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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR PADA 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (BERDASARKAN HUKUM NEGARA 

DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM) 

 

 

Oleh: 

 

FILDZAH ADDINA SILMI 

 

Menurut hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU Perkawinan) setiap orang yang akan menikah harus sudah 

mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) 

tahun bagi wanita. Faktanya, sebagian masyarakat yang akan menikah 

berpedoman pada Hukum Islam dengan batas usia dewasa adalah akil baligh, 

sehingga sebagian masyarakat tersebut melaksanakan perkawinan di luar 

ketentuan undang-undang (UU), dalam bahasa masyarakat disebut dengan 

perkawinan di bawah umur. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang 

bagaimanakah status hukum anak yang lahir pada perkawinan di bawah umur, 

mengapa sebagian masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, serta 

bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum 

negara dan hukum perkawinan Islam, 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan UU yang berfungsi menelaah semua UU dan regulasi yang 

berhubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi kepustakaan, pengolahan data dengan cara pemeriksaan 

data, rekonstruksi data, dan sistematisi data yang selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa status hukum yang akan 

didapat anak hasil perkawinan di bawah umur yang tidak dicatatkan menurut 

hukum negara adalah anak tersebut menjadi tidak sah karena perkawinan yang 

melanggar undang-undang, sedangkan menurut hukum Islam anak tersebut tetap 

sah. Faktor penyebab utama sebagian masyarakat melakukan perkawinan di 

bawah umur adalah masalah ekonomi yang akan mempengaruhi faktor lainnya. 

Sedangkan akibat yang dapat timbul dari perkawinan di bawah umur ini yaitu 

tetang hak dan kewajiban bagi sang anak, ibu yang melahirkannya, serta ayah 

genetiknya seperti hubungan keturunan sang anak yang hanya terikat pada ibu dan 

keluarga ibunya, hak dan kewajiban atas pemberian nafkah, masalah dalam hak 

kewarisan, tunjangan keluarga, serta dalam hal perwalian. 

 

Kata Kunci: perkawinan, status hukum, anak, di bawah umur, perkawinan Islam. 
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“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik 

dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari 

apa yang tidak mereka ketahui.”  

(QS. Yaa Siin: 26). 

 

 

 

 

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga 

hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara 

kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat 

mengendalikanmu.”  

(HR. Bukhari dan Muslim)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, dan untuk 

mewujudkan keinginannya tersebut maka setiap manusia harus mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, di dalam Hukum Islam ketentuan yang 

mengatur tentang hal ini diatur dalam hukum perkawinan Islam dan ini wajib 

diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan 

keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah 

yaitu perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga
1
 hal ini dijelaskan dalam 

firman Allah SWT Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21: 

 

 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri 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.” 

 

Perkawinan merupakan suatu penjanjian suci untuk mengikatkan diri antara 

seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia yang 

                                                           
1
 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, Bandar Lampung: 

Gunung Pesagi, 2015, hlm. 46. 
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kekal yang diatur oleh hukum, baik Hukum Islam maupun hukum Negara. Hukum 

Negara tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta beberapa peraturan 

pendukung lainnya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan 

sebagainya.  

 

Perkawinan dapat disebut sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, salah satu 

syarat untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sah tersebut adalah bahwa para 

pihak atau calon mempelai telah dewasa perkembangan fisik maupun 

psikologisnya atau telah melampaui batas umur minimal yang diatur dalam 

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

(1) yaitu, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Penetapan batas umur ini 

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 

pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik pula, karena usia dewasa 

seseorang pada hakikatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau 

tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah 

dilakukannya serta menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam 

lalu lintas Hukum Perdata.
2
 

                                                           
2
 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya, cet.ke-2, Jakarta: CV 

Gitamaya Jaya, 2003,  hlm.19. 
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Ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UUP tersebut, 

secara otomatis sering dikaitkan dengan kaidah Hukum Islam. Secara prinsipil 

sebenarnya tidak terdapat perbedaan mendasar antara aturan dalam hukum Negara 

tentang perkawinan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum perkawinan 

Islam itu sendiri. Hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia 

minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah 

baligh (dewasa), berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang 

buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Suatu akad 

perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-

syaratnya, sehingga keadaan akad perkawinan tersebut diakui oleh hukum 

perkawinan Islam.
3
 

 

Masalahnya, batasan umur melaksanakan perkawinan yang bertujuan melarang 

segala bentuk perkawinan di bawah umur di masa sekarang lebih banyak 

diabaikan oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan semakin maraknya praktik 

perkawinan di bawah umur. Seperti contoh, pada Desa Sendang Agung, 

Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah tempat dimana penulis 

melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 yaitu, sekitar 

800 jumlah Kepala Keluarga (KK) dari 6.965 jumlah penduduk, 530 KK ada 

karena pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dengan faktor yang beragam 

seperti karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan 

nilai-nilai agama tertentu, atau karena hamil di luar nikah.
4
 

 

