubuhi oleh suaminya? masalah ini dapat diaplikasikan qiyas, 

yakni kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang 

menstruasi tersebut. Contoh lain adalah hukum haramnya narkoba 

dan sesuatu yang memabukkan lainnya, ini karena dikiaskan 

kepada khamr yang diharamkan oleh nas. 

                                                 
10

 Asmawi,  Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 129. 
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c. Mas{lah{ah Mulgha>h, yakni mas{lah{ah yang dapat diterima oleh akal 

pikiran namun keberadaanya dianggap palsu karena bertentangan 

dengan ketentuan syariat.
11

 Mas{lah{ah ini tidak diakui oleh syara’, 

bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara’. Misalnya, 

penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan 

atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka 

yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat 

kesetaraan gender, tetap tidak dapat dikategorikan mas{lah{ah, 

karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nas. 

d. Mas{lah{ah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun 

tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada 

dalil tertentu baik yang menerima ataupun menolaknya. Menurut 

Abdul Wahab Khallaf, mas{lah{ah mursalah adalah maslahat dimana 

syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat, 

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 

pembatalannya.
12

 Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, 

definisi mas{lah{ah mursalah adalah segala kemaslahatan yang 

sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyariatkan hukum 

Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan 

tentang diakuinya atau tidaknya.
13

 Sebagai contohnya peraturan 

lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan ini tidak ada 

                                                 
11

 Ibid., 
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 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-

kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123. 
13

 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2005),  424. 
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dalil yang mengaturnya baik al-Quran dan as-Sunnah. Namun, 

peraturan ini selaras dan sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk 

memelihara jiwa dan harta. Jumhur Ulama berpendapat bahwa 

mas{lah{ah mursalah adalah hujah syariah yang dapat dijadikan dasar 

pembentuka hukum.
14

 Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya 

dalam nas, ijma’, qiyas, atau istihsan, maka hukum di dalamnya 

disesuaikan dengan kemaslahatan umum. 

Jika ditinjau dari segi tingkatan/kekuatannya mas{lah{ah dibagi menjadi 

3 macam, yaitu: 

a. Mas{lah{ah Daru>riyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar 

kebutuhan pokok kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. 

Dimana terdapat lima syariat yang harus dipelihara secara baik, 

yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara harta dan memelihara keturunan.
15 Kelima syariat 

tersebut haruslah berurutan. Hal ini dapat dipahami apabila 

mas{lah{ah ini tidak dimiliki maka pada hakikatnya manusia tidak 

bisa hidup dengan tenang. Sehingga kemaslahatan ini menduduki 

taraf kebutuhan primer/pokok. 

b. Mas{lah{ah Ha>jiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh 

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. 

Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan 
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 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih,  terj. Moh.Zuhri & Ahmad Qarib, (Semarang: 

Dina Utama, 2014), 141. 
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manusia tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu 

sendiri.
16

 Meskipun tidak sampai merusak kehidupan akan tetapi  

keberadaannya dibutuhkan untuk memudahkan dan meringankan 

kebutuhan mendasar manusia. Dengan demikian dari segi 

kepentingannya maslahat jenis ini tingkatannya lebih rendah dari 

mas{lah{ah daru>riyah. Kemaslahatan jenis ini menduduki taraf 

kebutuhan sekunder. Contohnya, seperti dalam persoalan beribadah 

yaitu diberi keringanan meringkas shalat ketika dalam perjalanan 

jauh, berbuka puasa bagi orang yang musafir dan orang sakit. 

c. Mas{lah{ah Tah{si>niyah adalah kemaslahatan yang bersifat sebagai 

pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya. Pada aspek ini jika tidak 

terwujud, maka tidak akan menimbulkan goncangan atau 

kekacauan tatanan manusia. Namun, ketiadaan maslahat ini maka 

akan menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam 

pandangan akal sehat dan adat istiadat, menyalahi aturan dan 

menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Seperti contoh 

pensyariatan taharah (bersuci) sebelum shalat, perintah menutup 

aurat dan tata krama dalam makan dan minum, pensyariatan 

kafa’ah (sepadan) dalam memilih pasangan dan etika hubungan 

suami istri. 
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Mas{lah{ah jika dilihat dari segi kandungannya ulama ushul fikih 

membagi menjadi dua, yaitu:
17

  

a. Mas{lah{ah ‘A>mmah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak/mayoritas umat. Sebagai contoh para 

ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat 

merusak akidah umat, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan 

orang banyak. 

b. Mas{lah{ah Khas{s{ah yaitu mas{lah{ah yang berkaitan dengan 

kepentingan orang-orang tertentu (pribadi). Seperti memutus 

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mah{fud). 

Berkaitan dengan hal ini apabila kemaslahatan umum bertentangan 

dengan kemaslahatan pribadi maka Islam mendahulukan 

kemaslahatan umum dibandingan kemaslahatan pribadi. 

4. Syarat Berhujah pada Mas{lah{ah    

Mas{lah{ah merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh ulama 

ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum. Dalam hal ini yang harus 

dipenuhi adalah syarat-syaratnya, dengan kemungkinan bahwa mas{lah{ah    

tidak akan disalahgunakan oleh berbagai pihak. Dalam mewujudkan 

kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara’, maka perlu adanya pembatasan 

mengenai mas{lah{ah guna menghindari penafsiran-penafsiran pada metode 

mas{lah{ah dari penafsiran lain yang tidak sesuai dengan ketentuan nas. 
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Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan dua syarat dalam menggunakan 

mas{lah{ah  sebagai berikut:
18

 

a. Dikatakan maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yang jelas-

jelas mendatangkan suatu kebaikan atau manfaat serta mempu 

menolak kepada kemudaratan, dan bukan hanya dugaan semata 

dengan mempertimbangkan kemanfaatan saja tanpa melihat pada 

akibat negatif yang ditimbulkan. 

b. Mas{lah{ah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam al-

Quran, sunnah Rasulullah SAW ataupun dengan ijma’. 

Menurut Al-Sha>tibi mas{lah{ah dapat dijadikan sebagai landasan 

hukum Islam bila:
19

 

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan 

syar'i, yang secara ushul dan furunya tidak bertentangan dengan nas. 

