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ABSTRAK 

 

Royin Fadilah, Ani. 2015. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Tinjau Dari Kesehatan 

Reproduksi Perempuan Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Layyin 

Mahfiana, M.Hum. 

Kata Kunci :Batas Usia, Kesehatan, Reproduksi, Perempuan. 
Batas usia menikah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinanadalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk 

laki-laki, sementara dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan adalah 18 tahun. Berkaitan dengan upaya mendeskripsikan 

komitmen negara dalam memahami kesehatan reproduksi 

perempuan.Ternyata Undang-Undang Perkawinan tidak cukup strategis dalam 

mewujudkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan.Konsep kesehatan 

jikadihubungkan dengan perempuan, maka akan berkaitan dengan alat-alat 

reproduksi,dan fungsi-fungsinya.Kesehatan perempuan merupakan keadaan 

jasmani dan rohani yang tidak berpenyakit.Dari aspek medis, kondisi 

reproduksi yang belum siap hamil berpotensi menimbulkan masalah 

dikemudian hari. 

Dari latar belakang diatas penyusun mangajukan tiga rumusan masalah 

yakni: (1) Bagaimana ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika di kaji dari 

kesehatan reproduksi perempuan? (2) Bagaimana idealnya batas usia 

menikahmenurut kesehatan reproduksi perempuan? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library Research). Pengolahan data dilakukan 

dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil data. Setelah data 

terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:Batas 

usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, 

diperbolehkan menikah akan tetapi secara lahiriah mereka belum matang 

secara fisik, psikologis, dan biologis. Perkawinan yang dilakukan pada usia 16 

tahun bagi perempuan menimbulkan berbagai resikoyakni ketidakmampuan 

dalam mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Karena dalam 

kehidupan berkeluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang 

besar bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk itu rata-rata usia perkawinan 

yang ideal adalah 20 tahun. 



2 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga 

dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.Karenanya anak sebagai amanah 

Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat 

harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan 

sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan 

dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
1
Upaya perlindungan terhadap 

anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan 

sampai anak berumur 18 tahun.
2
Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan 

anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. 

Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur yang beranjak menuju 

masa remaja. Dimana masa remaja adalah masa transisi sebagai proses dalam 

mempersiapkan diri meninggalkan dunia anak-anak untuk memasuki dunia orang 

                                                           
1
. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 1.  
2
. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 



3 

 

 

dewasa. Pada masa ini terjadi banyak perubahan pada diri remaja yang meliputi 

berbagai dimensi yaitu dimensi fisik, kognitif, psikologis, dan dimensi moral 

serta sosial.
3
 

Remaja dan permasalahannya akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan, 

khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kebanyakan 

permasalahan timbul akibat ketidaktahuan remaja terhadap sistem dan proses 

reproduksi yang sebenarnya merupakan bagian integral dalam kehidupan mereka. 

Pengetahuan remaja Indonesia mengenai masalah kesehatan reproduksi masih 

sangat minim.Lantaran minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini 

tidak sedikit remaja yang menjadi korban kejahatan seksual, seperti 

pemerkosaan, hubungan di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan.
4
 

Di samping itu, perubahan kondisi sosial masyarakat yang semakin 

individualitas membuat fungsi kontrol di masyarakat tidak berjalan secara 

maksimal, dan norma-norma sosial maupun agama terabaikan begitu saja.Hal ini 

tidak terlepas dari orientasi hidup masyarakat yang kini hanya mementingkan 

materi, dan dari para orang tua yang karena kesibukannya tidak lagi peduli 

dengan perkembangan anak-anaknya.Tidak heran kalau seks bebas marak di 

kalangan remaja karena lingkungannya memang mendukung.Seperti Firman 

Allah dalam QS.Al-Isra’: 17 : 32 

                                                           
3
. Layyin Mahfiana, Dkk, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, ( Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, Cet: I, 2009). 1 
4
. Ibid, 12. 
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Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” 

 

Permasalahan yang masih belum terselesaikan secara tuntas dari aspek 

medis adalah tentang masalah kesehatan reproduksi perempuan yang masih usia 

remaja. Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam kesehatan reproduksi dalam 

mewujudkan keluarga sakinah setelah laki-laki dan perempuan menikah adalah 

hubungan seksual.Aktifitas seksual ini menjadi penting, terutama karena istri 

yang menjalani fungsi reproduksi berupa hamil, melahirkan, dan menyusui, 

seringkali justru tidak diajak memutuskan kapan sebaiknya berhubungan seksual, 

kapan dan berapa kali sebaiknya hamil. Bahkan tak jarang perempuan dinikahkan 

pada usia muda (kanak-kanak) dimana alat reproduksinya belum siap difungsikan 

sehingga ketika dipaksa berhubungan seksual terjadilah pendarahan rahim, 

indung telur, saluran vagina, maupun pada vagina itu sendiri yang bisa berakibat 

kanker.  

Di samping terlalu muda, alat reproduksi perempuan juga rentan 

mengalami gangguan jika hamil diusia terlalu tua, atau hamil yang terlalu 

sering.Jika kesehatan reproduksi ini tidak dijaga, maka perempuan tidak bisa 

memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sebagai istri maupun ibu secara 
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maksimal sehinggaketentraman keluarga (sakinah) dapat terganggu.
5
Dimana 

dalam kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan 

adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan 

remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya.Pengalaman 

menunjukkan bahwa membangun hidup keluarga itu mudah, namun memelihara 

dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan 

yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami isteri alangkah sukarnya.
6
 

Salah satu tujuan besar perkawinan agar seberapa bisa memperoleh 

keturunan yang unggul (eugenics).Untuk itu secara medis perkawinan perlu 

dipersiapkan.Tak cukup mengandalkan naluri semata.Sebelum memasuki pintu 

pernikahan, orang modern membutuhkan lebih beragam wawasan.Termasuk 

upaya mempercantik pengetahuan tentang kesehatan.Perkawinan bagian dari fase 

kehidupan setiap orang.Membangun rumah perkawinan bukan hanya dirancang 

agar bangunan menjadi langgeng.Jauh lebih luhur dari itu, perkawinan eloknya 

juga berkualitas.
7
 

Para kalangan ulama fiqh dalam mendefinisikan pernikahan sangat 

bersifat biologis yang muaranya adalah hubungan atau kepuasan seksual.
8
Dalam 

kaitan ini Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang 

                                                           
5
. Kementrian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan, (Jakarta: 

Penghimpun Rahima), 2012, 31-32. 
6
.Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis Dan Agama,(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1994), 3. 
7
. Handrawan Nadesul, Kiat Sehat Pranikah, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 1. 

8
.Kementrian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan, (Jakarta: 

Penghimpun Rahima, 2012),42-43. 
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dikutip oleh Zakaria Drajat yakni “Akad yang memberikan faedah hukum 

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita 

dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta 

pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
9
Sebagaimana pula yang dijelaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat 

dalam Pasal 1.
10

 

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata 

semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah 

dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi 

sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah 

dan petunjuk Nabi. Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan 

ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk seumur hidup.Oleh karena itu, seseorang 

harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari 

berbagai segi.
11

 

Seorang wanita dianggap siap menikah apabila organ reproduksi miliknya 

sudah masak secara biologis. Organ reproduksi wanita dianggap matang setelah 

mencapai usia 24 tahun. Apabila organ reproduksi belum cukup matang, beban 

                                                           
9
. Zakiah Drazat, (et al), Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, 37. 

10
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 1 yang berbunyi 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 
11

. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana 2006), 48. 
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yang harus dipikul kalau terjadi kehamilan tak sepenuhnya mampu 

ditanggungnya.
12

 

Usia perkawinana sangat erat kaitannya dengan masalah kedewasaan 

dalam membina rumah tangga. Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan 

adalah kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Memang Islam tidak pernah 

memberikan batasan secara definitif berapa usia seseorang yang dianggap 

dewasa. Jika usia menentukan tingkat kedewasaan seseorang dalam menikah, 

maka pertanyaannya adalah pada usia berapakah seseorang dipandang cakap 

dalam membangun rumah tangga? Seperti dalam Firman Allah QS. An-Nisa’: 613 






 

Artinya :“Dan ujilahanak-anak yatim itu olehmu sampai mereka cukup umur 

untuk menikah. Kemudian, jika menurut penilaianmu mereka telah 

cerdas maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka”. 

 

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat 

diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi 

suami-istri dan membina rumah tangga.Berdasarakan ketentuan tersebut, para 

                                                           
12

. Handrawan Nadesul, Kiat Sehat Pranikah, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 1-3. 
13

. Al-Qur’an, 4:6. 
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fuqoha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, seseorang diminta 

pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempuyai kebebasan menentukan 

hidupnya setelah cukup umur (baligh).
14

 

Aqil baligh atau pubertas adalah masa dimana organ reproduksi laki-laki 

atau perempaun telah mencapai tingkat kematangan dan siap melakukan 

pembuahan.Untuk itu sebelum dilaksankan perkawinan perlu adanya persiapan 

yang matang dari calon mempelai. Perkawinan di usia muda dimana kondisi 

psikologis maupun sosialnya belum matang seringkali menimbulkan sosial yang 

kurang baik. Perkawinan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab oleh 

karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai cukup 

umur untuk melakukan perkawinan.Pembatasan umur memang besar kegunaanya 

diantaranya adalah supaya kedua calon suami istri yang sudah dewasa tersebut 

dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan juga ibu rumah 

tangga.
15

 

Usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan hanya menitikberatkan pada aspek biologis. Karena di dalam 

Undang-Undang tersebut menentukan usia pernikahan untuk laki-laki 19 tahun 

dan perempuan 16 tahun, yang dimana aturan tersebut bertentangan dengan 

ketentuan di dalam Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

                                                           
14

. Ahmad Zacky, Fikih Seksual (Pandangan Islam Tentang Cinta Seks Dan Pernikahan), 

(Bojonegoro: Jawara, 2005), 107-109. 
15

. Layyin Mahfiana; Dkk, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, (Pnorogo: STAIN Ponorogo 

Press, Cet: I, 2009), 34-37. 
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Apabiladikaitkan dengan kesehatan reproduksi, berdasarkan Undang-Undang 

KesehatanPasal 131 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan 

sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai 

berusia 18 (delapan belas) tahun”.16
Menurut UNICEF, seorang perempuan yang 

hamil sebelum usia 18 tahun secara fisik dan mental belum siap untuk 

melahirkan seorang anak. Di dunia, persalinan yang berujung pada kematian 

merupakan faktor yang dominan dalam kematian gadis antara usia 15-19 tahun. 

Dengan adanya aturan mengenai batas usia menikah di dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai produk negara yang 

dijadikan pedoman dalam membangun keluarga sejahtera merupakan salah satu 

cara mengukur komitmen negara dalam memahami kesehatan reproduksi 

perempuan. Peraturan yang sudah ada ini dinilai cukup mendikte perempuan 

sebagai subjek yang memiliki otoritas dan ruang gerak.Pengkotak-kotakan yang 

ditentukan secara sepihak praktis menggeser kesadaran perempuan sebgai warga 

negara yang berhak mempunyai keputusan dalam setiap keadaan. Mengenai 

batas usia termuda seseorang untuk dapat menikah, dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempelai perempuan dapat menikah 

apabila berusia 16 tahun, sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan anak, kategori anak adalah mereka yang berusia 

sampai dengan 18 tahun. Hal ini menjadi pertentangan yang membahayakan 

                                                           
16

. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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kesehatan reproduksi perempuan sebab berarti hak perempuan untuk dilindungi 

dari resiko kanker rahim menjadi terabaikan. 