                                                           
3
 Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga 

Sakinah), Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013, hlm. 63. 
4
 Rekapitulasi Data Penduduk Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, 

Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2015-2016. 
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Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan saat masih di bawah umur dapat 

menghadapi akibat buruk seperti gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, 

peningkatan resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, masalah sosial dan 

ekonomi, serta masalah hukum seperti yang terjadi pada perkawinan Syekh Puji 

dengan Ulfa pada tahun 2012 yang membuka ruang kontroversi bahwa perkara 

perkawinan di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh Hukum Islam 

dan hukum nasional. Lalu, perkawinan Muhammad Alvin Faiz anak dari Ustadz 

Arifin Ilham seorang tokoh masyarakat pada saat umurnya masih 17 tahun dengan 

Larissa Chou di tahun 2016 juga dianggap menjadi lawan dari kampanye yang 

dilakukan pemerintah untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur. Padahal, 

kasus-kasus perkawinan di bawah umur dari semua kalangan tersebut jelas dapat 

menimbulkan masalah harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan 

sistem hukum lain, serta tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di 

Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.  

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih jauh 

serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum 

Terhadap Status Anak yang Lahir pada Perkawinan di Bawah Umur 

(Berdasarkan Hukum Negara dan Hukum Perkawinan Islam)”.  

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah status hukum anak yang lahir pada perkawinan di bawah 

umur berdasarkan hukum Negara dan hukum perkawinan Islam? 
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2. Mengapa sebagian masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur? 

3. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan 

hukum Negara dan hukum perkawinan Islam? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Hukum Perdata yaitu Hukum Perdata 

Islam khusunya hukum perkawinan Islam yang mengkaji tentang dasar hukum 

yang mengatur perkawinan di bawah umur baik menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan maupun Kompilasi Hukum Islam, bagaimana 

status keabsahan perkawinan di bawah umur, faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkawinan di bawah umur, serta akibat hukum yang timbul bagi anak 

yang terlahir dari perkawinan tersebut berdasarkan hukum Negara dan hukum 

perkawinan Islam. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis status hukum anak yang lahir 

pada perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum negara dan hukum 

perkawinan Islam. 

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor pendorong 

masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur. 

3. Mengetahui, memahami, dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan di 

bawah umur berdasarkan hukum negara dan hukum perkawinan Islam. 

 

 



6 
 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis 

maupun secara praktis: 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan 

hukum dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan Islam. 

 

2. Kegunaan Praktis  

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat 

mengenai status anak yang lahir pada perkawinan anak di bawah umur 

berdasarkan hukum Negara dan hukum perkawinan Islam. 

b. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai 

bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan 

dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas 

Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konsepstual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep–

konsep yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah, maka 

penulis merumuskan suatu gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam 

penelitian ini, seperti: 

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
5
 

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.
6
 

3. Di bawah Umur atau belum dewasa menurut KUH Perdata adalah belum 

berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Pengertian sudah 

berumur 21 tahun penuh atau sudah pernah kawin tersebut dapat dikatakan 

dewasa undang-undang (dewasa hukum). Selain itu, masih dikenal dewasa 

biologis (dewasa seksual) untuk melangsungkan perkawinan adalah sudah 

mencapai umur 16 tahun tahun penuh bagi wanita dan 19 tahun penuh bagi 

pria. Mereka yang dewasa biologis ini apabila sudah melangsungkan 

                                                           
5
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

6
 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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perkawinan maka berubah menjadi dewasa hukum.
7
 Sedangkan di bawah 

umur menurut konsep Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah anak atau seseorang yang belum berusia 18 

tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. 

4. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia 

dalam rangka mencapai kebahagiannya di dunia dan akhirat.
8
 

5. Hukum Negara adalah hukum yang berlaku dalam negaranya dan dibentuk 

dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang.
9
 

 

B. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari 

hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap 

demensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
10

 Berdasarkan hal tersebut 

maka penelitian ini memiliki beberapa teori pendukung, seperti: 

1. Teori Pembuktian 

 

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan 

bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah 

terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang 

diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu 

konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak 

                                                           
7
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2010, hlm. 43-44. 
8
 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Op.cit, hlm. 2. 

9
 Tim Pengajar HTN FH Universitas Lampung, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Bandar 

Lampung: Indepth Publishing, 2014, hlm. 13. 
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia 

Press,1986, hlm.125. 
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dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan 

perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, atau pun surat elektronik. 