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diterapkan dalam bidang 

bidang sosial (muamalat) dimana dalam bidang ini menerima terhadap 

rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah karena tidak diatur 

secara rinci dalam nas. Hasil mas{lah{ah merupakan pemeliharaan 

terhadap aspek-aspek daru>riyah, ha>jiyah, dan tah{si>niyah. Metode 

mas{lah{ah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan 

dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam masalah-masalah 

sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah:  

                                                 
18

 Amin Farih ZA, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, 23. 
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  وما جعل عليكم ِف الّدين من حرج 

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan”. (QS: Al-Hajj: 78).  

Menurut Al-Ghaza>li mas{lah{ah dapat dijadikan sebagai landasan 

hukum apabila:
20

 

a. Mas{lah{ah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara. 

b. Mas{lah{ah tidak bertentangan dengan ketentuan nas (al-Quran dan 

Hadits). 

c. Mas{lah{ah adalah sebagai tindakan yang atau sesuatu kebutuhan 

yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat. 

Sedangkan menurut Ima>m Malik, syarat-syarat mas{lah{ah  untuk dapat 

dijadikan sebagai pijakan hukum adalah sebagai berikut:
21

 

a. Manfaat atau kebaikan yang digunakan harus sesuai dengan objek 

dalam menggunakan mas{lah{ah. Dalam hal ini yang di maksud 

adalah tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan mas{lah{ah, 

dan keadaan yang terjadi di lapangan yang tidak terdapat dalam 

nas (al-qur’an dan as-sunnah) serta pada hal yang tidak 

didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan 

kejadian tersebut.  

b. Dalil-dalil mas{lah{ah tidak meniadakan dalil-dalil pokok yang 

telah ditetapkan dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil qat’iyah. 
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c. Hendaknya mas{lah{ah tersebut dapat diterima oleh akal pikiran 

didalam suatu permasalahan. Dan apabila mas{lah{ah tersebut 

ditawarkan kepada cendekiawan maka mereka dapat 

menerimanya. 

Lebih dari itu, mas{lah{ah juga dipandang sebagai sumber hukum, 

dalam arti bahwa dari pertimbangan mas{lah{ah itulah hukum-hukum 

diistinbatkankan (diproduksi). Konsep mas{lah{ah sebagai sumber hukum ini 

dikembangkan secara intensif dalam tradisi pemikiran mazhab Ma>liki yang 

lebih populer dengan sebutan mas{lah{ah mursalah atau istishlah. Disini dapat 

disebutkan beberapa contoh ketetapan hukum dalam mazhab Ma>liki yang 

didasarkan pada pertimbangan mas{lah{ah. 

1. Dalam mengusut kasus pencurian, Ima>m Malik memperbolehkan aparat 

penegak hukum memukul seseorang yang patut dicurigai telah 

melakukan tindak pidana dengan maksud agar ia mengakui 

perbuatannya.
22

 

2. Seseorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya selama 

beberapa tahun dan membuatnya sangat menderita, sedangkan 

komunikasi telah terputus, menurut Ima>m Ma>lik, ia boleh kawin dengan 

laki-laki lain setelah lewat masa empat tahun dari sejak terputusnya 

komunikasi tersebut. Dalam hal ini Ima>m Ma>lik lebih mengutamakan 

kemaslahatan istri daripada kemaslahatan suami yang pergi itu. 
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3. Seorang perempuan yang tertalak dan masih aktif menstruasi tapi siklus 

menstruasinya tidak teratur sehingga harus menjalani masa suci yang 

begitu lama, menurut Ima>m Ma>lik, ia dapat ber-‘iddah dengan tiga bulan 

setelah lewat waktu sembilan bulan sebagai perhitungan masa kehamilan 

yang biasa. Masa ‘iddah yang harus dijalani perempuan itu secara 

keseluruhan adalah satu tahun. Dalam hal ini Ima>m Ma>lik mengacu pada 

pertimbangan mas{lah{ah untuk melepaskan perempuan itu dari 

penderitaan akibat menanggung masa ‘iddah yang lamanya tidak 

menentu. 

4. Jika suatu daerah dilanda berbagai praktik haram yang begitu merata 

sehingga tidak ada lagi lapangan kerja yang halal, padahal kebutuhan 

menghendaki pemenuhan tidak saja sekadar untuk menyambung hidup 

dan kondisinya tidak memungkinkan orang pindah ke daerah lain, maka 

menurut Ima>m Ma>lik, ia diperbolehkan melakukan usaha-usaha yang 

tidak halal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang 

dapat merugikan (dharar) sekaligus untuk memenuhi kebutuhan (ha>jat).23
 

Ima>m Abu H{a>nifah merupakan pemimpin ashab al-Ra’yi dan lebih 

memprioritaskan pendapat ahli ra’yi, sehingga beliau tidak memandang 

mas{lah{ah ini sebagai dalil hukum. Pun demikian dengan Ima>m Sha>fi’i >, 

beliau merupakan imam yang paling menjauhi untuk mengambil mas{lah{ah 

ini sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri. Hanya qiyas lah yang 
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digunakan dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam nas.
24

 Ima>m 

Sha>fi’i > hanya akan menerima mas{lah{ah yang diperoleh dan diakui oleh nas 

atau ijma’ meskipun hanya pada jenisnya.
25

 Sedangkan Ima>m Ahmad bin 

H}anbal dalam persoalan pro dan kontra validasi mas{lah{ah lebih dekat 

kepada pendapat Ima>m Ma>lik. Ia sering menggunakan mas{lah{ah sebagai 

dasar penetapan hukum dalam mazhabnya walaupun tidak sesering Ima>m 

Ma>lik. Menurut Ibn Daqiq al-‘Id diantara empat Imam Mazhab Ima>m Ma>lik 

adalah yang paling menonjol menggunakan mas{lah{ah dalam pengambilan 

keputusan hukum kemudian disusul oleh Ima>m Ahmad bin H}anbal.  