Berkaitan dengan upaya mendeskripsikan komitmen negara dalam 

memahami kesehatan reproduksi perempuan, pembahasan beralih kepada suatu 

kebijakan yang secara fundamental berkaitan, yakni Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan.Merujuk pada ungkapan Sapariah Sadli, Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ternyata tidak cukup strategis 

dalam mewujudkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan.Terbukti pada 

bertahannya Angka Kematian Ibu (AKI) pada urutan tertinggi ASEAN.Hal ini 

kontradiktif dengan inisiatif Indonesia yang telah menandatangani berbagai 

kesepakatan Internasional untuk menurunkan AKI dan AKB (Angka Kematian 

Bayi).Dan fenomena AKI sebagai representasi dari rendahnya kesehatan 

reproduksi perempuan di Indonesia.Sehingga terdapat banyaknya dukungan 

hukum internasional terhadap kesehatan reproduksi namun belum terjadi 

harmonisasi hukum sebagai komitmen untuk menekan AKI.
17

 

Dengan uraian diatas maka peneliti menganggap perlu dilakukan suatu 

penelitian yang berkaitan dengan BATAS USIA MENIKAH MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

DITINJAU DARI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN penelitian 

ini dimaksudkan untuk menggali secara lebih dalam mengenai batasan usia yang 

                                                           
17

. Desintha Dwi Asriani, Kesehatan Reproduksi Dalam Bingkai Tradisi Jawa (Pengalaman 

Petani Gunung KIdul), (Yogyakarta: PKBI DIY, Cet: I Januari 2010), 114-121.  
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ideal untuk menikah dalam Undang-Undang dan kesehatan reproduksi 

perempuan. 

B. Penegasan Istilah 

Dari paparan di atas dapat kita ketahui lebih mendalam lagi mengenai: 

BATAS USIA MENIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1974 TENTANG PEKAWINAN DI TINJAU DARI KESEHATAN 

REPRODUKSI PEREMPUAN. 

Dalam judul ini istilah yang perlu mendapatkan penegasan adalah: 

a. Perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan yang belum baligh, yang apabila batasan baligh itu ditentukan 

dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah 

usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17/18 tahun menurut 

Abu Hanifah. Perkawinan dalam usiamuda ini dapat mengakibatkan 

terabaikannya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang layaknya anak-

anak seusianya.
18

 

b. Undang-Undang Perkawinan adalah landasan hukum perkawinan yang 

memberikan prinsip-prinsip dan menjadi pegangandan telah berlaku bagi 

berbagai golongan dalam masyarakat.
19

 

                                                           
18

. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, 

Yogyakarta: LKiS, 2001, 68.   
19

. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2006), 13. 
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c. Kesehatan reproduksi 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.
20

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan di atas, maka pokok 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam Undang-

UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika di kaji dari kesehatan 

reproduksi perempuan? 

2. Bagaimana idealnyabatas usia menikahmenurut kesehatan reproduksi 

perempuan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memaparkan ketentuan batas usia menikah dalam suatu perkawinan 

dilihat dari Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinankaji 

dari kesehatan reproduksi perempuan.  

2. Untuk memahami idealnya batas usia menikah menurut kesehatan 

reproduksi perempuan. 

 

                                                           
20

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis  

Penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 

kita di bidang hukum khususnya dan memperkaya khazanah terhadap ilmu 

pengetahuan mengenai hukum keluarga Indonesia, terutama yang berkaitan 

dengan problematika batas usia menikah dalam konsep kesehatan reproduksi 

perempuan. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat terkait 

problematika tersebut secara umum untuk memberikan kesadaran batas usia 

menikah yang ideal dalam pernikahan dan mengenai pentingnya kesehatan 

reproduksi perempuan terhadap kelangsungan keluarga yang sakinah, 

mawadah warahmah 

F. Telaah Pustaka 

Penulis sadari bahwa apresiasi masyarakat mengenai batas usia menikah 

dalam kesehatan reproduksi perempuan ini kurang memahaminya. Adapun bahan 

pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan kedalam dua 

kategori. Pertama, bahan pustaka yang membahas tentang batas minimal usia 

menikah dan kedua membahas tentang kesehatan reproduksi perempuan. 

Karya ilmiah Erifa Khoiril Anam, “Implementasi Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI ( Studi Pernikahan di Bawah Umur di 
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desa Ngrupit Kecamatn Jenangan Kabupaten Ponorogo )”21
 Penelitian ini fokus 

pembahasannya hanya padafaktor-faktor yang mempengaruhi  terjadinya 

pernikahan di bawah umur, serta membahas mengenai batas-batas usia 

perkawinan.  

Selanjutnya karya tulis Rahma Affandi, “Perkawinan di Bawah Umur di 

Desa Sidomulyo Kecamatan Kebon Agung Pacitan Di Tinjau dari Penegakan 

Hukum Perkawinan Indonesia”,22
Penelitian ini fokus pembahasannya adalah 

faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur yang merupakan 

faktor keluarga dan juga faktor ekonomi dan dalam penegakan hukum di 

Indonesia. 

Buku tentang kesehatan reproduksi, yakni Buku Remaja dan Kesehatan 

Reproduksi,
23

di dalamnya menjelaskan tentang remaja dan permasalahan 

kesehatan reproduksi, pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi, dan juga 

terfokus kedalam dampak pengetahuan kesehatan reproduksi remaja terhadap 

perilaku kesehatan reproduksinya. 

                                                           
21

. Erifa Khairil Anam, implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan KHI (Studi Pernikahan di Bawah Umur di desa Ngrupit Kecamatn Jenangan Kabupaten 

Ponorogo) Jurusan Syari’ah Prodi Ahkwal Al Syakhsiyah STAIN PONOROGO (2009). 
22

. Rahman Afandi, Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebon Agung 

Pacitan Di Tinjau dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia, Jurusan Syari’ah Prodi Ahkwal Al 
Syakhsiyah STAIN PONOROGO (2014). 

23
. Layyin Mahfiana; Dkk, Remaja dan Kesehatan Reproduksi,( Pnorogo: STAIN Ponorogo 

Press, Cet: I, 2009). 
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Dan yang kedua buku Tutunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia 

Nikah (Seri Kesehatan),
24

 dalam buku ini sedikit menjelaskan tentang persiapan 

kesehatan wanita menjelang perkawinan. Yang di fokuskan pada batas usia nikah 

yang ideal dalam kesehatan karena untuk mencapai tujuan pernikahan yang 

bahagia. 

Dari telaah beberapa skripsi dan literatur yang disebut diatas belum ada 

yang secara spesifik membahas mengenai “Batas Usia Menikah Menurut 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Tinjau dari 

Kesehatan Reproduksi Perempuan”. Untuk itulah penyusun ingin mengangkat 

tema ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berupa skripsi karena tema yang 

diangkat berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

G. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang valid, adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu kegiatan mendalami, 

mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan kemudian 

memaparkan hasil kajian pustaka tersebut sebagai sumber data utama, 

berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan data-data yang sudah 

                                                           
24

. Departemen RI, 2004, Tutunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri 

Kesehatan). 
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terkodifikasi dan karya ilmiah maupun tulisan terkait perkawinan dan 

kesehatan reproduksi perempuan.
25

 

2. Data 

Untuk membantu menyelesaikan skripsi ini, data yang diperlukan 

adalah data-data mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari kesehatan reproduksi 

perempuan serta dasar hukum yang digunakannya.  

3. Sumber Data 

Sumber data dimana data dari penelitian ini dapat diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka maka data yang memuat dalam penelitian ini dapat 

dikaji,
26

 sebagai berikut:  

a. Sumber data primer 

Sumber data primer (sumber utama) yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini adalah:  

1. Undang-Undang yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, dab Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan. 

2. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, 

3. Layyin Mahfiana, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, 

4. Ahmad Zacky, Fiqh seksual, 

                                                           
25

. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), 74. 
26

. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006). 129.
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5. Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis Dan Agama, 

6. Syaikh Mahmud Al-Mashhri. Bekal Pernikahan, 

b. Sumber data sekunder 

Sedangkan sumber sekundernya adalah sumber data yng 

merupakan pelengkap atau penunjang dari bahan data primer yang 

terkait dengan pernikahan dibawah umur dan kesehatan reproduksi 

perempuan, diantaranya: 

1. Petunjuk Pelaksanaan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui 

Pendekatan Kemitraan dan Keluarga Bagi Petugas Lapangan KB dan 

Penyuluh KB, data dari BKKBN Propinsi Jawa Timur. 

2. Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja 

Usia Nikah, 

3. Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Wanita Dalam Islam,  

4. Prof. Dr. H.M.A, Tihami, M.A., M.M, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, 

Fiqh Munakahat,  

5. Abdul Ghofur Anshori,  Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih 

dan Hukum Positif. 

4. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan maka metode pengolahan data yang digunakan adalah mengkaji 

dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian 

ini, dengan cara sebagai berikut: 
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a. Editing yaitupemeriksaan ulang data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan kelarasan data yang satu 

dengan yang lain. 

b. Organizing, yaitu data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam 

bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakansebelumnya serta 

sesuai dengan pembahasan. 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil 

sehingga diperoleh kesimpulan. 

5. Analisa data 

Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis,
27

 dalam hal ini data 

yang berkaitan dengan permaslahan digambarkan terlebih dahulu untuk 

kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif yakni 

penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang 

digeneralisasikan untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis tata urutan 

pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasannya dijabarkan 

dalam lima bab sebagai berikut : 

                                                           
27

. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), 74. 



19 

 

 

Bab pertama : dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, 

dan daftar pustaka sementara, yang merupakan gambaran secara keseluruhan 

mengenai materi kajian. 

Bab kedua : pembahasan dalam  bab ini fokus terhadap batas usia 

menikah menurut perundang-undangandi Indonesia, yang terdiri dari empat sub 

bab, yakni latar belakang sejarah Undang-Undang Perkawinan, materi pokok 

hukum perkawinan Indonesia, rukun dan syarat sahnya perkawinan, dan yang 

terakhir adalah batas-batas usia menikah, hal ini dirasa cukup penting dibahas 

guna untuk menjelaskan batas usia menikah baik dari segi normatif maupun 

positif.  

Bab ketiga : pembahasan pada bab ini fokus pada batas usia menikah 

menurut kesehatan reproduksi. Yang di dalamnya terdiri dari empat sub bab, 

yakni konsep umum kesehatan reproduksi, masa kesiapan alat reproduksi 

perempuan, hak-hak reproduksi perempuan, dan terakhir faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan reproduksi, dirasa cukup penting untuk memberikan 

gambaran awal dan pemahaman mengenai batas usia menikah yang ideal 

menurut kesehatan reproduksi. 

Bab keempat : suatu pembahasan yang penting yakni bab inti yang 

merupakan analisis batas usia menikah. Hal ini terdapat tiga sub bab yang akan 

dipaparkan dalam bab ini, yakni : batas usia menikah menurut Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika di kaji dari kesehatan 

reproduksi perempuan, dan batas usia menikah yang ideal menurut kesehatan 

reproduksi perempuan. 

Bab kelima : sebagai bab terakhir berisi penutup meliputi kesimpulan 

sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah dikemukakan 

sebelumnya, dan berdasarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat peneliti 

memberikan saran-saran yang berkaitan dari hasil kajian batas usia menikah yang 

ideal dalam melaksanakan perkawinan ke berbagai pihak yang berkepentingan 

dalam persoalan ini. 



 

21 
 

 BAB II 

BATAS USIA MENIKAH MENURUT  

KESEHATAN REPRODUKSI 

 

A. Konsep Umum Kesehatan Reproduksi  

1. Pengertian Kesehatan 

Kesehatan berasal dari bahasa Arab shihhah. Ia adalah Bentuk 

masdar dari kata kerja shahha, yashihhu, shihha.Artinya hilangnya penyakit 

atau tidak adanya penyakit pada tubuh atau terlepas dari segala cacat. 