Tanya jawab antara pihak-pihak atau antara pihak-pihak dengan majelis hakim di 

muka sidang pengadilan merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, 

yakni untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah 

terjadi, yang menimbulkan hak dan kewajiban.
11

 

 

Prof. Dr. Supomo menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti 

tebatas, di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim 

dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti yang terbatas, 

membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukan penggugat itu dibantah 

oleh tergugat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 

mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti 

logis, konvensional, dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah 

memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan 

tidak mungkin ada bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti 

juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan 

kepastian nisbi atau relatif sifat-sifat. Sedangkan membuktikan dalam arti yuridis 

tidak lain adalah memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa 

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa 

yang diajukan.
12

 

 

                                                           
11

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2015, hlm. 125. 
12

 Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung: Alumni, 1993, 

hlm. 15. 
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Para pihak yang berperkara bebas mengemukakan perisiwa-peristiwa yang 

berkenaan dengan perkaranya. Majelis hakim memerhatikan semua peristiwa yang 

dikemukakan oleh kedua belash pihak. Agar dapat memperoleh kepastian bahwa 

peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim 

memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukum nya 

secara tepat ,benar ,dan adil. Karena itu, para pihak yang berperkawa wajib 

memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa 

atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian 

secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk 

memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau 

hubungan hukum.
13

 

 

2. Teori Perundang-undangan 

 

Istilah undang-undang atau perundang-undangan dalam Bahasa Belanda yaitu 

wettelijke regels atau wettlijke regeling. Wet (undang-undang) mempunyai dua 

macam pengertian, yaitu wet in formele (undang-undang dalam arti formal) yang 

berarti setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang yang di 

dasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya dan wet in materiele zin (undang-

undang dalam arti materi) yang berarti keputusan pemerintah atau penguasa yang 

dilihat berdasarkan kepada isi atau substansinya mengikat langsung terus 

penduduk atau suatu daerah tertentu.
14

 

                                                           
13

 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 126. 
14

 Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, Bandar Lampung: PKKPU, 2015, hlm. 

28. 
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Menurut Bagir Manan, fungsi peraturan peundang-undangan dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok utama, yaitu:
15

 

a. Fungsi Internal 

Fungsi internal di sini maksudnya adalah fungsi peraturan perundang-undangan 

sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Secara 

internal, peraturam perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi: 

1) Fungsi penciptaan hukum, yang melahirkan sistem kaidah hukum yang 

berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara seperti putusan 

hakim. 

2) Fungsi pembaruan hukum, dalam bidang hukum kebiasaan atau adat, 

peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan yang 

tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang baru. 

3) Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, yang sepenuhnya digantungkan 

pada kebutuhan hukum di masyarakat. 

4) Fungsi kepastian hukum yang dapat memberikan kepastian hukum yang 

lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan atau yurisprudensi. 

 

b. Fungsi Eksternal 

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan 

lingkungan tempat berlaku. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi 

sosial hukum, dengan demikian fungsi eksternal ini dapat juga berlaku pada 

hukum kebiasaan maupun yurisprudensi. 

 

 

 

                                                           
15

 Ibid., hlm. 35. 
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C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan 

 

1. Pengertian Perkawinan 

 

Kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
16

, berarti membentuk 

keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Sebenarnya kata 

kawin sama dengan kata nikah yaitu salah satu kata Arab yang baku menjadi 

Bahasa Indonesia, makna asalnya adalah berkumpul, menindas atau memasukan 

sesuatu di samping juga besetubuh dan berakad. Adapun yang dimaksud dengan 

nikah menurut para ahli hukum fikih
17

 ialah, suatu akad yang dengannya 

hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad tersebut menjadi 

halal. Isilah pernikahan, yang dalam fikih Islam umum pula disebut dengan istilah 

zawaj atau at-tazwij, merupakan sinonim dari kata perkawinan.
18

 

 

Nikah atau biasa disebut kawin tersebut merupakan akad perjanjian atau biasa 

disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas 

dan menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri diantara keduanya 

sehubungan mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi 

tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta mengarahkan 

pendidikannya atau pun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir 

batin).
19

  

 

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah miistsaaqan gholiidhan 

atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

                                                           
16

 Tim Penulis, https://kbbi.web.id/matang/, diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pukul. 

19.28 WIB. 
17

 Fikih salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas 

persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, 

bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. 
18

 Agus Riyadi, Op.cit., hlm. 57.  
19

 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar,Op.Cit., hlm. 48. 

https://kbbi.web.id/matang/
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merupakan ibadah, sedangkan prinsip awal dari hukum perkawinan adalah 

mubah
20

. Hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi 

dari orang yang bersangkutan, oleh karena itu, hukum perkawinan dapat saja 

berubah menjadi wajib
21

, sunnah
22

, makruh
23

, dan dapat juga haram
24

. Sedangkan 

menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 1 UUP tersebut merumuskan bahwa perkawinan adalah iktan lahir batin 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah 

tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan 

hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga 

atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa 

atau berdasarkan Hukum Islam.
25

  

 

Definisi perkawinan menurut UUP tersebut maka mengandung lima unsur 

penting, yaitu:
 26

  

 

                                                           
20

 Mubah atau boleh adalah suatu perkara yang jika dikerjakan  tidak akan mendapat dosa 

dan tidak mendapat pahala.  
21

 Hukum nikah atau kawin menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan 

terjerumus ke dalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. 
22

 Hukum nikah atau kawin menjadi sunnah, yaitu ketika seseorang telah memiliki 

syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah.  
23

 Hukum nikah atau kawin menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu, seperti 

impoten bagi laki-laki.  
24

 Hukum nikah atau kawin menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di 

daerah orang kafir yang sedang memeranginya, karena dapat membahayakan istri dan 

keturunannya.  
25

 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 3-4. 
26

 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, 

Edisi Revisi Kelima, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 53. 
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a. Ikatan lahir batin.  

Ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-

duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat 

dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang 

wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang dimulai dengan adanya akad 

atau perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan dan norma-

norma yang berlaku, dengan demikian hubungan hukum tersebut memang benar 

adanya. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, suatu 

ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.  

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, 

dan selain dua jenis kelamin tersebut tidaklah mungkin terjadi. UUP menganut 

asas monogami
27

, walaupun asas monogami yang dianut adalah asas monogami 

terbuka atau tidak mutlak. 

 

c. Sebagai suami istri. 

Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila 

ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi 

syarat-syarat material dan syarat formal. Syarat material atau syarat subjektif 

                                                           
27

 Asas monogami yaitu asas dimana dalam waktu tertentu seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri dan begitupun sebaliknya. Asas monogami di sini bersifat terbuka atau 

tidak mutlak. Asas monogami tidak mutlak diartikan bahwa seorang suami dapat mempunyai lebih 

dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami. Suami yang ingin 

beristri lebih dari seorang harus memiliki syarat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun  

1974 tentang Perkawinan, yaitu: (a) Adanya persetujuan dari istri; (b) Adanya kepastian bahwa 

suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) Adanya 

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 
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dibedakan atas absolut dan relatif, menyangkut pihak-pihak yang melakukan 

perkawinan seperti kecakapan mereka, kesepakatan mereka, dan juga adanya izin 

dari pihak yang lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan, 

sedangkan syarat formal atau syarat objektif adalah yang menyangkut formalitas-

formalitas pelangsungan perkawinan. 

 

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 

Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang 

merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia, karena tujuan perkawinan 

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka 

undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit 

terjadinya perceraian.
28

 

 

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maksudnya adalah agama dan 

kepercayaan dan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan 

atau tidak ditentukan lain dalam UUP.
29

 Berdasarkan rumusan UUP ini jelas 

bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau 

kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, 

tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang 

penting. 

 

                                                           
28

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011, hlm. 7 
29

 Sudarsono,  Hukum Perkawinan Nasional, cet. Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, 

hlm. 1. 



16 
 

Sebelum sahnya UUP tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH 

Perdata) juga telah menjelaskan arti atau definsi dari perkawinan, namun definisi 

atau pengertian perkawinan tersebut tidak jelas, definisi tersebut hanya terurai 

seperti dalam Pasal 26, yaitu undang-undang memandang soal perkawinan dalam 

hubungan-hubungan perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui 

bahwa,  KUH Perdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian 

perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak
30

, hal ini 

terjadi karena  KUH Perdata merupakan peraturan perundang-undangan yang 

terpengaruh oleh hukum barat terutama negara Belanda yang telah lama menjajah 

negara Indonesia, maka dari itu melangsungkan perkawinan pada zaman dulu 

cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil, tidak seperti sekarang 

misalnya, bagi mereka yang beragama Kristen boleh melangsungkan 

perkawinannya di muka pendeta dari gerejanya.
31

   

 

Pasal 26  KUH Perdata memiliki arti bahwa suatu perkawinan agar menjadi sah 

dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang, hal ini 

terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang, dengan kata lain 

perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan KUH Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan, 

hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan 

ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya, karena masalah 

perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat dengan 

                                                           
30

 Djaja S. Meliala, Op.cit., hlm. 52. 
31

 Ibid., hlm. 53. 
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agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tapi 

juga mempunyai unsur batin atau rohani sebagai peran pentingnya.
32

  

 

2. Tujuan Perkawinan 

 

Tujuan perkawinan termuat dalam Pasal 1 UUP, yaitu untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Bedasarkan rumusan Pasal 1 tersebut jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

memperoleh suatu kebahagian yang kekal yang diperoleh secara lahir dan batin 

bukan kebahagian yang bersifat sementara. Tujuan perkawinan untuk membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia menurut UUP ini memilki makna yang 

sama dengan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 3 KHI, 

yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang dibina dengan cinta dan kasih 

sayang oleh suami istri dalam keluarga yang bersangkutan. Pasal 77 ayat (2) KHI 

juga menyebutkan bahwa, suami dan istri wajib untuk saling menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir dan batin dari satu kepada yang lainnya, serta ayat (3) 

pada pasal yang sama yaitu, suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh 

dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, 

maupun kecerdasan pendidikan agamanya. Prof. Mahmud Junus juga 

menambahkan bahwa tujuan perkawinan yang paling utama adalah menuruti 

perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
33

  

 

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian 

kepada Allah SWT. serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. yang bertujuan 

                                                           
32

 Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 7. 
33

 Mardani, Op.cit., hlm. 11.  
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sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar. 