Menurut Al-Tufi dari golongan Ulama H}ambaly mengatakan bahwa 

kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada dalil-dalil, walaupun 

termuat dalam al-qur’an dan al-hadist, jika dalil-dalil itu bertentangan 

dengan kepentingan umum maka kepentingan umum harus didahulukan 

betapapun kuat dalilnya, karena menurut beliau kepentingan ini justru yang 

menjadi tujuan yang dimaksud oleh pencipta syariat sedangkan dalil-dalil 

hanyalah sekedar sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut dan karenanya 

harus didahulukan daripada syara. menurut Al-Tufi kepentingan mas{lah{ah 

dan dalil-dalilnya ada kalanya seiring dan sejalan tetapi ada kalanya 

berselisih. Meskipun demikian Al-Tufi berpendapat bahwa mas{lah{ah itu 

diambil sebagai sumber hukum Islam sebagaimana dalil-dalil syari' pada 
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bidang Muamalat dan adat. Adapun masalah ibadah dan hal-hal yang telah 

ditetapkan oleh nas, maka mas{lah{ah tidak patut dijadikan sebagai landasan 

hukum Islam.
26

 

Menurut Jumhurul Ulama bahwa mas{lah{ah dapat dijadikan sebagai 

sumber legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
27

 

a. Mas{lah{ah tersebut haruslah “mas{lah{ah yang hakiki“ bukan hanya yang 

berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya 

bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar 

dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Akan tetapi 

kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka 

adanya penolakan terhadap kemudaratan, maka pembinaan hukum 

semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak 

berdasarkan syari'at yang benar. 

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan 

kemaslahatan khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, 

dikarenakan kemaslahatan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh 

orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak 

pula. 

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang 

terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis baik secara dzahir atau batin, oleh 

karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan 

nas seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan 
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dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalih 

kesamaan dalam pembagian. 
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BAB III 

BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DAN KESEHATAN 

REPRODUKSI PEREMPUAN 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Secara etimologi, kata kawin sama dengan kata “nikah”, atau kata 

zawa>j. Kata “nikah” disebut dengan an-nika>h dan az-ziwa>j/az-zawj atau az-

zi>jah. Secara harfiah, an-nikh berarti al-wath’u al-jam’u dan al-adha>mu 

yang memiliki arti bergabung dan berkumpul; dipergunakan juga dengan 

arti akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.
1
 

Menurut mazhab Shāfi’īyah perkawinan adalah suatu akad dengan 

menggunakan lafad nikah atau zaūj, yang menyimpan arti memiliki. 

Menurut mazhab H{ana>bilah pernikahan adalah akad dengan menggunakan 

lafad nikah atau tazwīj untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-

laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.
2
 

Menurut ulama H{anafi>yah perkawinan sebagai suatu akad yang berguna 

untuk memiliki mut’ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat 

menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk 

mendapatkan kesenangan. Sedangkan Menurut ulama Ma>likiyah 

                                                 
1
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perkawinan adalah suatu akad yang megandung arti mutah untuk mencapai 

kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
3
 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan 

perkawinan ialah 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.
4
  

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat disimpulkan 

bahwa, perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria 

dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua 

belah pihak, yang dilakukan pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang 

telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya.
5
 

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu, memiliki keinginan 

untuk melakukannya dan khawatir terjerumus dalam perzinaan. Nikah 

hukumya sunnah bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan 

mampu melakukannya, sementara ia bisa menjaga diri untuk tidak 

melakukan larangan Allah (berzina), dalam hal ini ia dianjurkan untuk 

menikah. Haram bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan 

batin serta asas seksualnya tidak bergolak. Makruh hukumnya bagi orang-

orang yang tidak mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak 

istri karena si istri kaya misalnya, dan tidak memiliki hasrat seks. Nikah 
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menjadi mubah ketika seseorang tidak terdesak oleh alasan yang 

mewajibkan nikah atau mengharamkan nikah.
6
 

2. Rukun dan Syarat Perkawinan  

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut 

hukum pernikahan Islam, suatu pernikahan dipandang sah apabila telah 

memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan pernikahan itu 

diakui oleh hukum syara. Rukun pernikahan ada lima, yaitu: 1) Adanya 

calon suami; 2) adanya calon istri; 3) adanya wali; 4) adanya dua orang 

saksi laki-laki; dan 5) adanya Ijab dan Kabul.
7
 

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. 

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan 

menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat nikah 

sebagai berikut:  

1. Syarat-syarat calon suami:  

a. Beragama Islam. 

b. Tidak sedang berihram haji/umrah. 

c. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam 

menjalani iddah talak raj'i. 

d. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai 

perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talak 

raj'i. 

e. Tidak dipaksa. 
                                                 

6
 Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Kitab Fiqih Sunnah, terj. Achmad Zaeni 
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f. Bukan mahram calon istri. 

2. Syarat-syarat calon istri: 

a. Beragama Islam, atau ahli kitab. 

b. Tidak sedang berihram haji/umrah. 

c. Belum pernah disumpah li’an oleh calon suami. 

d. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain. 

e. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk 

menikahkannya. 

f. Bukan mahram calon suami. 

3. Syarat-syarat wali: 

c. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.  

d. Jelas ia laki-laki. 

e. Sudah balig (telah dewasa). 

f. Berakal (tidak gila). 

g. Tidak sedang berihram haji/umrah. 

h. Tidak sedang dicabut hak dan kewajibannya. 

i. Tidak dipaksa. 

j. Tidak fasik.  

4. Syarat-syaratnya dua orang saksi laki-laki:
8
  

a. Berakal (tidak gila). 

b. Sudah balig (bukan anak-anak). 

c. Merdeka (bukan budak). 

                                                 
8
 Slamet Abidin & Aminudin, Fiqih Munakahat 1, 64. 
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d. Beragama Islam. 

e. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu). 

5. Syarat-syaratnya Ijab dan Kabul.  

Ijab akad pernikahan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh 

wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon 

suami atau wakilnya. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang 

dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.
9
 

Syarat-syarat ijab dan kabul akad nikah ialah:  

a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nika>h" 

atau "tazwi>j" atau sejenisnya. 

b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya. 

c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu 

tahun dan sebagainya. 

d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan 

yang tidak diucapkan. 

e. Antara ijab dan kabul tidak berbeda maksud dan tujuannya. 

f. Ijab kabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 

baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh 

dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain.  