Pengertian ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an yang menyebutkan: 




 

Artinya: “Pada Hari di mana tidak lagi berarti bahwa harta benda dan 

anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah 

dengan hati yng bersih dan utuh.” (QS. Asy-Syu’ara’, 26:88-89). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu 

keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai jasmani (fisik) yang 

tidak berpenyakit, tetapi juga mengeni mental, jiwa, dan akal yang baik, 

20 
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bersih dan utuh, serta berbagai hal lain di luarnya yang dapat menggangu 

kesehatan orang.
28

 

Islam memperkenalkan konsep sehat dengan istilah afiat yang secara 

bahasa artinya sehat yang sempurna.Dalam pengertian afiat pada hakikatnya 

menggambarkan berfungsinya seluruh potensi jasmani dan rohani manusia 

sehingga mampu mencapai tujuan kehadirannya dalam kehidupan.Manusia 

yang sehat ialah manusia yang sejahtera dan seimbang jasmani dan 

rohaninya secara kesinambungan dan berdaya guna.Dengan kesehatannya 

manusia mampu menumbuh kembangkan kualitas hidupnya sebaik mungkin, 

sehingga dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Tuhan dan sesamanya. 

Isyarat-isyarat Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan pemeliharaan 

kesehatan dan pencegahan penyakit bisa dijadikan bukti bahwa islam sangat 

peduli dengan masalah kesehatan.
29

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

menyebutkan yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik 

secara fisik, mental spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam prespektif 

agama, perlindungan kesehatan menjadi prioritas utama.Sejak awal, Islam 

menempatkan kesehatan pada posisi kedua setelah keimanan. Bahkan 

                                                           
28

. Departemen Agama RI, 2004, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia NIkah (Seri 

Kesehatan), 36-37. 
29

. Maria Ulfah Anshor DKK, Panduan Penelitian Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas 

Islam, (Pucuk Pimpinan Fatayat Nu dan Yayasan Mitra Inti), 17-18. 
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kesehatan fisik dibutuhkan secara kuat untuk bisa melindungi tiga aspek lain, 

melindungi nasab, akal, dan harta.
30

 

Apabila pengertian kesehatan di atas dihubungkan dengan 

perempuan, maka akan berkaitan dengan alat-alat reproduksi, fungsi-

fungsinya, serta proses-proses bagi berlangsungnya fungsi-fungsi tersebut. 

Ini merupakan kaitan yang wajar, mengingat persoalan kesehatan reproduksi 

merupakan hal sangat krusial bagi perempuan.Dengan demikian, kesehatan 

perempuan merupakan keadaan jasmani dan rohani yang tidak berpenyakit, 

utuh, bersih, dan terhindar dari hal-hal yang mengganggu sistem reproduksi, 

fungsi-fungsinya, dan proses-prosesnya.
31

 

Sedangkan pengertian reproduksi adalah proses melanjutkan 

keturunan pada manusia. Reproduksi sehat sejahtera dalah suatu keadaan 

sehat secara fisik dan mental serta kesejahteraan sosial secara utuh pada 

semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses 

reproduksi. Juga bebas dari penyakit dan kecacatan, didasari oleh 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan 

material yang layak, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang 

antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. 

                                                           
30

. Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag, Kontribusi Pesantren pada MDGs: Penguatan Edukasi Isu 

Krusial Kesehatan Reproduksi dan Safe Motherhood, (Surabaya: IMTIYAZ, 2015), 17-18. 
31

. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agamadan Gender), 

(Yogyakarta: LKiS, 2001), 93.  



24 

 

 

Alat reproduksi sendiri merupakan bagian-bagian tubuh yang berfungsi 

dalam proses melanjutkan keturunan.
32

 

Jika di kaitkan antara kesehatan dan reproduksi maka akan di bahas 

pula mengenai kesehatan reproduksi, berikut ini adalah beberapa pengertian 

yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi: 

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang 

sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata 

terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan 

dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. 

Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, 

mental, dan sosial yang utuh, ukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan 

dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi 

serta prosesnya. 

Menurut hasil ICPD 1994 di Kairo, Kesehatan reproduksi adalah 

keadaan sempurna fisik, mental dan kesejahtern sosial dan tidak semata-

mata ketiadaan penyakit atau kelamahan dalam segala hal yang berkaitan 

dengan sistem reproduksi dan fungsi dan proses.
33

 

Menurut Mariana Amiruddin, definisi kesehatan reproduksi adalah 

sekumpulan metode, teknik dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan 

                                                           
32

. BKKBN Propinsi Jawa Timur, 1999, Petujuk Pelaksanaan KIE Kesehataan Reproduksi 

Remaja Melalui Pendekatan Kemitraan dan Keluarga Bagi Petugas Lapangan KB dan Penyuluh KB, 

29-30.  
33

. Kementrian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berprespektif Kesetaraan, (Jakarta: 

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 40.  
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kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah 

kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan 

dan hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang 

bertalian dengn reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan 

seks.
34

 

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 

2014 Tentng Kesehatan reproduksi dijelaskan bahwa “Kesehatan Reproduksi 

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.
35

 

Dari sisi regulasi, kesehatan reproduksi sangat dijamin oleh Undang-

Undang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009), dan 

harus ditentukan sejak dini kepada masyarakat luas, utamanya pada 

perempuan, sebab ia berhak sepenuhnya atas tubuh dan seksualitasnya.  

Yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi yang telah dijelaskan di 

atas, pada ayat (2) dijelaskan kesehatan reproduksi meliputi: 

a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; 

b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan 

c. Kesehatan sistem reproduksi.  

                                                           
34

. Layyin Mahfiana, Dkk, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, ( Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, Cet: I, 2009), 38.  
35

. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. 
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Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap individu 

berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, 

aman serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasaan dengan pasangan yang 

sah. Setiap orang diberi hak untuk menentukan kehidupan reproduksinya dan 

bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasaan yang menghormati 

nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan 

norma agama.
36

 

Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kadang 

merupkan isu yang pelik dan sensitive, seperti hak-hak reproduksi, kesehatan 

seksual, penyakit menular seksual (PMS) trmasuk HIV/AIDS, kebutuhan 

khusus remaja, dan perluasan jangkauan pelayanan ke lapisan masyarakat 

kurang mampu atau mereka yang tersisih.
37

 

Karena proses reproduksi terjadi karena hubungang seksual, maka 

definisi kesehatan reproduksi mencakup kesehatan seksual yang mengarah 

pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antara individu, jadi bukan 

hanya konseling dan pelayanan untuk proses reproduksi dan PMS. Dalam 

wawasan pengembangan kemanusiaan, merumuskan pelayanan kesehatan 

reproduksi sangat penting mengingat dampaknya juga terasa pada kualitas 

hidup generasi berikutnya. Sejauh mana seseorang dapat menjalankan fungsi 

                                                           
36

. Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag,Kontribusi Pesantren pada MDGs: Penguatan Edukasi Isu 

Krusial Kesehatan Reproduksi dan Safe Motherhood, 19-20. 
37

. Maria Ulfah Anshor DKK,Panduan Penelitian Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas 

Islam,45-46. 
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dan proses reproduksinya secara aman dan sehat sesungguhnya tercermin 

dari kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya mulai dari konsepsi, 

masa anak, remaja, dewasa hingga masa pasca usia reproduksi.
38

 

Dari pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas akan 

membawa berbagai persoalan yang luas pula. Ia bisa menyangkut kesehatan 

alat-alat reproduksi perempuan praproduksi (masa remaja), ketika produksi 

(masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa menopause). 

Persoalan-persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesehatan 

reproduksi perempuan adalah mengenai pemenuhan kebutuhan seksualnya 

secara memuaskan dan aman, tidak terpaksa, hak-haknya untuk mengatur 

kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan 

perlakuan yang baik dari semua pihak, baik dalam sektor domestik maupun 

publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang 

benar, dan seterusnya. Pada akhirnya, persoalan kesehatan reproduksi 

perempuan ini terpulang pada sikap semua orang terhadap makhluk jenis 

perempuan itu sendiri yang diciptakan sama dan setara dengan jenis 

makhluk yang lain. Kesehatan, dengan begitu, dapat berarti juga sehat secara 

sosial.
39

 

 

 

                                                           
38

.Layyin Mahfiana, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, 38-39.  
39

.Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agamadan Gender), 

(Yogyakarta: LKiS, 2001), 93-94. 
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2. Kesehatan Reproduksi dalam Islam 

Kesehatan reproduksi sebagai divisi baru dalam dunia kesehatan 

sedang digalakkan oleh berbagai kalangan secara nasional maupun 

internasional termasukdiantaranya oleh Fatayat NU.
40

Agama Islam, sesuai 

dengan namanya memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah 

kesehatan dalam artinya yang luas, sebagaimana diungkapkan di 

muka.Bahkan, dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam 

rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, 

secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani dan rohani.Sebab 

kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu 

kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana 

yang selalu disampaikan dalam doa kaum muslimin: 

ا النَ ع ةحسنةَ وقنَ حسنْةوفي ااخ ءاتن فْي الدْني بَن  

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” 

Oleh karena itu, aturan-aturan yang ada dalam agama ini selalu 

mengarah bagi tercapainya tujuan dan cita-cita tersebut.Secara lebih khusus, 

perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi sedemikian 

                                                           
40

. Maria Ulfah Anshor DKK, Panduan Pelatihan Kesehatan Reproduksi BAgi Komunitas 

Islam, (Pucuk Pimpinan Fatayat NU dan Yayasan Mitra Inti, 2005), 1. 
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besarnya, bahkan mungkin oleh sebagian orang dapat dikesankan sebagai 

berlebihan.
41

 

Kesehatan membutuhkan tanggung jawab serius berkaitan dengan 

aspek promosi dan proteksi semua pihak. Islam menempatkan kedua aspek 

penting tersebut secara sama.Aspek promosi meliputi segala bentuk 

perlindungan kesehatan manusia seperti kesehatan individu, nutrisi dan 

perkawinan.
42

Islam sebetulnya memberikan perhatian yang serius terhadap 

kesehatan reproduksi perempuan.Dalam QS. Al-Ahqaf 46: 15 disebutkan: 





 




 

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 

dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah 

payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). 

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan…” 
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. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agamadan Gender), 

(Yogyakarta: LKiS, 2001), 94-95. 
42

. Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag,Kontribusi Pesantren pada MDGs: Penguatan Edukasi Isu 

Krusial Kesehatan Reproduksi dan Safe Motherhood, 18. 
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Ayat tersebut menggambarkan bahwa proses reproduksi manusia 

tidaklah sederhana. Proses yang harus dialami perempuan dalam 

mempersiapkan kehamilan, ketika hamil, persalinan, dan pemeliharaan 

setelah persalinan yang sangat melelahkan.
43

 

Al-Qur’an banyak bicara soal fungsi reproduksi mulai dari menjaga 

alat kelamin agar tidak difungsikan tanpa tanggungjawab sehingga hanya 

memperbolehkannya untuk digunakan dengan pasangan yang sah.
44

 

Dewasa ini dapat kita lihat, pemuda-pemudi terasa semakin bebas, 

baik dalam bercinta maupun dalam melakukan hubungan seksual.Oleh 

karena itu, dampak-dampak yang ditimbulkannya juga semakin luas, 

beberapa di antaranya adalah kehamilan yang tidak dikehendaki (unwanted 

pregnancy), aborsi, dan timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, 

bahkan belakangan berkembang HIV/AIDS. 