Rasulullah SAW. memerintahkan muslim agar segera menikah begitu dia mampu, 

karena keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya dengan cara 

menikahlah suatu keluarga dapat terbentuk, sedangkan hubungan campur atau 

bersetubuh di luar hal tersebut termasuk hal yang dikutuk dan terlarang
34

, hal ini 

berdasarkan QS: An-Nisa ayat 1, yaitu: 

 

 

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

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu.” 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan perkawinan dalam hukum negara mapun 

hukum perkawinan Islam adalah sebagai berikut:
 35

 

a. Mengahalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan. 

b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

c. Memperoleh keturunan yang sah. 

d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 

halal, memperbesar rasa tanggung jawab. 

                                                           
34

 Abdul Rahman I, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, 

hlm. 4. 
35

 Mardani, Loc.cit. 
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e. Membentuk rumah tangga yang sakinah
36

, mawaddah
37

, wa rahmah
38

. 

f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalinzan atau ikatan yang kuat untuk 

mentaati perintah Allah bertujuan agar membentuk dan membina atau 

tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

syariat hukum Islam. 

 

3. Syarat Sah Perkawinan 

 

Syarat-syarat perkawinan dalam UUP diatur pada Pasal 6, yaitu:
 
 

a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

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

c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud 

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.  

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

                                                           
36

 Sakinah mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa, kata ini disebut sebanyak 

enam kali dalam Al-Qur’an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, surat At-Taubah ayat 26 dan 40, 

serta  surat Al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu 

didatangakan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan 

tidak gentar mengahdapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, atau musibah. Sehingga sakinah juga 

dapat dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati. Lihat Agusriyadi, Op.cit., hlm. 2. 
37

 Mawaddah mempunyai arti saling berkehendak dan berkeinginan untuk saling 

memiliki, jadi mawaddah adalah rasa cinta untuk memiliki dengan segenap kelebihan dan 

kekurangan. Ibid. 
38

 Rahmah atau rahmat memiliki arti cinta yang membuahkan pengabdian. Rahmat 

terdapat pada sifat Allah dalam basmallah. Rahmat berarti Maha pengasih, pemurah kepada 

seluruh makhluk-makhluk-Nya, dan sifat rahmat yang Maha penyayang kepada hamba-hamba-

Nya yang beriman dicurahkan oleh Alla SW. tidak habis-habisnya. Ibid., hlm. 3. 
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dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 

keadaan menyatakan kehendaknya.  

e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), 

(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal 

orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 

dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.  

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

 

Ketentuan-ketentuan lain yang erat berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan 

tersebut menyebar di dalam Bab II (Pasal 6- Pasal 12) UUP, sedangkan pada masa 

berlakunya  KUH Perdata syarat-syarat perkawinan dibagi menjadi syarat materiil 

serta syarat formal. Syarat materiil tersebut dibagi atas syarat materiil absolut dan 

syarat materiil relatif. Syarat materiil absolut menyangkut pribadi seseorang 

dalam melakukan perkawinan seperti:
39

 

a. Monogami. 

b. Persetujuan antara kedua calon suami istri. 

c. Memenuhi syaat umu minimal, yaitu bagi pria sekurang-kurangnya 18 

tahun, dan bagi wanita sekurang-kurangnya 15 tahun. 

d. Peempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan 

waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. 

                                                           
39

 Sudarsono, Op.cit., hlm. 3. 
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e. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan. 

 

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk 

melakukan perkawinan dengan orang tertentu merupakan bagian dari syarat 

materiil relatif seperti:
40

 

a. Larangan melakukan perkwainan dengan seseorang yang hubungannya 

sangat dekat di dalam kekeluargaan sedar atau karena perkawinan. 

b. Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah 

berbuat zina. 

c. Memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat 

waktu satu tahun ternyata dilarang. 

 

Syarat formil merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, 

yaitu menyangkut pemberitahuan dan pengumuman tentang maksud untuk kawin, 

dan  KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut:
41

 

a. Pemberitahuan tentang maksud kawin ditetapkan di dalam Pasal 50 dan 51 

KUH Perdata, yaitu: 

1) Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu 

kepada pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua 

belah pihak. 

2) Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan 

surat-surat yang dengan sukup kepastian memperlihatkan kehendak 

kedua calon suami istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai 

harus dibuat sebuah akte. 

                                                           
40

 Ibid., hlm. 4. 
41

 Ibid. 
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b. Pengumuman tentang maksud kawin bertujuan untuk memberitahukan 

kepada siapa saja yang berkepentingan untuk melakukan pencegahan bagi 

adanya maksud perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan khusus. 