3. Tujuan Perkawinan 

Pada prinsipnya syariat Islam tidak membenarkan prinsip anti 

menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara 

                                                 
9
 Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 84. 
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kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang 

yang memenuhi syarat nikah harus merasakan kehidupan rumah tangga 

sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup. 

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah 

memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW yang menggariskan, bahwa 

semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan 

bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.  

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat 

Islam. Di antaranya adalah: 

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan 

generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat surat an-Nisa' 

ayat 1: 

َها َزْوَجهَ ا  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

   ۚ ُهَما رَِجاًًل َكِثريًاَوِنَساًء   َوَبثَّ ِمن ْ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak”. (QS. An-Nisa: 1) 

 

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan 

rasa kasih sayang. 

c. Melaksanakan sunnah nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:
10 

                                                 
10

 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2,  (Bairut: Dar 

al-Fikr, tt.), 428. 
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 النَِّكاُح ُسنَِِّتْ َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِِّتْ فَ َلْيَس ِمّنِّْ 

Artinya: “Nikah itu adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mau 

mengikuti sunahku, dia bukan umatku” (H.R. Ibnu Majjah). 
d. Untuk Berdakwah, nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran 

agama Islam, membolehkan seorang muslim menikahi perempuan 

Kristiani, Katolik, atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan 

muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, atau Hindu. Hal ini atas 

dasar pertimbangan karena pada umumnya yaitu lebih kuat pendiriannya 

dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah sebagai kepala 

rumah tangga.
11 

Sedangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
12

 Kehidupan bersama antara suami 

istri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari perkawinan, untuk 

tercapainya kebahagiaan ini maka disyaratkan harus atas dasar kesepakatan 

(konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. 

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya 

untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu 

yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa 

berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak  terjadi perceraian dan 

hanya kematian yang memisahkan. 

                                                 
11

 Ibid., 18. 
12

 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. 
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Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah 

dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus 

dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang 

dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita. 

B. Batas Minimal Usia Perkawinan 

1. Menurut Hukum Islam 

Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan 

yang pasti tentang batasan..umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya 

menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan 

haruslah sudah layak dan dewasa,.sehingga mampu mengatur dan menjalani 

kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu..pula 

pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya 

secara timbal balik. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 6 yang 

berbunyi:
13

 

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواذلَُ ْم  ن ْ َوابْ تَ ُلوا اْلَيَتاَمى َحَّتَّ ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتم مِّ

َوًَل تَْأُكُلوَها إِ ْسرَافًا َوِبَدارًا َأن َيْكبَ ُروا َوَمن َكاَن َغِنيِّا فَ ْلَيْستَ ْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقريًا 

 فَ ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف فَِإَذا َدفَ ْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواذَلُْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى بِاللَِّه َحِسيًبا

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

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 

harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim 

                                                 
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Media Insani 

Publishing, 2010). 241. 
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lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di 

antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri 

(dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang 

miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. 

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan 

itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 

persaksian itu)”. 

 

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang dapat melangsungkan 

pernikahan ketika ia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan kata 

lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau 

dewasa. 

Dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Maza>hib al-Arba’ah tidak ada penjelasan 

rinci 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. Rinciannya sebagaimana berikut:
14

 

a. Menurut H{anafi>yah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, 

balig dan merdeka (bukan budak). 

b. Menurut Ma>likiyah. 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.  

c. Menurut Sha>fi’i>yah, syarat calon suami adalah bukan mahram 

dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan 

                                                 
14

 Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid 4 (Beirut: Darul 

Fikr, t.t), 13-22. 
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menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan 

mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan 

pernikahan, dan lain-lain. 

d. Menurut H{ana>bilah. syaratnya adalah harus tertentu harus ada 

kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
15 

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan 

menikah ada tiga:  

a. Berakal 

b. Baligh dan merdeka  

c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh. 

2. Menurut Undang-Undang 

Dalam sebuah perkawinan perlu ditetapkan batasan minimal usia 

menikah, hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan 

bagi calon suami istri dan keturunan. Pemerintah dalam menetapkan batas 

usia minimal menikah bagi pria maupun wanita melalui proses dan 

pertimbangan yang panjang. Tujuannya adalah agar calon mempelai telah 

siap dan matang dari segi fisik, mental, dan psikis sehingga mampu 

memahami konsekuensi dalam melangsungkan pernikahan dan mempunyai 

tanggung jawab untuk membina keluarga yang bahagia.  

Batas minimal usia menikah di Indonesia sebelumnya telah diatur 

dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Dimana pasal tersebut berbunyi “perkawinan hanya diizinkan 
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jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
16

 

Akan tetapi nyatanya ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 

1945 dan juga Undang-Undang yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kerancuan atau bias hukum dan tumpang tindih dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kategori anak-anak 

adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan dalam 

undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia 

dirumuskan kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun, Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan syarat 

dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).
17 

Adanya kerancuan hukum tersebut, sehingga pemerinta perlu 

melakukan evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas 

mengenai batas usia perkawinan di Indonesia. Evaluasi ketentuan yuridis 

mengenai batas usia perkawinan tersebut bertujuan menghindarkan dari 

beberapa hal yaitu, pertama, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia 

dini yang berdampak kepada kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Kedua, 

untuk melindungi hak dan kepentingan anak, sebagaimana dijelaskan dalam 

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai usia 18 

tahun. Ketiga, mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial dan 

                                                 
16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7. 
17

Andi Sjamsu Alam, Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan 

Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia. (ttp.:t.p.,t.t.), 3. 
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ekonomi calon pasangan.
18

Keempat, untuk menghilangkan tindak 

diskriminasi, dapat diketahui bahwa setiap kebijakan hukum yang 

memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda 

berdasarkan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis 

kelamin maka itu jelas bersifat diskriminasi.
19

  

Akhirnya pada tahun 2019 Undang-Undang tersebut dilakukan 

perubahan, dimana batas usia perkawinan yang semula 19 tahun untuk pria 

dan 16 tahun untuk perempuan kini telah diubah menjadi 19 tahun baik 

untuk pria maupun wanita. Perubahan batas minimal usia perkawinan 

tersebut didasari pada putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Dengan 

keluarnya putusan MK tersebut maka lahirlah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 

yang diubah, perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
20

  

a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:  

(1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. 