Melihat itu semua, adalah kewajiban semua pihak untuk memberikan 

perhatian lebih serius terhadap persoalan ini guna melindungi kesehatan 

reproduksi perempuan secara lebih dini. Kesehatan yang dijaga secara baik 

sejak orang menginjak masa remaja, akan memungkinkan dia dapat 

menjalankan fungsi reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab.
45

 

Masa reproduksi sehat perempuan adalah periode seorang perempun dalam 
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keadaan paling sehat untuk proses kehamilan dan melahirkan anak yatim 

piatu sekitar 30 tahun secara umum kisaran reproduksi sehat perempuan 

antara umur 20-40 tahun. Reproduksi sehat penting untuk mendapatkan 

keturunan yang didambakan secara benar dan dapat dipertanggung 

jawabkan.
46

 

3. Perkawinan sebagai Cara Reproduksi secara Sehat 

Salah satu fungsi pernikahan adalah reproduksi.Melalui reproduksi 

keberadaan spesies manusia di bumi bisa dipertahankan.Seyogyanya 

reproduksi menghasilkan keturunan yang siap menghadapi tantangan 

zamannya.
47

Dalam pandangan Islam, pernikahan dapat memperkokoh 

kesehatan jasmani dan rohani bagi generasi muda.Pernikahan memberi 

perlindungan terhadap mereka dari kebiasaan tercela yang dapat 

menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehinaan dan menghindarkan 

mereka dari bahaya yang mengancam.
48

 

Agama Islam mengisyaratkan “nikah” sebagai satu-satunya Bentuk 

hidup secara berpasang-pasangan yang dibenarkan, yang kemudian 

dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Dalam 

hubungan perkawinan, sang wanita di tempatkan pada kedudukan yang 

terhormat. Di sini martabat keduanya tidaklah berbeda. Oleh karenanya, 
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perkawinan yang dianjurkan oleh Islam tersebut dimaksudkan pertama-tama 

sebagai cara sehat dan tanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih antara 

laki-laki dan perempuan. Ini secara jelas dinyatakan dalam Alqur’an: 







 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekusaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

 (QS. Ar-Rum 30:21) 

Dengan landasan cinta dan kasih tersebut, sistem kehidupan yang 

dijalani suami istri dalam rumah tangganya harus pula dilalui dengan proses-

proses yang sehat.Cara-cara yang sehat dalam relasi suami istri dalam 

kehidupan perkawinan harus dilakukan dengan sikap saling memberi dan 

menerima secara ikhlas, saling mengharagai, saling memahami kepentingan 

masing-masing, tanpa paksaan, dan tanpa kekerasan.Ini juga berarti bahwa 
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hubungan seksual tidak boleh dilakukan melalui cara-cara pemaksaan dari 

siapa pun datangnya.
49

 

Aktifitas seksual ini menjadi penting dalam suatu perkawinan, 

terutama karena istri yang mejalani fungsi reproduksi berupa hamil, 

melahirkan, dan menyusui, seringkali justru tidak diajak memutuskan kapan 

sebaiknya berhubungan seksual, kapan dan berapa kali sebaiknya hamil, 

semua itu harus dibicarakan sebelumnya. Karena tak jarang perempuan 

dinikahkan pada usia kanak-kanak dimana alat reproduksinya belum siap 

difungsikan sehingga ketika dipaksa berhubungan seksual terjadi pendarahan 

pada rahim maupun vagina itu sendiri yang bisa berakibat kanker.  

Pada dasarnya seorang perempuan dianggap siap menikah apabila 

organ reproduksinya dianggap matang setelah mencapai usia 24 tahun. 

Apabila organ reproduksinya belum cukup matang, beban yang harus dipikul 

kalau terjadi kehamilan tak sepenuhnya mampu digendongnya.Dari aspek 

medis, kondisi reproduksi yang belum siap hamil berpotensi menimbulkan 

masalah nantinya.Ukuran dan pertumbuhan rahim yang belum mencapai 

optimal, tak bakal sekuat rahim mereka yang sudah matang untuk 

mengemban tugas kehamilan. Itu berarti seorang perempuan yang belum 

cukup umurnya untuk menikah, peran rahim sebagai penyangga bayi yang 

akan tumbuh di dalamnya belum cukup kokoh.
50
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Pernikahan yang ideal mensyaratkan kedua mempelai telah dewasa, 

artinya masing-masing calon telah mencapai taraf kematangan baik secara 

biologis maupun mental-psikologis, sehingga telah mampu menentukan 

pilihan yang akan menjadi pasangan hidupnya.
51

 

Itu sebabnya, mengapa kehamilan yang terjadi pada usia yang masih 

kelewat muda tidak menjamin bekal sehat dan selamatnya pertumbuhan bayi 

yang akan dikandung dibanding kalau baru mulai hamil setelah rahim sudah 

cukup matang. Selain itu, perkawinan serta kehamilan pada usia yang 

kelewat muda juga cenderung memikul resiko tinggi kelak bakal terkena 

kanker leher Rahim (carcinoma cervicis uteri).
52

 

Beban yang amat berat dari kaum perempuan adalah melakukan 

reproduksi yang memperpanjang kejayaan kehidupan manusia dalam sejarah 

dan peradaban panjang sampai sekarang ini.
53

Hak perempuan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan juga berlangsung pada saat dia 

hamil.Bahkan dalam kondisi ini perhatian suami atas kesehatan istrinya 

menjadi sangat penting.Suami dalam saat-saat seperti itu berkewjiban 

menjaga istrinya yang sedang hamil itu agar selalu dalam keadaan sehat, 

baik secara fisik maupun mental.Al-Qur’an telah menyatakan secara jelas 

bahwa perempuan hamil berada dalm kondisi yang sangat lemah.Bahkan 
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pada saat menjelang melahirkan keadaan tersebut semakin bertambah 

berat.Melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam 

kehidupannya. Resiko kematian benar-benar berada di depan mata. Begitu 

beratnya pengorbanan perempuan dalam melahirkan. 

Keadaan ini seharusnya menyadarkan semua pihak untuk 

memberikan perhatian yang serius atas kesehatan perempuan yang sedang 

hamil.Ia tidak boleh membiarkan penderitaan itu ditanggung oleh perempuan 

sendiri.
54

Sebenarnya nikah tidak hanya soal hubungan seksual tetapi soal 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga dengan 

baik.Setelah menikah laki-laki tidak boleh hanya menuntut hak untuk 

dilayani hasrat seksualnya dan mengabaikan kewajibannya.Oleh karena itu 

hubungan seksual meskipun boleh tetapi ada etika yang harus dipatuhi. 

Jika kesehatan reproduksi ini tidak dijaga, maka perempuan tidak 

bisa memperoleh hak dan menjalankan kewajban sebagai istri maupunibu 

secara maksimal sehingga ketentraman keluaraga (sakinah) dapat 

terganggu.
55

 

Meskipun kesehatan reproduksi adalah kewajiban yang tersemat pada 

setiap manusia, akan tetapi Allah SWT juga menetapkan aturan-aturan 

dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Aturan-aturan itu dibutuhkan untuk 

mencegah timbulnya kekacauan (chaos) dalam komunitas manusia yang 
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berakal budi. Aturan dasar dalam proses reproduksi adalah proses tersebut 

hanya sah di mata Allah SWT, bila berada dalam sistem pernikahan antara 

sepanjang manusia. Ketaatan terhadap aturan Allah SWT merupakan 

manifestasi dari penghambaan manusia kepada Tuhannya. 

Keseluruhan aturan dalam proses reproduksi menciptakan harmoni 

dalam kehidupan manusia, tidak sekedar pelampiasan nafsu dengan dalih 

rekreasi, tetapi di dalamnya menyatu aspek rekreasi dan prokreasi yang 

dibungkus oleh cinta kasih. Harmoni yang menjadi salah satu bukti 

kekuasaan Allah azza wa jalla.
56

 

B. Masa Kesiapan Alat Reproduksi Perempuan 

Masa remaja sebagai titik awal proses reproduksi menunjukkan 

persiapan strategi intervensi perlu dimulai jauh sebelum masa usia subur. 

Nilai anak perempuan dan anak laki-lakidalam keluarga dan masyarakat, dan 

bagaimana perlakuan yang mereka terima merupakan faktor penting yang 

turut menentukan kesehatan reproduksi mereka di masa datang.
57

 

Proses reproduksi perempuan dimulai dari matangnya organ 

reproduksi perempuan. Pada perempuan ditandai dengan keluarnya darah 

haid atau menstruasi.Umumnya siklus menstruasi berjarak kurang lebih 28 

hari.Islam memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam 

masalah haid.Untuk mendapatkan keturunan, Islam mensyaratkan adanya 
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pernikahan, dan diperoleh melalui hubungan seks antara suami dan 

istri.Sebelum menikah, maka diawali dengan pemilihan jodoh, sebagaimana 

hadits Nabi: Memiliki anak bagi pasangan suami istri merupakan anugrah 

yang tidak ternilai dalam keluarga. Dalam hal ini, perempuan sebagai istri 

banyak mengemban fungsi reproduksi.Ajaran agama Islam memberikan hak-

hak reproduksi kepada perempuan, seperti hak mendapatkan jaminan 

kesehatan dan keselamatan, hak jaminan kesejahteraan, hak menikmati 

hubungan seksual dan menentukan kehamilan.
58

 

Peritiwa-peristiwa reproduksi yang dialami oleh perempuan dan laki-

laki berbeda. Perempuan, siklus atau masa reproduksinya lebih pendek yaitu 

dari mulai usia pertama kali haid sampai usia menopause tetapi peristiwa 

yang berkaitan dengan reproduksi lebih banyak jenis dan variasinya. 

Sementara pada laki-laki masa reproduksinya lebih pnjang yaitu dari mulai 

khitan sampai meninggal, tetapi jenis dan variasinya lebih sedikit.Oleh 

karena itu supaya masa reproduksinya atau masa subur berjalan dengan 

wajar, sehat dan aman dari gangguan penyakit kelamin perlu dipersiapkan 

dan dilakukan perawatan kesehatan yang menandai. 

Perempuan yang sudah menarche (mengalami haid pertama) bila 

berhubungan seks bisa hamil karena secara fisik alat reproduksinya sudah 

berfungsi tetapi masih dalam proses pertumbuhan, otot-otot rahim masih 
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berkembang. Sehingga apabila dipaksakan, secara fisik rahimnya belum kuat 

dan dapat menimbulkan pendarahan serta keguguran sewaktu hamil.Begitu 

juga secara kejiwaan, perempuan yang usianya di bawah 20 tahun belum 

matang, emosional, dan belum siap menjadi ibu. 

Apabila kebetulan menikah pada usia di bawah 20 tahun, hendaknya 

menunda kehamilan sampai betul-betul siap baik fisik maupun 

mentalnya.
59

Bagi pasangan suami istri, peristiwa kehamilan, persalinan 

adalah peristiwa yang membahagiakan.Untuk itu perlu dipelajari dan 

dipahami, bagaimana terjadinya masa subur, kehamilan dan persalinan 

hamil, persalinan dan perawatan anak tentunya bukan hanya kewajiaban 

perempuan saja, tapi kewajiban suami juga. Karena pada dasarnya calon 

suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan perlu kesiapan mental 

dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia.  

Perlu diketahui organ tubuh seorang perempuan akan matang 

bereproduksi pada usia 20-25. Perempuan yang menikah pada usia dini bisa 

menyebabkan kanker serviks. Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) Pusat, menyarankan kaum muda untuk menghindari 

menikah pada usia muda guna menghindari kemungkinan terjadinya resiko 
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kanker leher Rahim (Kanker Serviks) pada pasangan istri. Hal ini disebabkan 

karena nikah usia muda potensi untuk sering hamil dan banyak anak.
60

 

Usia terbik bagi perempuan untuk hamil antara 20-30 tahun, 

sementara jarak kehamilan yang baik adalah 3 tahun, karena dengan jarak 3 

tahun akan memberikan kesempatan bagi organ-organ reproduksi si ibu 

untuk mengembalikan fungsinya dengan baik dan memberi kesempatan bagi 

anak yang lahir untuk tumbuh dan berkembang dengan perhatian yang penuh 

kasih sayang. 