 

Bagi orang- orang yang beragama Islam, pencatatan nikah harus dilakukan oleh 

Pegawai Pencatatan Nikah, Talaq
42

, Rujuk
43

 dari Kantor Urusan Agama (KUA), 

sedangkan bagi orang yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan oleh 

Pegawai Pencatatan Nikah dari Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang sah harus 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 KHI, yaitu: 

a. Adanya calon suami. 

b. Adanya calon istri. 

c. Adanya wali nikah. 

d. Adanya dua orang saksi. 

e. Adanya ijab dan qabul 

 

Masyarakat muslim Indonesia sudah meyakini bahwa rukun dan syarat 

perkawinan adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan yang sudah 

memenuhi rukun tersebut dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam dan apabila 

perkawinan itu tidak memenuhi rukun dalam perkawinan, maka perkawinan itu 

batal demi hukum, padahal ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun 

perkawinan itu sendiri di antaranya:
 44

 

                                                           
42

 Talak adalah sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti adalah perceraian 

antara suami dan istri. 
43

 Rujuk dalam agama Islam adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang 

telah dicerai sebelum habis masa menunggunya atau dalam Islam disebut dengan masa 

iddah. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada 

istrinya, yakni di antara talak satu atau dua. 
44

 Rahman Ghazaly Abd, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 45-48. 
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a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, di antaranya: wali dari 

pihak perempuan, mahar atau maskawin, calon mempelai laki-laki, calon 

mempelai perempuan, sighat
45

 akad nikah. 

b. Menurut Ulama Syafi‟iyah rukum pernikahan ada lima, diantaranya: calon 

mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, 

shigat akad nikah. 

c. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

baik yang merupakan syarat dan rukun perkawinan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Adanya pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dan di antara 

keduanya harus ada persetujuan yang bebas. Calon pengantin laki-laki 

tersebut harus jelas kelaki-lakiannya dan calon pengantin itu harus jelas pula 

wanitanya. 

b. Harus ada dua orang saksi yang beragama Islam, laki-laki, aqil baliq 

(dewasa), dan „adl (tidak berdosa besar). 

c. Harus ada wali dari calon pengantin wanita. 

d. Kewajiban membayar mahar dari pihak pengantin laki-kali kepada 

pengantin wanita. Jumlah mahar bergantung kepada kemampuan calon 

pengantin laki-laki yang bersangkutan dan persetujuan dari calon pengantin 

perempuan. 

e. Perkawinan di samping harus disaksikan oleh dua orang saksi, harus dicatat 

dituliskan dengan katibun bil‟adil (khatab atau penulis yang adil di antara 

kamu). 

                                                           
45

 Shighat adalah pernyataan Ijab (penyerahan) yg dilakukan oleh wali mempelai wanita 

dan Qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki dlm pernikahan. 
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f. Harus ada pengucapan shigat atau ijab dan qabul antara kedua pengantin itu. 

Ijab artinya penawaran dari calon pengantin wanita, sedangkan qabul 

artinya penerimaan nikah itu oleh calon pengantin pria. 

g. Untuk meresmikan ijab dan qabul itu diperlukan suatu lembaga lagi yakni 

walimah dan I‟lanum nikah, artinya diadakan pesta dan pengumuman nikah. 

 

Dikarenakan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan telah dipenuhi, maka 

suatu pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam bisa dilangsung, dengan 

dilangsungkan pernikahan, maka pernikahan antara seorang laki dan perempuan 

menjadi sah. Apabila syarat-syarat dari perkawinan tidak dapat dipenuhi, maka 

perkawinan tersebut dapat dibatalkan.  

 

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan besenang-senang antara 

suami istri tersebut. 

b. Mahar yang diberikan menjadi milik sang istri. 

c. Timbulnya hak-hak dan kewaibannya antara suami istri, suami menjadi 

kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. 

d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah. 

e. Timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan 

istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama. 

f. Berhak saling waris mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan 

orang tua. 

g. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. 
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h. Bila di antara suami atai istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya 

berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya. 

 

D. Pencatatan Perkawinan 

 

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia 

modern seperti sekarang ini. Seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah 

menurut undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih, yaitu menolak 

kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan dan suatu 

tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan 

kemaslahatan masyarakat.
46

  

 

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 

dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, nikah yang dilakukan menurut agama 

Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang 

diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk, sedangkan dalam 

ayat (2) menentukan, yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan 

menerima pemeberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pengawas yang diangkat 

oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
47

 Selanjutnya 

berdasarkan Pasal 3 ayat (1)  dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan 

memang harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi barangsiapa 

(seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak 

di bawah pengawasan pegawai, maka ia dapat dikenakan hukuman denda, dalam 
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ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah sang 

suami.
 48

  

 

Bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan menurut UUP adalah perkawinan 

menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah 

merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya 

peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49

 

Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-

ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. 

Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut 

hukum perkawinan Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai 

kewajiban administrasi belaka.  