                                                 
18

 Teguh Anshori, Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah, 

Jurnal Hukum, (t.t), 14. 
19

 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
20

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2. 
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(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 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. 

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon 

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua 

orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai 

permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (6).  

b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

65A yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, 

permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap 

dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan 

oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai 
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berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 

15 Oktober 2019.
21

 

Berdasarkan penetapan batas minimal usia menikah pada perundang-

undangan diatas, apabila wanita dan pria belum mencapai batas usia yang 

ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun wanita. Hal 

ini dilakukan salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya perceraian 

akibat pernikahan dibawah umur.  

Peraturan batas minimal usia perkawinan berkaitan dengan masalah 

kependudukan dan agar tercapainya tujuan perkawinan. Undang-undang 

perkawinan yang lama telah memberikan batasan usia yang rendah untuk 

menikah bagi perempuan dinilai membawa pada laju pertambahan 

penduduk, karena angka kelahiranpun semakin tinggi. Sehingga 

meningkatnya laju kelahiran menjadi salah satu penghambat kesejahteraan 

masyarakat.  

C. Kesehatan Reproduksi Perempuan 

Secara sederhana reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali 

dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan, jadi reproduksi 

mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan 

keturunan demi kelestarian hidup. Kesehatan reproduksi adalah keadaan 
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sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan 

dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi.
22

 

Jika berlandaskan pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 

1992 yang memberikan batasan mengenai penjelasan tentang kesehatan: 

kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) yang paling baru ini, memang lebih luas dan dinamis 

dibandingkan dengan batasan sebelumnya yang mengatakan, bahwa 

kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan 

tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada batasan yang terdahulu, 

kesehatan itu hanya mencakup tiga aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, 

tetapi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan mencakup 

empat aspek, yakni fisik (badan), mental (jiwa), spiritual, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

Kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak 

semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan 

sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang 

mana setiap orang berhak mendapatkan hak kesehatan reproduksi. Hak 

tersebut yaitu: hak untuk berkeluarga; hak untuk hidup dan selamat dalam 
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menjalani kehamilan dan kelahiran; hak untuk terbebas dari penyakit menular 

seksual, HIV/Aids; hak untuk menikmati hubungan seksual dan hak untuk 

menentukan jumlah anak; serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat 

dan pelayanan yang memadai berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi 

mereka.
23

 Adapun jika didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia, maka 

kesehatan reproduksi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keadaan dengan 

kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak ada 

penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem 

reproduksi dan fungsi-fungsi serta prosesnya.  

Pelayanan kesehatan reproduksi sangat penting mengingat dampaknya 

juga terasa pada kualitas hidup generasi berikutnya. Sejauh mana seseorang 

dapat menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara aman dan sehat 

sesungguhnya tercermin dari kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya, 

mulai dari saat konsepsi, masa anak, remaja, dewasa, hingga masa pasca usia 

reproduksi. 

Secara luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi yang tercantum 

dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia 

(2005) meliputi:
24

 

1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir.  

2. Keluarga berencana. 

3. Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) 

termasuk IMS-HIV/AIDS. 

                                                 
23

Musdah Mulia, Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan 
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4. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. 

5. Kesehatan reproduksi remaja. 

6. Pencegahan dan penanganan infertilitas. 

7. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada usia lanjut 

seperti kanker, osteoporosis, dementia, dan lain-lain 

Kesehatan reproduksi juga berhubungan dengan keharmonisan pada 

rumah tangga. Semakin matangnya kesehatan reproduksi seseorang maka 

semakin meningkatkan tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Akan 

tetapi masih banyak dijumpai di Indonesia perkawinan yang dilakukan di usia 

anak yang tidak memperhatikan kondisi kesehatan reproduksinya. Padahal 

perkawinan yang dilakukan saat kondisi reproduksi belum matang akan 

mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan pada ibu dan anak yang akan 

dilahirkan. 

Dapat diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun 

meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. 

Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka 

kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa wanita yang hamil dan 

melahirkan pada usia di bawah 20 tahun dua sampai lima kali lipat lebih 

tinggi tingkat kematiannya dibandingkan dengan wanita yang hamil dan 

melahirkan di usia 20 tahun ke atas.
25

 Ibu yang berusia kurang dari 20 tahun 

belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan 

                                                 
25

 Ibid., 50. 
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persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul ibu belum tumbuh mencapai 

ukuran dewasa.
26

 

Anatomi tubuh ibu belum siap untuk proses mengandung maupun 

melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour 

(persalinan macet) serta obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, 

memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan 

komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada 

organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam 

vagina.
27

 Perempuan berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami 

obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan 

seksual di usia dini. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan 

seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. 

Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya 

kanker leher rahim. Hal ini disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan 

lokasi sambungan skuamo-kolumner sehingga relatif lebih peka terhadap 

stimulasi onkogen. 

Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun lebih besar 

kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang 

menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri 

sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik 

karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona 

transformasi selama periode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa 

                                                 
26

 Ibid. 
27

 Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, 139. 
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biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi di bawah pengaruh karsinogen, 

perubahan sel dapat terjadi sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi 

yang patologik. Seorang perempuan di bawah usia 20 tahun, alat 

reproduksinya masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan 

mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk 

terjadi perlekatan janin di dinding rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami 

kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan.
28

  

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga 

meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV 

Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam 

lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan 

reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV 

terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah 

terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh 

menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang 

aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan 

faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks. Keterbatasan gerak sebagai 

istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang 

ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan 

mortalitas pada remaja yang hamil. 