C. Hak-Hak Reproduksi Perempuan 

Memahami reproduksi kehidupan umat manusia tentu saja 

menjadikan perempuan sebagai tokoh utama.Persoalan reproduksi sering 

dipahami sebagai kewajiban atau kodrat yang harus dijalani 

perempuan.Padahal, masalah ini sebenarnaya berkaitan erat dengan aspek 

biologis, di mana reproduksi dipengaruhi dan mempengaruhi nilai, etika 

agama, dan kebudayaan.
61

 

Dalam Islam, menurut Masdar F. Mas’udi, hak-hak reproduksi 

perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya 

karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan 
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hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki sebagai pengemban fungsi 

produksi (pencari nafkah).
62

 

Hak-hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin 

pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Perempuan sebagai pengemban 

fungsi reproduksi memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang suami.
63

 

 Fungsi-fungsi reproduksi sejak awal telah mendapat perhatian yang 

sangat serius dari islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang 

menyerukan kepada orang-orang beriman. Agar mereka para perempuan 

menjaga organ-organ reproduksinya, antara lain dikemukakan dalam 

suratAl-Nur, 24, 30-31: 
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Artinya:“ Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka 

menahan pandangannya dan memelihara alat kelaminnya (organ 

reproduksinya), yang demikian itu lebih suci bagi mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat oleh 

mereka. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang 

beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya dan 

memelihara alat kelaminnya (organ reproduksinya)…”. 

Terlihat dari dalam ayat-ayat tersebut bahwa kewajiban mengontrol 

organ-organ reproduksi bukan hanya ditujukan kepada perempuan saja, 

akantetapi kepada laki-laki juga tanpa ada pembedaan.Keduanya harus 

saling mengontrol organ-organ reproduksi mereka dengan baik, keduanya 

juga harus bisa menjadi penyangga moral di masyarakat. Salah satu cara 

yang diajarkan agama dalam rangka menjaga dan mengontrol organ-organ 

reproduksi ini adalah melalui perkawinan.
64

 

Pembahasan menyangkut reproduksi berisi dinamika perempuan 

sebagai bagian dari sumber daya manusia.Hal ini sekaligus menegaskan 

bahwa perempuan perlu memiliki kesadaran tentang reproduksinya secara 
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biologis maupun sosial, agar mampu memahami hak atas tubuh dan peran 

sosialnya.
65

 

Menurut Imam Al-Ghazali, yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia 

dalam bukunya Islam dan Kesetaraan Gender, hak reproduksi merupakan 

salah satu di antara 5 hak dasar individu yang harus ditegakkan oleh 

masyarakat dan negara. Di antara kewajiban negara terhadap warganya 

adalah dengan memberikan jaminan bagi terpenuhinya lima hak dasar 

manusia, yaitu:  

1. Hak dasar akan keselamatan fisik warga masyarakat, termasuk 

keselamatan fisik bagi perempuan dalam melaksanakan fungsi 

reproduksinya;  

2. Hak dasar akan kebebasan berkeyakinan (akidah); 

3. Hak dasar akan kesucian keluarga dan keselamatan keturunan; 

4. Hak dasar akan keselamatan milik pribadi (individual proverty); dan 

5. Hak dasar akan keselamatan profesi.  

Dengan memenuhi kelima hak dasar tersebut merupakan persyaratan 

bagi terbentuknya suatu masyarakat madani yang berkeadilan.
66

Hak-hak 

tersebut sangat wajar diberikan kepada perempuan, mengingat beratnya tugas 

reproduksi yang diembannya.Dalam Al-Qur’an digambarkan bahwa hamil itu 
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merupakan kondisi yang sangat lemah di atas yang lemah, “wahnan „ala 

wahnin”.
67

 

Definisi yang luas mengenai hak dan kesehatan reproduksi merupakan 

suatu proses yang dinamis yang melibatkan beberapa struktur sosial yang ada. 

Kesehatan reproduksi tidak dapat diwujudkan hanya melalui konsultasi atau 

perawatan yang bersifat kuratif.Namun diperlukan suatu mekanisme yang 

saling bertalian antara masyarakat dannegara untuk menciptakan kondisi yang 

kondusif dalam melindungi perempuan dari segalaresiko berkaitan dengan 

kesehatan reproduksinya, misalnya rentan terhadap kematian akibat 

persalinan. 

Perempuan yang menjalani kehamilan hingga melahirkan selalu 

dianggap sebagai kondisi yang alamiah.Fase ini dianggap sebagai suatu 

kewajaran yang dialami oleh seorang perempuan, khususnya yang sudah 

menikah.Hal ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi pada 

perempuan hamil hingga setelah melahirkan cenderung mempengaruhi 

kesehatan fisik dan psikologinya. 

Fenomena kekhawatiran tersebut erat kaitannya dengan problem 

struktur seperti kemiskinan, akses informasi dan pelayanan kesehatan yang 

terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kultural yang 
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mendiskriminatif, hingga perilaku seksual yang beresiko.
68

 Dengan 

terlindunginya hak-hak reproduksi, perempuan memiliki otonomi dan pilihan 

sendiri tentang fungsi dan proses reproduksinya, perempuan berhak 

memutuskan secara bertanggung jawab apakah ingin mempunyai anak, berapa 

jumlahnya, kapan dan sebagainya.
69

 

Persoalan reproduksi sering dipahami sebagai kewajiban atau kodrat 

yang harus dijalani perempuan.Hal ini dapat dipengaruhi oleh pembahasan 

reproduksi yang sering terhenti pada analisis biologis.Padahal, masalah ini 

sebenarnya berkaitan erat dengan aspek sosial, di mana reproduksi 

dipengaruhidan mempengaruhi nilai etika, agama, dan 

kebudayaan.Pembahasan menyangkut reproduksi berisi dinamika perempuan 

sebagai bagian dari sumber daya manusia.Hal ini sekaligus menegaskan 

bahwa perempuan perlu memiliki kesadaran tentang reproduksinya secara 

biologis maupun sosial, agar mampu memahami hak atas tubuh dan peran 

sosialnya.
70

 

Karena tujuan utama fungsi dan proses reproduksi adalah harus 

didahului oleh hubungan seksual, dengan tujuan utama program kesehatan 

reproduksi adalah meningkatkan kesadaran kemandirian perempuan dalam 
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mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan 

seksualitasnya, sehingga hak-hak reproduksinya dapat terpenuhi yang pada 

akhirnya menuju peningkatan kualitas hidupnya.
71

 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi 

Menurut Maria Ulfah Anshor, secara garis besar faktor yang 

berdampak buruk pada kesehatan reproduksi paska perkawinan pada usia 

muda adalah:  

1. Faktor sosial-ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat 

pendidikan yang rendah, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil). 

Pernikahan usia muda sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara 

ekonomi mereka belum siap bekerja dan menimbulkan pengangguran, 

dan dari pendidikan, anak yang masih berusia di bawah 20 tahun 

seharusnya masih perlu belajar ataupun bekerja, dan ketika menikah 

mereka harus melayani suami, mengurus anak dan juga rumah tangga. 

2. Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktik tradisional yang 

berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak 

banyak rezeki, danada juga orang tua yang takut anaknya dikatakan 

perawan itu sehingga segera dikawinkan, serta informasi tentang fungsi 
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reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling 

berlawanan satu sama lain).
72

 

3. Faktor psikologi (dampak dari keretakan pada remaja, depresi karena 

ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria 

yang membeli kebebasannya dengan materi dll). Perkawinan yang tidak 

diikuti dengan kesiapan mental akan menimbulkan percekcokan dan 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Usianya yang terlalu muda dan 

ketidaksiapan mental rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga 

karena, keduanya belum bisa memahami hak dan kewajibannya yang 

akhirnya berujung pada perceraian.   

4. Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi paska 

PMS, dsb).
73

 

Pengaruh dari semua faktor di atas dapat dikurangi dengan strategi 

intervensi yang tepat guna, terfokus pada penerapan hak reproduksi 

perempuan dan laki-laki dengan dukungan di semua tingkat administrasi, 

sehingga dapat diintegrasikan ke dalam berbagai program kesehatan, 

pendidikan, sosial, dan pelayanan non-kesehatan lain yang terkait dalam 

pencegahan dan penangulangan masalah kesehatan reproduksi.
74
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BAB III 

BATAS USIA MENIKAH MENURUT  

PERUNDANG-UNDANGANDI INDONESIA 

 

A. Undang-Undang Perkawinan 

1. Latar Belakang Sejarah  

Usia hukum sebenarnya sama tuanya dengan usia manusia itu 

sendiri, karena di mana ada manusia maka di situ ada hukum yang 

mengaturnya, dan mempunyai kesinambungan antara hukum yang berlaku 

sekarang dengan hukum yang berlaku sebelumnya hingga di masa-masa 

lampau.
75

 

Sumberpokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara RI 

adalahPancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu sila dari 

pancasila dan menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha 

Esa.Salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara 

terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing, di mana yang tersebar 

diantaranya adalah Islam.Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa Undang-
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Undang lebih bersifat agamis dan diantara ajaran agama yang diserap dalam 

Undang-Undang itu, agama Islam lebih dominan.
76

 

Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum 

keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diantaranya adalah: 

Pertama:  Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan 

Islam atau fiqh munakahat, yang berlaku bagi orang Indonesia Asli yang 

beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam. 

Kedua: Hukum Adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang 

tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing 

lingkaran adat bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya. 

Ketiga: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku untuk orang 

Timur Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan 

Eropa. 

Keempat: Huwelijksordonantie Chriten Indonesia, yang berlaku bagi 

orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen. 

Adanya keinginan untuk mencipatakan hukum yang bersifat unifikasi 

di satu sisi dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai 

oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti dalam pembinaan 
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hukum di sisi lain, maka sifat dari Undang-Undang Perkawinan itu tidak 

dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi.
77

 

2. Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia 

Hukum perkawinan merupakan hukum yang paling awal dikenal 

manusia, yang ditandai perkawinan Adam a.s dengan istriya Hawa.Hukum 

perkawinan yang berkembang hingga saat ini merupakan pelestarian (tindak 

lanjut) dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada 

generasi manusia terdahulu.Itulah sebabnya hukum perkawinan merupakan 

hukum yang selalu aktual dan diperlukan oleh manusia.
78

 

Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi 

seluruh Rakyat Indonesia yakni : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: sedangkan 

penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah 

dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan maslah perkawinan.
79

 

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan ialah segala 

sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan pedoman hakim di 

lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara 
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perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-

undangan negara atau tidak. 

Adapun yang sudah menjadi perundang-undangan negara yang 

mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit 

menyinggung acaranya. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan 

Pemerintah ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Sebagai inti dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang 

berkenan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa 

perkawinan di Pengadilan Agama.
80

 

Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh DPR-RI dalam Sidang 

Paripurna tanggal22 Desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang 
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selama tiga bulan.Undang-Undang Perkawinan diundangkan sebagai 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 

(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019).
81

 

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua 

warga negara Republik Indonesia tanggal 2 januari 1974 untuk sebagian 

besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah 

dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 

yang kemudian susul-menyusul dikedepankan dalam kesempatan-

kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam 

perkawinan. 

Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, 

pemerintah mengundangkan Undang-Undang Perkawinan dalam Lembaran 

Negara. Pada tanggal 1 April 1975, setelah 1 tahun 3 bulan Undang-Undang 

Perkawinan itu diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 yang memuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinn 

tersebut. Dan dengan demikian, mulai tanggal 1 oktober 1975 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.
82

 

                                                           
81

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, 

cet 1), 3. 
82

. Muhammad Daud Ali,  Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20-23.  



52 

 

 

Secara ringkas tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan adalah: 

1. Meningkatkan usia perkawinan dan/atau mengurangi atau melarang 

perkawinan usia  muda; 

2. Mengurangi perkawinan poligami sewenang-wenang; 

3. Mengusahakan keseimbangan kedudukan suami dan istri, dan 

4. Mengurangi angka perceraian atau melarang perceraian sewenang-

wenang. 