 

Seperti yang diungkapkan Bagir Manan, bahwa perkawainan yang sah adalah 

perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut 

agama dan mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) tidak menunjukan kualifikasi 

sederajat yang bermakna sahnya perkawinan, sehingga yang satu dapat 

menganulir yang lain.
50

 Pencatatan perkawinan menurut UUP bagi Bagir Manan, 

bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai 

peristiwa hukum atau syarat agama, karena itu pencatatan perkawinan tidak perlu 

dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengeyampingkan 
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sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut atau memenuhi syarat-syarat 

masing-masing agama.
51

  

 

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan 

perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA, sedangkan 

untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan 

selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pelaksanaan UUP tersebut.
52

  

 

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksanaan UUP, antara lain setiap 

orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau 

tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan 

akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan, kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-

syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan 

menurut undang-undang
53

, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat 

pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai  

pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang 

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel 
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 Ibid., hlm. 217. 
52
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca 

oleh umum.
54

  

 

Perkawinan yang telah melalui pencatatan sangat berarti bagi kaum wanita karena 

terlindungi hak asasinya atau tidak dapat dilecehkan, sebab menurut hukum 

negara Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali. Adanya 

ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang 

ditunjuk, jadi di dalam struktur KUA itu ada Pegawai Pencatatan Nikah yang kita 

sebut penghulu. Pasal 7 KHI menyatakan bahwa:  

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. 

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai 

hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b. Hilangnya akta nikah. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perceraian. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 
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4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, 

anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan 

perkawinan itu. 

 

Pencatatan perkawinan tersebut adalah wajib hukumnya sebagai seorang warga 

negara. Apabila seseorang tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangnnya yang berlaku, maka orang yang bersangkutan 

dapat dikenai hukuman. 

 

E. Perkawinan di Bawah Umur 

 

Perkawinan di bawah umur pada saat ini menjadi fenomena yang luar biasa. Sejak 

dulu sampai sekarang banyak anak-anak perempuan khususnya yang belum 

memenuhi syarat umur minimal yang telah melangsungkan perkawinan, lebih dari 

700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana 

satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun
55

, padahal jika dilihat 

dari segi kedewasaan dan batas usia, anak-anak perempuan itu belum saatnya 

untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan mereka masih kecil dan masih 

harus menjalani pendidikan yang sewajarnya.  

 

Anak-anak terutama anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat 

buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, 

peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan 

kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk 

seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang 

menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan 
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tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh 

anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.
56

 

 

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sangat penting 

mengingat suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga 

prsikologis, dalam penjelasan umum UUP dirumuskan bahwa calon suami istri itu 

harus telah dewasa baik jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan 

agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tidak berakhir pada 

perceraian serta mendapat keturunan yang sehat. Pembatasan umur penting juga 

artinya untuk mencegah terjadinya praktik perkawainan di bawah umur terutama 

di daerah pedalaman sehingga meminimalisir dampak negatif bagi mereka yang 

melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.  

 

Saat ini, UUP di Indonesia menyatakan bahwa usia terendah untuk perkawinan 

yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun (Pasal 

7). Apabila belum mencapai batas usia tersebut, maka untuk melangsungkan 

perkawinan diperlukan adanya suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain 

yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 6). Hal 

ini disertakan pula dalam UUP sehingga menjadi sorotan menarik terkait 

pemenuhan hak anak di Indonesia yang disampaikan oleh Komite Internasional 

tentang Hak Anak, karena undang-undang ini bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (direvisi pada tahun 

2014, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa 
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usia anak adalah di bawah 18 tahun dan orang tua bertanggung jawab untuk 

mencegah perkawinan usia anak.
57

 

 

UU Perlindungan Anak merupakan instrumen penyelenggaraan perlindungan 

anak berasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 

Hak-Hak Anak yan meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi 

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan 

terhadap pendapat anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

 

Lain halnya dalam Hukum Islam atau hukum perkawinan Islam yang 

mengharuskan faktor kedewasaan seseorang sebagai salah satu syarat perkawinan. 

Unsur kedewasaan itu sendiri sebenarnya tidak diukur dari batas usia seseorang, 

baik pria maupun wanita yang telah memiliki kemampuan fisik dan mental serta 

telah mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab rumah tangga. Hukum 

Islam  tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. 

Persyaratan umum yang lazin dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu 

membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan 

persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa perkawinan 

didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai 
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wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau, 

isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang 

tegas, namun tetap saja bahwa unsur kedewasaan masih berpedoman pada kriteria 

usia atau umur minimal yang telah ditetapkan di dalam ketentuan UUP dan KHI 

dalam hal pelaksanaan perkawinannya.  

 

Terlepas dari hal-hal tersebut, perkawinan di bawah umur sebenarnya masih dapat 

dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan 

bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan, yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari 

salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masih terikat dalam 

perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, serta pejabat yang 

ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. KHI juga menyebutkan pekawinan dapat 

dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 UUP. Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 (1) 

huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan 

pada usia anak-anak. 