                                                 
28

Yuspa Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat 

Reproduksi Wanita”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13, ( Desember, 2015), 40. 
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Berikut ini resiko atau bahaya yang mengancam gadis dibawah umur 

saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun:
29

 

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. 

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. 

4) Keguguran 

5) Kelahiran prematur 

6) Berat bayi rendah 

7) Penyakit menular seksual (PMS)
30

 

                                                 
29

 Ibid. 
30

 Ida Bagus Gde Manuaba, Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana 

Untuk Pendidikan Bidan, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), 30. 
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BAB IV 

ANALISIS MAS{LAH{AH TERHADAP PERUBAHAN BATAS MINIMAL 

USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UU. NOMOR 16 TAHUN 2019 

TENTANG PERKAWINAN 

A. Analisis Mas{lah{ah Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Terhadap 

Kesehatan Reproduksi Perempuan 

Terkait perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia, salah 

satunya adalah untuk mengurangi pernikahan anak yang mana memiliki 

dampak negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dianalisis dengan 

teori mas{lah{ah. Mas{lah{ah dalam pengertian syariat adalah menarik manfaat 

dan menolak mudarat. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung 

manfaat baik dengan cara menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan 

yang mengenakkan atau dengan menolak/menghindari hal-hal yang dapat 

merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut mas{lah{ah.
1
 . 

Dapat diketahui perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia 

didasari dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini ketentuan batas minimal usia 

perkawinan diubah dari yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk 

wanita, kini diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.  

Dalam penentuan batas minimal usia perkawinan tersebut mengambil 

pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta mempertimbangkan 

                                                 
1
 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), 11. 
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kesehatan reproduksi perempuan. Kesehatan reproduksi adalah apa yang 

berhubungan dengan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan dan 

menjaga keturunan demi kelestarian hidup manusia.
2
 Yang mana setiap orang 

berhak mendapatkan hak kesehatan reproduksi. Yang didalamnya tercakup: 

hak untuk berkeluarga; hak untuk hidup dan selamat dalam menjalani 

kehamilan dan kelahiran; hak untuk terbebas dari penyakit menular seksual, 

HIV/Aids; hak untuk menikmati hubungan seksual dan hak untuk 

menentukan jumlah anak; serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat 

dan pelayanan yang memadai berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi 

mereka.
3
  

Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 dari kacamata mas{lah{ah terhadap kesehatan 

reproduksi masih belum sesuai. Pasalnya usia 19 tahun bagi perempuan dari 

segi kesehatan reproduksi masih rentan mengalami komplikasi medis dan 

keguguran serta meningkatkan resiko kematian ibu saat melahirkan sehingga 

tidak dapat memenuhi aspek pemeliharan keturunan. Dengan begitu 

perubahan tersebut belum sejalan dengan teori mas{lah{ah, karena masih banyak 

dampak negatif yang dihasilkan apabila perempuan menikah di usia 19 tahun. 

Adapun efek mudarat yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang 

belum siap dari segi kesehatan reproduksi perempuan adalah bahwa 

kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun meningkatkan risiko komplikasi 

medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda 

                                                 
2
Musdah Mulia, Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan 

Reproduksi, (Jakarta, t.p., 2018), 3 
3
 Ibid. 
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ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan 

bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun 

dua sampai lima kali lipat lebih tinggi tingkat kematiannya dibandingkan 

dengan perempuan yang hamil dan melahirkan di usia 20 tahun ke atas.
4
 Ibu 

yang berusia kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam 

menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul ibu 

belum tumbuh mencapai ukuran dewasa.
5
 

Anatomi tubuh perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun belum 

siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi 

komplikasi berupa obstructed labour (persalinan macet) serta obstetric 

fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara 

persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric 

fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang 

menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Perempuan berusia 

kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric 

fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan 

anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak 

yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.
6
 

Dari segi kesehatan, perkawinan sendiri yang ideal untuk perempuan 

adalah di atas 20 tahun, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 

tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja sel-sel leher 

                                                 
4
 Namora Lumangga Lubis, Psikologi Kespro (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 50. 

5
 Ibid. 

6
 Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari 

Pediatri, Vol. 11 No. 2, (Agustus 2009), 139. 
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rahim belum matang, maka apabila terpapar Human Papiloma Virus (HPV) 

pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.
7
 

Berikut ini resiko atau bahaya yang mengancam gadis dibawah umur 

saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun:
8
  

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. 

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. 

4) Keguguran 

5) Kelahiran premature.  

6) Berat bayi lahir rendah.
9 

7) Penyakit menular seksual (PMS). 

                                                 
7
Yuspa Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat 

Reproduksi Wanita”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13, ( Desember, 2015), 38. 
8
Ibid. 

9
 Ida Bagus Gde Manuaba, Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana 

Untuk Pendidikan Bidan, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), 30. 
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B. Analisis Mas{lah{ah Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Terhadap 

Pencapaian Tujuan Perkawinan 

Mas{lah{ah dalam pengertian syariat adalah menarik manfaat dan 

menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara’. Tujuan syara’ 

yang harus dipelihara itu ada 5, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, harta 

dan keturunan.
10

 Upaya meraih suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan 

yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ disebut juga merupakan 

sebuah mas{lah{ah. Karena tujuan syara’ dalam menetapkan suatu hukum 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya 

kerusakan bagi manusia untuk kemaslahatan di akhirat. 

Terkait perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sudah secara jelas demi 

menghapuskan segala bentuk kebijakan yang bersifat diskriminasi dan 

merugikan pihak-pihak tertentu. Dimana suatu kebijakan itu menimbulkan 

kerugian terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga Negara. 

Hak-hak tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan 

kehidupan. Dimana dengan keluarnya Undang-Undang tersebut ketentuan 

batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan 

resmi berlaku.
11

 

                                                 
10

 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 116. 
11

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. 
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Jika dilihat dari segi tingkatannya, pokok kajian ini masuk dalam 

kategori mas{lah{ah daru>riyah, sebab berhubungan dengan kebutuhan pokok 

manusia. Karena pentingnya suatu kebijakan terkait batas minimal usia 

perkawinan dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Perkawinan harus 

dilakukan perubahan, demi memelihara kebutuhan pokok manusia yaitu 

mendapat perlindungan dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga 

negara serta diperlakukan sama dihadapan hukum.  