Tetapi kalau disarikan secara substansial dapat disebut bahwa tujuan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini adalah sebagai upaya 

untuk menyelesaikan masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari (1) 

perkawinan usia muda, (2) perkawinan paksa, (3) perkawinan poligami 

sewenang-wenang, dan (4) perceraian sewenang-wenang. 

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan 

ditetapkan KHI sebagai materi hukum di Pengadilan Agama berdasarkan 

Inpres Nomor 1 tahun 1991, diberlakukanlah materi ini di masyarakat.
83

 

3. Asas-asas penting dalam Undang-Undang Perkawinan 

Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas 

mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas 
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atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal.  

b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. 

c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari 

yang bersangkutan mengizinkannya. 

d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus 

telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir 

pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu 

harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di 

bawah umur. 

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Ternyata bahwa batas usia yang lebih rendah bagi 

seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk 
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mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, 

harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 

Pengadilan. 

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada 

adalah sah.Demikian pula mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak 

mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.
84

 

B. Materi Pokok Hukum Perkawinan Indonesia 

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 

Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menentukan arti kata 

perkawinan. Pendapat itu ada yang sama atau hampir bersamaan ada pula 

yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pandangan hidup, 

keyakinan, serta unsur-unsur yang hendak dimasukkan ke dalam perumusan 

tentang perkawinan.
85

 

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh 

tentang perkwinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab 

pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau 

Ahkam izwaj.Secara terminologi perkawinan (nikah) yaitu akad yang 

membolehkan terjadinya Istima‟ (persetubuhan) dengan seorang wanita, 
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selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik 

dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.
86

 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya.Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, 

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 

hidupnya. Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serta serah terima 

antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu 

samalainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang 

sakinah serta masyarakat yang sejahtera. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I 

dijelaskan bahwa:”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan 

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

secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan 

merupaka ucapan seremonial yang kekal.
87

 

Pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita.
88

Dari beberapa pengertian nikah tersebut 
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dapat diambil kesimpulan bahwa
89

 menurut Slamet Abidin dan Amminudin, 

1999: 12: 

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria 

dengan calon mempeli wanita atas dasar kerelaan dan kesukaaan 

kedua belah pihak, yang dilkukan 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. 

 

Jika digali lebih mendalam, perintah atau ajuran untuk menikah itu 

sesungguhnya tidak dapat di lepaskan dari tugas kekhalifahan manusia di 

bumi. Satu-satunya carapemuasan seks yang halal, aman dan sehat adalah 

melalui pernikahan. Dengan logika bahwa seluruh isi bumi ini adalah 

diperuntukkan bagi manusia dan generasinya kelak, maka proses reproduksi 

manusia menjadi anugerah dan tugas suci yang amat mulia.
90

 

2. Dasar Hukum  

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 

biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan 

akibat perkawinan tersebut.
91

Perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai 

banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, jika di pandang 
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dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga 

yang suci. 

Bahwa perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan 

dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami istri, jika 

dihubungkan dengan ahkam al-khamsah (wajib, sunnah, mubah, makruh, 

dan haram).
92

 

Apa yang sudah dinyatakan oleh para ulama’ dan para sarjana ilmu 

alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur’an. 

Firman Allah SWT:QS. Al-Dzariyat 51: 49 




 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. 

Semua hal di atas mendorong kita untuk tak ragu menyatakan bahwa 

nikah hukumnya mustahabb secara umum.Ini adalah pendapat mayoritas 

ulama. Sedangkan ulama ada yang berpendapat wajib, sementara yang lain 

mengatakan mubah,haram, dan sunnah tergantung dengan keadaan maslahat  
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atau masfadatnya,
93

 tetapi yang paling tepat adalah bahwa menikah 

itu hukumnya mustahabb, sebagaimana telah di jelaskan.
94

 

3. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah 

Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 

ukhrowi.
95

Sedikitnya ada empat macam yangmenjadi tujuan pekawinan. 

Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat 

dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam 

rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci 

oleh Allah, diantaranya adalah: 

a. Menentramkan Jiwa 

b. Mewujudkan (melestarikan) Turunan 

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis 

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab 

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan 

mewujudkan bagi manusia untuk kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya 

(tabiatnya), keempat faktor yang terpenting dari tujuan perkawinan perlu 
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mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup 

berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
96

 

Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkwinan adalah membentuk 

keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam 

rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasrkan cinta dan kasih 

sayang.
97

Serta bertujan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawadah, dan warahmah.
98

 

Ketenangan yang dimaksudkan adalah ketenangan yang menjadi dasar 

kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa sesorang dengan 

ikhlas telah menunaikan kewajibannnya baik kepada Tuhan maupun kepada 

sesama manusia. 

Dan karena perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya 

dengan agama, maka pendidikan agama, dalam keluarga merupakan condition 

sine quo non untuk membentuk keluarga bahagia.Karena, sesungguhnya agama 

membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna.
99

 

C. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu.Dengan demikian perkawinan supaya sah 
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hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut 

kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang 

berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
100

 

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, tetapi juga mencakup dimensi ibadah. Maka KHI 

menegaskannya sebagai perjanjian yang kuat (misthaqan ghalizan). 

Seperti yang disampaikan di atas, bahwa salah satu tujuan perkawinan 

adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut 

maka diperlukan rukun dan syarat sahnya dalam perkawinan.
101

 

Rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri.
102

Jadi 

rukunyaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam 

perkawinan. 

“Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tetapi tidak 

termasuk hakikat dari perkwinan yang menentukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah),” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu 

harus beragama Islam. 

“Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 
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Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. 

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang 

tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut 

tidak sah menurut hukum.
103

 

D. Batas-batas Usia Menikah 

Seringkali kita mendengar dari orang-orang di sekeliling kita yang 

membicarakan tentang kedewasaan seseorang. Terkadang mereka 

menghubungkan pertambahan usia dengan kedewasaan, meskipun memang usia 

tua belum tentu bisa bersikap dewasa. Namun jika dilihat dari pengertian dewasa 

itu sendiri, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dewasa adalah 

mencapai usia akil baligh, yaitu bukan anak-anak maupun remaja lagi. 

Anak sebagai generasi muda, merupakan amanah sekaligus karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang 

paling berharga dibandingkn kekayaan harta benda lainnya.Karenanya anak 

sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri 

anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi.Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini 

mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 
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tahun.Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, 

menyeluruh dan komprehensif.
104

 

Konsep tentang “remaja” bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan 

berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti Antropologi, Sosiologi, 

Psikologi, dan Paedagogi.Tidak mengherankan kalau dalam berbagai Undang-

Undang yang ada diberbagai negara di dunia tidak dikenal istilah “remaja”.Di 

Indonesia sendiri, konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian Undang-

Undang yang berlaku.Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, 

walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.
105

 

1. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam  

Tidak ada usia menikah yang ditentukan dalam syariat. Penegasan 

pernikahan sebagai lembaga yang untuk kesuksessannya membutuhkan 

suatu kecakapan rasional dan kesadaran yang tinggi bertentangan dengan 

anjuran menikah sedini mungkin, di mana pada usia dini itu kedua pasangan 

belum di bekali kematangan berfikir yang cukup. 

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Al-Hadits.Hukum Islam biasanya digunakan dan ditetapkan di 

Negara yang menganut sistem hukum Islam atau “Islamic Law”. Al-qur’an 

secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak perempuan yang akan 

melangsungkan perkawinan. 
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Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan 

perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, 

tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan 

untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu perkawinan juga 

bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk seumur 

hidup.Oleh karena itu, seseorang harus menentukan pilihan pasangan 

hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.
106

 

Masalah usia seringkali terabaikan dalam proses menuju pernikahan, 

sebab usia perkawinana sangat erat kaitannya dengan masalah kedewasaan 

dalam membina rumah tangga. Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan 

adalah kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Memang Islam tidak 

pernah memberikan batasan secara definitif berapa usia seseorang yang 

dianggap dewasa. Jika usia menentukan tingkat kedewasaan seseorang 

dalam menikah, maka pertanyaannya adalah pada usia berapakah seseorang 

dipandang cakap dalam membangun rumah tangga? Batasan hanya diberikan 

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Firman 

Allah dalam QS. An-Nisa’: 6107
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Artinya :“Dan ujilah[269]  anak-anak yatim itu olehmu sampai 

merekacukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut 

penilaianmu mereka telah cerdas maka serahkanlah harta 

bendanya kepada mereka”. 

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat 

diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap 

menjadi suami-istri dan membina rumah tangga.Berdasarakan ketentuan 

tersebut, para fuqoha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, 

seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempuyai 

kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).
108

 

Aqil baligh atau pubertas adalah masa dimana organ reproduksi laki-

laki atau perempun telah mencapai tingkat kematangan dan siap melakukan 
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pembuahan.
109

Masa aqil baligh pada anak perempuan 1-2 tahun lebih awal 

daripada anak laki-laki.Anak perempuan sekitar umur 10-12 tahun, dan anak 

laki-laki 12-14 tahun. Mengenai batasan usia kapan anak-anak dianggap 

baligh, para ulama berbeda pendapat. Bagi anak perempuan, menurut ulama 

Fiqh Madzhab Syafi’I memberikan batasan rata-rata permulaan masa 

balighnya adalah 9 tahun, sebagaimana diterangkan dalam Matan Abi 

SYuja’. 

“Paling muda usia perempuan mulai haid adalah 9 tahun”. 

Tanda-tanda lain pada masa aqil baligh adalah timbul rasa tertarik 

kepada lawan jenis. Remaja laki-laki dari perempuan sudah memiliki hasrat 

untuk mencintai dan dicintai.Hal ini sangat manusiawi dan merupakan 

sunatullah (hukum alam).
110

 Anak laki-laki atau perempuan yang telah 

mengalami hal-hal tersebut berarti dirinya telah memasuki proses aqil baligh 

atau sampai pada batas akhir usia anak untuk selanjutnya memasuki usia 

dewasa atau usia dimana sudah harus bertanggung jawab terhadap semua 

perbuatan yang dilakukan atau sudah mukallaf.
111

 

Untuk itu sebelum dilaksanakan perkawinan perlu adanya persiapan 

yang matang dari calon mempelai. Perkawinan di usia muda dimana kondisi 

psikologis maupun sosialnya belum matang seringkali menimbulkan sosial 
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yang kurang baik. Perkawinan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab 

oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai 

cukup umur untuk melakukan perkawinan. Pembatasan usia memang besar 

kegunaanya diantaranya adalah supaya kedua calon suami istri yang sudah 

dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah 

tangga dan juga ibu rumah tangga.
112

 

2. Batas Usia Menikah menurut Fiqh 

Dalam realitas pernikahan itu mempunyai dua fungsi yakni; pertama, 

membentengi para laki-laki dan perempuan dari penyimpangan, karena 

pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk 

memuaskan kebutuhan seksual, yang mana dorongannya akan menciptakan 

khususnya pada masa remaja (pubertas) bahaya nyata kepolosan mereka 

berdua. Kedua, pembentukan keluarga, hal yang menuntut adanya kesadaran 

akan kehidupan berumah tangga bagi suami-istri dan tanggung jawab-

tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik. Baik 

antara suami dan istri, atau antara mereka dengan anak-anak mereka.
113

 

Dalam tinjauan ilmu jiwa tampak sekali tidak sempurnanya suatu 

tanggung jawab untuk membina rumah tangga apabila hanya mengandalkan 

rasa cinta semata-mata. Cinta memang merupakan modal untuk membina 
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rumah tangga, namun cinta yang baik bukan hanya sekedar cinta emosi, 

tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan 

diri (extention of the self), yaitu diri pribadi dikembngkan kepada diri yang 

lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya 

sendiri. Hal ini hanya terwujud dalam diri orang yang memiliki 

kedewasaan.
114

 

 Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan adalah kehidupan 

rumah tangga setelah akad nikah. Akad nikah adalah masalah penting dalam 

kehidupan masyarakat dan penting sekali artinya dalam menentukan 

kebahagiaan rumah tangga.Keadaan menuntut adanya persiapan mental yang 

matang dalam membina rumah tangga. Pasangan suami istri belum akan 

mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka sampai usia 20/21 

tahun.  

Di samping itu, biasanya anak perempuan akan lebih dulu mampu 

mengatur rumah tangga pada usia yang sama dari pada suaminya. 

Kemampuan mengatur rumah tangga pada anak perempuan akan tumbuh 

lebih dulu sebelum anak laki-laki mampu melaksanakannya. Karena itu, 

lebih cocok apabila usia kawin bagi anak laki-laki atau perempuan yang 

akan menikah dibatasi.
115
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Rasanya sangat sulit mewujudkan suatu kehidupn rumah tangga yang 

baik tanpa dibarengi oleh kedewasaan bertindak dari suami istri.Tanpa 

kedewasaan, persoalan hidup rumah tangga tidak jarang malah 

membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan. Singkatnya, tujuan dan 

hikmah dari perkawinan akan sulit terwujud apabila para pengayuh 

kehidupan rumah tangga itu belum memiliki kedewasaan. Dengan demikian, 

maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga.
116

 

Dari kenyataan seperti ini, erat kaitannya dengan sifat atau watak 

kehidupan tradisional itu sendiri yang umumnya agraris, sangat terbataas 

jenis dan lama pendidikan formalnya dan cepat-cepat dialihkan menjadi 

tenaga kerja untuk membantu kehidupan keluarganya.Dengan berakhirnya 

masa belajar dan masa terjunnya ke lapangan kerja, maka si remaja itu sudah 

dianggap dewasa untuk menikah, di samping ada peluang dari suatu ajaran 

agama yang pada umumnya diterapkan kurang tepat sasaran. 

Yang dimaksud dalam hal ini ialah sinnul bulugh dalam ajaran fiqh, 

yang menggambarkan kemungkinan dicapainya status “akil baligh” pada 

usia 9 tahun. Kemungkinan ini dijadikan kepastian standar padahal yang 

dijadikan standar usia untuk memperoleh status “akil baligh” adalah minimal 
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15 tahun. Nikah adalah sunnah Nabi, namun Nabi sendiri, dalam kehidupan 

pribadinya, baru melaksanakan “nikah” setelah mencapai usia 25 tahun.
117

 

Mengenai batasan usia kapan anak-anak dianggap baligh, para ulama 

berbeda pendapat dan diantaranya adalah:
118

 

Orang yang telah dapat dipercaya secara sempurna berarti telah dapat 

diberi tanggung jawab secara penuh, atau dengan kata lain orang itu telah 

dewasa. Dalam penafsirannya, Muhammad Rasyid Ridla mengatakan bahwa 

bulugh al-nikah berarti sampainya seseorang kepada usia untuk menikah, 

yakni bermimpi. Pada usia ini, demikian tutur Muhammad Rasyid Ridla 

seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga 

tergerak hatinya untuk menikah. Pada umur ini kepadanya telah dibebankan 

hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya 

hudud. 

Ulama Syafi’iyyah dan Hanbaliyah menentukan bahwa pada masa 

dewasa itu mulai pada usia15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima 

kedewasaan dengan tanda-tanda, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya 

tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan usia. 

Disamakannya masa kedewasaan untuk laki-laki dan perempuan karena 

kedewasaan itu ditentukan oleh akal.Dengan akallah terjadi taklif, dan 

karena akal pulalah adanya hukum. 
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Pendapat dari Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu 

datangnya mulai usia 19 tahun laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. 

Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun baik bagi laki-laki maupun 

perempuan. Pendapat selanjunya dikemukakan oleh Yusuf Musa yang 

mengatakan bahwa usia dewasa itu terjadi setelah seseorang berumur 21 

tahun. 

Perbedaan pendapat yang tidak terlalu tajam di atas menunjukkan 

bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang 

dalam mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan dalam berkeluarga.  

Menurut kondisi Indonesia sekarang usia yang tepat bagi seseorang 

untuk menikah sekurang-kurangnya umur 20 tahun bagi perempuan dan 25 

tahun bagi laki-laki, sebab sebelum usia tersebut calon suami maupun istri 

perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga pada usia itu seseorang 

telah matang jasmani maupun akalnya, dan dapat diterima sebagai anggota 

masyarakat secara utuh. Pada usia itu menurut pendapat Allport, disamping 

bisa menilai dirinya secara objektif dan mempunyai pandangan tentang 

dirinya dalam kerangka hal-hal lain yang ada di dunia ini, sehingga ia tahu 

posisi dirinya dalam mengatur tingkah laku secara konsisten. Dengan modal 

kedewasaan ini diharapkan rumah tangga yang hendak dibina oleh calon 
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suami dan calon istri akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

agama.
119

 

Sebagaimana pembentukan keluarga juga menuntut adanya 

pengetahuan tentang cara mengurusi lembaga keluarga dan menertibkan 

serta mengatur urusan-urusannya, keadaan-keadaannya, dan berbagai 

kebutuhan-kebutuhannya. 

Karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan pada usia muda, 

maka ia telah menjaga sisi yang pertama. Yakni, Islam melindungi manusia 

dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan 

naluri seksual, dan ia mengarahkan pemuasan naluri tersebut melalui jalan 

yang alami dan (syar‟i). Islam menjaga kedua pasangan antara laki-laki dan 

perempuan dari keperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrem, yang akan 

memunculkan berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan 

manusia, diantaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat 

manusia.  

Oleh karenanya, pernikahan merupakan solusi yang akan melindungi 

manusia dari penyimpangan, baik dia mencapai masa kematangan atau tidak, 

karena manusia terkadang tidak mampu menunggu terkumpulnya dua hal itu 

karena suatu sebab atau yang lain. 

Adapun pernikahan dini yang menurut sebagian orang membawa 

dampak negatif bagi kehidupan kedua pasangan, karena ketika mereka 
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memasuki kehidupan berumah tangga tidak di bekali pengalaman yang 

dengannya mereka dapat membangun suatu pondasi untuk gerakan mereka, 

hubungan mereka, dan proses kesempurnaan di antara mereka, sehinga 

dengan demikian dalam rangka mewujudkan tugas pernikahan tersebut 

terkadang gagal dan banyak menimbulkan problem bagi kedua pasangan.
120

 

Dengan demikian para remaja itu di dorong untuk belajar lebih lama 

untuk dapat memperoleh lapangan pekerjan yang lebih baik, dalam rangka 

meningkatkan kualitas mereka manusia Indonesia termasuk umat islam 

sendiri. Maka tradisi kawin padausia muda yang merupakan ciri kehidupan 

pada periode tertentu tidak pada tempatnya lagi dijadikan pola umum dalam 

perkawinan. Menyadari hal yang demikian ini, para pemimpin masyarakat, 

sebagai wakil-wakil rakyat bersama-sama dengan pemerintah, telah 

berupaya menata kembali bidang perkawinan sesuai dengan kemaslahatan 

umum pada tingkat kesejahteraan dan kecerdasan yang telah dicapai dalam 

masa pembangunan. Karena itu, standar usia nikah menurut ajaran fiqh 

Islam dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sesuai dengan bangsa Indonesia.
121

 

3. BatasUsia MenikahmenurutUndang-UndangPerkawinanNomor1Tahun1974 

Undang-Undang secara lengkapmengatur syarat-syarat perkawinan 

baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur 
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pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik 

beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan 

Pasal 6 sebagai berikut: 

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari oang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau 

lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), 

(3), dan (4) Pasal ini. 
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(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 di mana ayat (1) dalam Pasal ini memerlukan 

penjelasan yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami 

dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula 

dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua 

belah pihak yang melangsungkan perkawinan terbut, tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun. 

Ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat 

perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

ini. Disamping itu Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan umur 

minimal bagi calon suami dan istri serta beberapa alternatiflain untuk 

mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum 

terpenuhi.
122

 

Yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan di atas cukup 

jelas, yaitu larangan menikah di bawah umur. Terkait status calon suami istri 

yang masih dianggap anak-anak, maka harus dimintakan dispensasi nikah 
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sebagaimana Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam 

keadaan calon suami istri masih belum mencapai umur yang ditetapkan, 

dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak manapun. 

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan 

menimbulkan permasalahan baru.Pertama, suami istri yang menikah di 

bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon 

suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di 

dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan 

terjadinya kematian pada anak dan ibu.Dalam kesehatan dikatakan bahwa 

perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum 

siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak.Ketiga, akan muncul 

kemiskinan. Biasanya, pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap 

kemiskinan karena secaraekonomi mereka belum siapbekerja.Keempat, 

terjadi eksploitasi anak. Mestinya mereka masih belajar di bangku SMA 

ataupun ke jenjang perkuliahan karena masih berusia 18 tahun, akan tetapi 

karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.
123

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 

1974, juga dijelasksn di dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
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dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.Tetapi ternyata Undang-Undang 

Perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut 

persetujuan kedua calon dan batas umur serta tidak adanya halangan 

perkawinan antara keduanya.Hal ini menandakan bahwa tidak ada suatu 

paksaan apapun dalam perkawinan, syarat ini setidaknya mengisyaratkan 

adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas 

menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai 

suaminya. Akan tetapi ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) ini yang secara otentik 

masih mendapat beberapa penjelasan bahwa batas usia menikah ini 

dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.
124

 

Pada dasarnya seorang wanita dapat saja melangsungkan pernikahan, 

tetapi prinsip tersebut tidaklah berlaku mutlak karena terdapat 

batasannya.Batasan itu cukup jelas disebutkan dalam al-Qur’an, terutama 

dalam surat an-Nisa’ dan berlaku bagi umat Islam di mana pun mereka 

berada.Perbuatan nikah bisa saja berubah hukumnya yang semula wajib 

menjadi makruh atau celaan, bila dilakukan oleh orang-orang yang berusia 

relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus 

rumah tangga. Kalau menikah dalam usia demikian, ia akan membawa 

sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya di kemudian hari.  
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4. Batas Usia Menikah menurut Kompilasi Hukum Islam 

Di dalam hukum Islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa 

biologis. Untuk kaum laki-laki, ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa 

disebut dengan mimpi basah.Sedangkan untuk kaum wanita ditandai dengan 

menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria 

pada usia 15-20 tahun dan wanita 9-19 tahun. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa batas umur anak yang mampu 

berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak 

bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan.  

Akan tetapi mengenai penerapan umur bagi calon pengantin 

Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga perkawinan. Dalam Pasal 15 ayat (1) yang mengatur calon 

mempelai pulayang menyatakan sebagai berikut: “Untuk kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon 

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan di dalam 

Pasal 15 ini, secara jelas Kompilasi Hukum Islam telah membatasi umur 
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calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-Undang yang 

berada di atasnya.  

Penetapan umur tidak disinggung dalam fiqh, jadi merupakan hasil 

ijtihadiyah para perumus Kompilasi Hukum Islam. Dasar yang digunakan 

adalah an-Nisa’: 9 





 

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang 

mereka khawtir terhadap (kesejahteraan) mereka.” 