Dengan demikian perubahan batas minimal usia perkawinan telah 

mengacu pada pemeliharan beberapa aspek syariat, yaitu: 

1. Pemelihara terhadap jiwa, karena perubahan tersebut merupakan upaya 

agar hak kesehatan perempuan dan anak yang dilahirkan yang telah 

dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945 dapat tercapai. Sehingga 

tujuan perkawinan yang mana salah satunya membentuk keluarga yang 

sehat dan harmonis dapat tercapai. 

2. Memelihara akal, karena untuk menghilangkan ketertinggalan posisi 

perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, maka batas minimal 

usia menikah perlu dinaikkan. Supaya tidak hanya laki-laki yang dapat 

menikmati wajib belajar 12 tahun, namun perempuan juga dapat 

merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib belajar 12 

tahun yang telah diberikan oleh UUD 1945. Dan dengan dinaikkannya 

batasan minimal tersebut, maka calon istri akan memiliki kesempatan 

lebih untuk menumbuhkembangkan akalnya, karena perempuan tidak 

hanya berperan sebagai istri akan tetapi juga sebagai ibu yang memiliki 
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tanggung jawab yang besar. Dengan akal yang sehat maka seseorang 

akan dapat mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga sehingga 

tidak berujung pada perceraian dan tujuan perkawinan yang mana 

membentuk keluarga yang kekal dapat tercapai. 

Jika dilihat dari segi kandungan mas{lah{ah, pokok kajian ini masuk dalam 

mas{lah{ah a>mmah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan 

orang banyak. Dengan adanya perubahan batas minimal usia perkawinan 

tersebut, peneliti menilai bahwa mas{lah{ah yang terkandung di dalamnya 

adalah dapat menghilangkan kerancuan/tumpang tindih terhadap ketentuan 

batas usia dewasa dalam hukum nasional. Dapat diketahui sebelumnya bahwa 

undang-undang satu dengan yang lain beda dalam menentukan kriteria 

dewasa seseorang. Selain itu perubahan tersebut juga menghilangkan tindak 

diskriminasi terhadap perempuan sehingga mampu membawa kemaslahatan 

atau kebaikan bagi orang banyak, tanpa membedakan jenis kelamin.  

Jika dilihat dari segi keberadaannya pokok kajian ini masuk dalam 

kategori mas{lah{ah mursalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun 

tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil tertentu 

baik yang menerima ataupun menolaknya.
12

 Dalam hukum Islam sendiri tidak 

ditemukan aturan secara tegas tentang batas usia minimal seseorang 

diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, nas hanya menjelaskan 

secara global bahwa kedua mempelai harus sudah akil dan baliq. Mas{lah{ah 

walaupun tidak pernah disinggung secara terang-terangan dalam nas, namun 

                                                 
12

 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-

kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123. 
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sesuatu yang dianggap sebagai kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu 

disahkan dan dianggap menjadi produk hukum Islam. Dengan dikabulkannya 

sebagian permohonan para pemohon maka akan membawa kepada kebaikan. 

Adapun kebaikan tersebut antara lain:  

1. Dibatalkannya pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang perkawinan terkait 

batas minimal usia menghapus tindak diskriminasi karena alasan 

jenis kelamin. 

2. Terpenuhinya pasal 27 (ayat 1) UUD 1945 yaitu semua orang 

diperlakukan sama di hadapan hukum. 

3. Terpenuhinya hak-hak konstitusional yaitu hak pendidikan, hak 

kesehatan dan hak tumbuh dan berkembang sesuai yang telah 

dijamin didalam UUD 1945. 

4. Meminimalisir tingkat perceraian dan perkawinan di bawah umur. 

5. Dengan memberikan batas minimal usia perkawinan yang tepat bagi 

calon mepelai yang akan menikah dapat menghasilkan penerus 

bangsa yang unggul dan sehat.  

6. Menghilangkan kerancuan/bias hukum terhadap kriteria dewasa 

yang telah ditetapkan undang-undang.  

Perubahan batas minimal usia perkawinan juga sudah sesuai dengan 

pendapat jumhur ulama dalam menerima mas{lah{ah mursalah sebagai salah 

satu metode mengistimbathkan hukum Islam yaitu‚ kemaslahatan dipengaruhi 

oleh perkembangan dan tuntutan zaman.  
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Berdasarkan uraian diatas, keputusan pemerintah untuk mengubah batas 

minimal usia perkawinan telah sesuai dengan teori yang ada didalam hukum 

Islam yaitu mas{lah{ah (mengambil manfaat dan menolak mudarat), keputusan 

tersebut atas dasar kemaslahatan, dikarenakan pemerintah melihat secara real 

dilapangan terkait perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, dimana 

pekawinan tersebut mengakibatkan terampasnya hak-hak yang seharusnya 

dimiliki dan dilakukan sebagai warga Negara. Kerugian itu secara nyata 

menimpa kaum perempuan, baik kerugian lahir maupun batin. Selanjutnya, 

perkawinan dibawah umur nyatanya juga mengakibatkan rendahnya tingkat 

kebahagiaan dalam berumah tangga dan keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan perkawinan sulit tercapai.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ketentuan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk perempuan dari 

segi kesehatan reproduksi masih belum sesuai dengan teori mas{lah{ah. 

Sebab masih banyak mudarat yang dihasilkan dari perkawinan di bawah 

usia 20 tahun, diantaranya adalah perempuan di bawah umur 20 tahun 

masih belum siap untuk melakukan hubungan seksual, mengandung dan 

melahirkan serta masih sangat rentan mengalami komplikasi medis, 

keguguran dan meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan. Jadi 

alangkah baiknya batas minimal usia perkawinan untuk perempuan adalah 

diatas umur 20 tahun dengan mempertimbangkan aspek kesehatan 

reproduksi. 

2. Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut sudah sesuai dengan 

teori mas{lah{ah terhadap pencapaian tujuan perkawinan. Karena telah 

mencakup pemeliharan terhadap jiwa dan akal sehingga tujuan perkawinan 

yang mana adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai. Jika dilihat dari 

segi kandungan mas{lah{ah, pokok kajian ini masuk dalam mas{lah{ah a>mmah 

yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. 

Jika dilihat dari segi keberadaannya pokok kajian ini masuk dalam 

kategori mas{lah{ah mursalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun 
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tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil 

tertentu baik yang menerima ataupun menolaknya. 

B. Saran 

1. Kepada orang tua seharusnya memperhatikan perkembangan tingkat 

kedewasaan terhadap anak laki-laki dan perempuan saat ini agar 

terciptanya perkawinan di usia ideal, karena akan banyak menimbulkan 

dampak negatif terhadap anak yang melangsungkan perkawinan sebelum 

usia dewasa. 

2. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya 

mempertimbangkan persoalan usia dengan tidak melaksanakan 

perkawinan sebelum usia yang telah ditetapkan Undang-Undang. Agar 

kedepan mampu mengatasi problema kehidupan yang dihadapi dalam 

kehidupan rumah tangga. Adapun apabila terpaksa melakukan pernikahan 

di bawah batas minimal yang telah ditetapkan Undang-Undang, sebaiknya 

pasangan suami istri menunda kehamilan terlebih dahulu sampai usia 

mereka benar-benar matang. 

3. Kepada Pengadilan Agama agar lebih selektif terhadap usia calon suami 

istri yang akan melaksanakan perkawinan supaya tidak mudah 

memberikan izin dispensasi nikah kepada calon mempelai yang belum 

memenuhi batas minimal usia perkawinan. 

4. Untuk Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum 

yang berlaku terkait usia perkawinan sehingga pihak–pihak yang ingin 

melakukan pernikahan di bawah usia dewasa berpikir dua kali sebelum 
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melakukannya. Pemerintah juga harus lebih giat mensosialisasikan 

pengetahuan tentang pernikahan dan menjelaskan resiko–resiko terburuk 

yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada 

masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar 

bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan 

harus dihindari. 



 

67 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abidin, Slamet & Aminudin. Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999. 

 

Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi, Sunan Ibn Majah, Juz 2. Bairut: 

Dar al-Fikr, tt. 

 

Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum. Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2005. 

 

Ahmad Arif Masdar Hilmy. “Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal 

Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori 

Mas{lah{ah Sa’id Ramadan al-Buti”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 

2018. 

 

Ahmad Saebani, Beni. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. 

Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. 

 

Alam, Andi Sjamsu. Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan 

Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia. 

ttp.:t.p.,t.t Anshori, Teguh, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam 

Perspektif Maqasid Syari’ah”, Jurnal Hukum, t.t. 

 

Alfa, Fathur Rahman. “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, Jurnal 

Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, Volume 1 Nomor 1, 2019. 

 

Anhari, A Maskur. Ushul Fiqh. Surabaya: Diantama, 2008. 

Asmawi.  Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2013. 

Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam Cet. Pertama. Jakarta: PT. Bulan 

Bintang, 1988. 

 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surabaya: Media Insani 

Publishing, 2010. 

 

Fa’atin, Salmah. “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU 

Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Multiprespektif”. Jurnal Pemikiran Hukum 

dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Desember, 2015. 

 

Fadlyana, Eddy & Larasaty Shinta. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, 

Sari Pediatri, Vol. 11 No. 2. Agustus 2009. 

 

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. Kitab Fiqih Sunnah, terj. 

Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Senja Media Utama, th.t.  



68 

 

 

 

Farih ZA. Amin, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: 

Walisongo Press, 2008. 

 

Habibi. “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal 

Perkawinan”. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010. 

 

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan 

Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2003. 

 

Hakim, Rahmat. Hukum Pernikahan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000. 

Hanum, Yuspa dan Tukiman. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan 

Alat Reproduksi Wanita”. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13. 

Desember, 2015. 

 

Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos, 1996. 

Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. 

Al-Jaziriy, Abdurrahman. Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid 4. 

Beirut: Darul Fikr, t.t. 

 

Khairani, Rahma & Putri Dona Eka. “Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita 

Yang Menikah Muda”. Jurnal Psikologi, Volume 1, No. 2. Juni, 2008. 

 

Khallaf, Abdullah Wahab. Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, 

Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. 

 

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqih, terj. Moh.Zuhri & Ahmad Qarib. 

Semarang: Dina Utama, 2014. 

 

Kholil, Munawar. Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah. Semarang: Bulan 

Bintang, 1955. 

 

Komarudin. “Membentuk Kematangan Emosi Dan Kekuatan Berpikir Positif 

Pada Remaja Melalui Pendidikan Jasmani”, Jurnal Pendidikan Jasmani 

Indonesia, Volume 12, Nomor 2. November, 2016. 

 

Koto, Alaiddin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014. 

Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

1995. 

 

Latif, Sutan Marajo Nasaruddin. Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah 

Tangga. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001. 

 



69 

 

 

Lumangga Lubis, Namora. Psikologi Kespro. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. 

M.s, Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: 

Paradigma, 2005. 

 

Manuaba, Ida Bagus Gde. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga 

Berencana Untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 

1996. 

 

Mujib, Abdul dan Mudzakir Jusuf. Nuansa-Nuansa Psikologi Islam. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002. 

 

Mulia, Musdah. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan 

Reproduksi, Jakarta, t.p., 2018. 

 

Nasution, Lahmuddin. Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001. 

 

Nasution, S.. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Minimal 

Usia Perkawinan. 

 

Rakhmad, Abu. Ushul Fiqh. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015. 

Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

Sanusi, Ahnmad & Sohari. Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017. 

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan (Eds). Metode Penelitian Survei. Jakarta: 

LP3ES, 1995. 

 

Siroj, Malthuf. Paradigma Ushul Fiqh. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 

2013.. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabete, 2012. 

Al-Suyuti, Jalaluddin. Al-Asbah wa al-Nazdo’ir. Semarang: Maktabah Usaha 

Keluarga, 1987. 

 

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana 

Predana Media Group, 2009.  

 

Ulya, Annisa. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, 

Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018. 

 



70 

 

 

Umam, Khairul. Ushul Fiqih. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

 

Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqiyah. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997. 