Ayatdi atas bersifat umum, tetapi secara tidak langsung menunjukkan 

perkawinan yang dilakukan pasangan usia muda akan menghasilkan 

keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.
125
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BAB IV 

ANALISA BATAS USIA MENIKAH MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

DITINJAU DARI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN 

 

A. Analisa Kententuan Batas Usia Menikah Yang Diatur Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jika Di Kaji Dari 

Kesehatan Reproduksi Perempuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang batas usia 

menikah dalam Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam bab III, dapat 

di pahami bahwasannyaUndang-Undang mengatur tentang persyaratan umur 

minimal bagi calon suami dan istri serta beberapa alternatif lain untuk 

mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum 

terpenuhi. Undang-Undang secara lengkapmengatur syarat-syarat perkawinan. 

Terutama membahas tentang usia minimal suatu perkawinan menurut 

Undang-Undang Perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk 

pria (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Yang  

kemudian diperkuat dalam KHI pasal 15 ayat (1) yang subtansinya sama dengan 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa pembatasan usia 

perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.
126

Jelas bahwa Undang-
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Undang tersebut menganggap seseorang di atas usia tersebut bukan lagi anak-

anak sehingga mereka sudah boleh menikah (batas usia ini dimaksudkan untuk 

mencegah perkawinan anak-anak).  

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dijelasksn di 

dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Perkawinan hanya di izinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 

16 tahun. Tetapi ternyata Undang-undang Perkawinan melihat persyaratan 

perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batas usia serta 

tidak adanya halangan perkawinan antara keduanya. Hal ini menandakan bahwa 

tidak ada suatu paksaan apapun dalam perkawinan, syarat ini setidaknya 

mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan 

bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai 

suaminya. Akan tetapi ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) ini yang secara otentik 

masih mendapat beberapa penjelasan bahwa batas usia menikah ini dimaksudkan 

untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.
127

 

Sebenarnya masalah kematangan tidak berhubungan dengan batasusia 

menikah. Oleh karena itu, seandainya kita bersandar kepada usia kematangan 

yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk mengesahkan 

pernikahan antara dua orang, maka hal itu tidak merupakan jaminan keberhasilan 

suatu pernikahan, karena kehidupan berumah tangga pasti memuat banyak 
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kerumitan yang untuk menghadapinya perlu ditunjang dengan adanya para 

pengawas baik dari dalam lingkungan keluarga atau di luarnya.  

Dari data-data yang telah di sarikan dari bab III diatas maka penelitian ini 

diharapkan perlu adanya peningkatan usia menikah dari 19 tahun untuk laki-laki 

dan 16 tahun untuk perempuan, karena usia ini masih terlalu muda untuk 

menikah sehingga dikhawatirkan akan  mengakibatkan berbagai persoalan baik 

bagi pelaku pernikahan (suami-istri) juga permasalahn sosial seperti masalah 

kependudukan. 

Disisi lain perkawinan itu harus sesuai dengan arti, maksud dan tujuan 

perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 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.Perkawinan menurut Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mistaqon ghalizhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Adapun tujuan perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk 

menunaikan hasrat biologis,tetapi perkawinan yang diajarkan Islam meliputi 

berbagai aspek diantaranya: memperoleh keturunan, dan menciptakan rumah 

tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik.
128

 Pada dasarnya setiap 

orang dapat saja melangsungkan perkawinan, akan tetapi prinsip tersebut 
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tidaklah berlaku mutlak karena terdapat batasan usia dalam melangsungkan 

perkawinan.
129

 

Setiap anak seharusnya menyadari bahwa terjadinya menarche pada anak 

perempuan, merupakan tanda peringatan bahwa mereka telah akil baligh.Kalau 

pun mereka sadar, peran orang tua tetap penting, apalagi kalau mereka hanya 

mendengar isyarat akil-baligh itu dari teman-teman sebayanya. Pada saat inilah, 

orang tua perlu memberi pemahaman bahwa menarche (menstruasi pertama) itu 

memang merupakan tanda kedewasaan yang membanggakan dan memerlukan 

perhatian akan tetapi semuanya tidak berarti bila tidak disertai kewaspadaan dan 

harga diri. Mereka harus disadarkan bahwa perbuatan mencoba-coba tentang 

seks dan aplikasinya sebagai hal yang seharusnya hanya dilakukan oleh mereka 

yang telah terikat oleh ikatan pernikahan yang sah, haruslah dijauhi seraya siap 

dengan penuh kesabaran menanti sampai saat dan kesempatan itu tiba. 

Pada masa inilah persiapan menghadapi perkawinan secara fisik, 

psikologik dan sosial harus disampaikan pada anak laki-laki maupun 

perempuan.Menyikapi perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan, bukanlah 

hal yang mudah.Tanggung jawab ibu-bapak yang mendapat dukungan keluarga 

dan masyarakat sangat diperlukan.Pengaruh lingkungan pergaulan terhadap ingin 

mencoba, merupakan hal yang mutlak harus dihindarkan.Olehnya persiapan 
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menghadapi perkawinan dari aspek fisik, mental dan sosial yang terpimpin dalam 

ajaran dan tuntunan agama, merupakancara terbaik yang harus ditempuh.
130

 

Pernikahan disyari’atkan oleh Islam karena merupakan salah satu usaha 

untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman 

masyarakat. Di Indonesia di sebutkan bahwa bagi calon suami atau istri yang 

akan melangsungkan perkawinan haruslah sudah berusia dewasa sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 

7 ayat (1). 

Batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 sebagimana dalam Pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 

tahun bagi perempuan. Penetapan batasan usia bagi perempuan yang lebih rendah 

dari laki-laki pada substansinya mempertegas subordinasi perempuan yang 

bertindak sebagai istri terhadap laki-laki sebagai suami.  

Dari batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan sesungguhnya 

bertentangan dengan isi Undang-Undang tentang Kesehatan dan juga Undang-

undang tentang Perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut telah 

dijelaskan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun.  Melegalkan perkawinan bagi 

perempuan umur 16 tahun berarti pemerintah melegitimasi perkawinn anak-anak 

dan ini berarti tindakan kekersan terhadap anak atau child abuse yang melanggar 

HAM.
131
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Terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur usia 

perkawinan, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. 

Ini menujukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik.Secara cermat pandangan para ahli fiqh tentang 

kawin muda, tampak jelas bahwa sebenarnya mereka memandang perkawinan 

muda atau di awah umur bukanlah sesuatu yang baik (mustahab). 

Apabila perkawinan belia itu dapat menimbulkan kemudharatan, 

kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor 

kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama 

tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain 

itu sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman 

dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini akan sulit 

terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya, 

kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam 

menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan 

badai rumah tangga. 

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan 

permasalahan baru.Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan 

akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan 

kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. 
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Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan 

ibu.Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, 

seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan 

melahirkan anak.Ketiga, akan muncul kemiskinan.  

Biasanya, pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan 

karena secaraekonomi mereka belum siap bekerja.Keempat, terjadi eksploitasi 

anak, yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.
132

 

Akhirnya, seperti yang sudah kita ketahui, perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri hifz al-

„irdh) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara 

kelangsungan kehidupan maanusia/keturunan (hifz an-nasl) yang sehat, 

mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami 

istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. 

Untuk maksud di atas, maka tanzhim al-usrah (pengaturan keluarga) dan 

usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus 

mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya 

adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin 

terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.
133
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B. Analisa Idealnya Batas Usia Menikah Menurut Kesehatan Reproduksi 

Perempuan 

Masa remaja sebagai titik awal proses reproduksi menunujukkan 

persiapan strategi intervensi perlu dimulai jauh sebelum masa usia subur. Dan 

bagaimana perlakuan yang mereka terima merupakan faktor penting yang turut 

menentukan kesehatan reproduksi mereka di masa datang. 

Perempuan yang sudah mengalami haid pertama bila berhubungan seks 

bisa hamil karena secara fisik alat reproduksinya sudah berfungsi tetapi masih 

dalam proses pertumbuhan, otot-otot rahim masih berkembang. Sehingga apabila 

dipaksakan, secara fisik rahimnya belum kuat dan dapat menimbulkan 

pendarahan serta keguguran sewaktu hamil.Begitu juga secara kejiwaan, 

perempuan yang usianya di bawah 20 tahun belum matang, emosional, dan 

belum siap menjadi ibu.
134

 

Apabila kebetulan menikah pada usia di bawah 20 tahun, hendaknya 

menunda kehamilan sampai betul-betul siap baik fisik maupun 

mentalnya.
135

Karena setelah pernikahan terjadi, maka pasangan harus 

mempersiapkan diri untuk hamil dan persalinan dalam hal ini diharapkan hasil 

dari kehamilan adalah anak yang berkualitas. Masa reproduksi yang dikatakan 

sehat adalahkeadaan paling sehat untuk proses kehamilan dan melahirkan anak 
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secara umum kisaran reproduksi sehat perempuan antara umur 20-40 tahun. 

Reproduksi sehat penting untuk mendapatkan keturunan yang didambakan secara 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
136

 

Karena perbuatan nikah bisa saja berubah hukumnya yang semula wajib 

menjadi makruh atau celaan, bila dilakukan oleh orang-orang yang berusia relatif 

muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah 

tangga. Kalau menikah dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi 

hidup dan kehidupan keluarganya di kemudian hari. 

Perkawinan pada usia muda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa banyak menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti 

kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan bersifat psikologis yang 

berupa ketidakmampuan seorang perempuan dalam mengemban fungsi-fungsi 

reproduksinya dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan 

tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. 

Oleh karena pernikahanbertujuan untuk hidup bahagia maka mereka perlu 

mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera, bukan rumah 

tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia 

mereka.Hasil yang diharapkan setelah mereka mengetahui tentang pentingnya 

kesehatan reproduksi perempuan, maka pernikahanyang ideal mensyaratkan 

kedua mempelai telah dewasa. Yakni dengan rata-rata usia ideal perempuan 
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untuk menikah berkisarantara 20 tahun dan usia laki-laki 24 tahun. Artinya yang 

terpenting dicatat bahwa masing-masing calon telah mencapai taraf 

kematanganusia tersebut berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, 

mental kejiwaan-mental, agama dan budaya. Sehingga telah mampu menentukan 

pilihan yang akan menjadi pasangan hidupnya. 

Dalam hal ini diperkuat lagi oleh Siti Musdah Mulia dalam bukunya Islam 

dan Inspirasi Kesetaraan Gender bahwa: Perkawinan membutuhkan kematangan 

yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan 

sosial. Sehingga tidak perlu ada perbedaan batas usia minimal antara laki-laki 

dan perempuan.
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai batas usia menikah 

dalam kesehatan reproduksi perempuan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Batas usiamenikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, 

memang secara Undang-Undang Perkawinandiperbolehkan menikah,akan 

tetapi  aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan, bahwa kematangan usia 

minimal bagi perempuan sangatlah diperlukan. Karena perkawinan yang 

dilakukan pada usia 16 tahun bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko 

yang berupa ketidakmampuan dalam mengemban fungsi-fungsi reproduksi 

dengan baik. 

2. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya biologis dan juga 

psikologis, melainkan juga kematangan sosial. Oleh karena itu, kehidupan 

berkeluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi 

laki-laki maupun perempuan. Untuk itu rata-rata usia perkawinan yang ideal 

bagi perempuan dan laki-laki adalah 20 tahun.  
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B. SARAN 

1. Melihat itu semua, hendaknya semua pihak harus memberikan perhatian 

yang lebih seriussejak dini. Karena apabila kesehatan yang dijaga secara 

baik sejak masa remaja, maka akan memungkinkan dia dapat 

menjalankan fungsi reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab. 

2. Bagi calon pengantin haruslah berfikir secara mendalam sebelum 

membuat keputusan untuk menikah.Dan mereka harus siap secara 

psikologis, biologis, dan sosial. 

3. Dan mereka juga harus memahamiaturan-aturan tentang perkawinan dan 

perlindungan anak. 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

berkenaan dengan batas usia menikah (16 tahun untuk perempuan) 

tidaklah sejalan dengan idealitas kesehatan reproduksi dan perlu adanya 

tinjauan ulang (revisi). 

 

 