 

F. Tinjauan Umum tentang Anak 

 

1. Pengertian Anak 

Anak merupakan cerminan masa depan suatu bangsa. Kualitas suatu bangsa 

bergantung pada kualitas pemeliharaan dan perlindungan seorang anak. Kualitas 
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pembinaan seorang anak dapat menentukan kearah mana suatu bangsa akan 

berkembang. Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial 

sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan 

merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
58

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Anak dalam pengertian secara hukum selalu dikaitkan dengan kedewasaan 

seseorang, dimana apabila seseorang belum memenuhi ukuran dewasa secara 

hukum, maka hukum menggolongkan seseorang tersebut sebagai anak. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam: 

a.  KUH Perdata 

Pasal 330 KUH Perdata berisi: 

1) Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, 

kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan. 

2) Menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang 

sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status 

kedewasaannya. 

3) Menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada di 

bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. 

 

b. Undang-Undang Perkawinan  

Di dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas mengenai ukuran seorang 

anak, namun hal tersebut tercantum secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) dimana 

                                                           
58

 R. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 1. 



34 
 

ketentuan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus 

mendapat izin kedua orang tua, hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) 

yang memuat batas usia untuk menikah bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun, sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1), anak yang belum 

mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. 

 

c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam) 

Hukum adat tidak memberi ketentuan batas kedewasaan seseorang. Kedewasaan 

seseorang dilihat dari ciri tertentu yang nyata, seperti dapat bekerja sendiri, cakap 

untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan 

bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Tidak 

berbeda dengan hukum adat, Hukum Islam menentukan batas kedewasaan tidak 

dengan usia melainkan tanda-tanda perubahan fisik seseorang. 

 

Maulana Hasan Wadong memberikan pengertian anak dan juga pengelompokan 

anak didasari oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, ada pun 

unsur internal tersebut adalah:
59

 

1) Anak sebagai subjek hukum. 

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terkait 

oleh para peraturan perundang-undangan. 

 

2) Persamaan dan hak kewajiban anak. 

Seorang anak akan memilki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa 

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. 
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Sedangkan unsur eksternal dalam diri anak antara lain:
60

 

1) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (equality 

before the law). 

2) Adanya hak-hak istimewa (privilage) dari pemerintah melalui UUD RI 

1945. 

 

2. Kedudukan Anak 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan 

pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Pengaturan mengenai 

kedudukan anak dalam UUP hanya terdiri dari 3 Pasal, yaitu Pasal 42-44. UUP 

membagi kedudukan anak kedalam 2 kelompok, yaitu :  

a. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari 

perkawinan yang sah.  

b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, Pasal 43 ayat 1 menentukan bahwa 

anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  

 

Mengenai kedudukan anak, Burgelijk Wetboek atau KUH Perdata memiliki 

pengaturan yang lebih rinci. KUH Perdata membagi kedudukan anak menjadi:
61

 

a. Anak sah (echte kinderen), adalah anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan 

sepanjang perkawinan ayah ibunya. 

b. Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (onwettige, onechte, 

natuurlijkw kinderen), dibedakan menjadi 3 bagian: 
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1) Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (overspelig) atau 

sumbang (bloedschennis). 

2) Anak zinah (overspellige kinderen) dan sumbang (bloed schennige 

kinderen). 

3) Anak adopsi yaitu anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak 

mereka yang dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan 

suami istri. 

 

Berdasarkan Hukum Islam terdapat bermacam macam kedudukan atau status 

anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang 

akan menentukan kedudukan seorang anak. Adapun kedudukan anak tersebut 

dalam Hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, 

anak tiri, dan anak luar nikah. Masing-masing anak tersebut mendapatkan 

perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan/statusnya, baik 

dalam keturunan, kewarisan, maupun perwalian. Berikut macam-macam 

kedudukan anak dalam Islam, yaitu:  

a. Anak Kandung 

Anak kandung dapat juga dikatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Anak yang sah mempunyai 

kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk 

memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak 

tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.
62
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b. Anak Angkat 

Pengertian anak angkat dalam Hukum Islam adalah anak yang dalam 

pemeliharaan untuk hidupnya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal 

kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
63

 Dengan adanya 

pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya 

hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam 

hubungan keturunan maupun dalam hubungan muhrim
64

. 

 

c. Anak Tiri 

Kedudukan anak tiri dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah 

satu pihak baik istri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing 

membawa anak kedalam perkawinannya. Kedudukan anak tiri ini dalam Hukum 

Islam, Hukum Adat, maupun Hukum Perdata tidak diatur secara rinci, hal tersebut 

karena anak tiri mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia 

tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan dari ibu dan bapak 

kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.
65

 

 

d. Anak Piara atau Anak Asuh 

Anak piara atau anak asuh berbeda dengan kedudukan anak-anak lain di atas, 

karena mengenai piara atau asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan 

hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun 

untuk biaya pendidikan.
66
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e. Anak Luar Kawin 

Anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dari hubungan kelamin luar kawin. 

Hukum Islam mengkategorikan anak luar kawin sebagai berikut:
67

 

1) Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa 

pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan 

kelahiran anak tersebut. 

2) Anak mula‟anah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana 

keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh 

istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah 

li‟an terhadap istrinya.  

3) Anak shubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli 

dengan cara syubhat. Syubhat menurut Syeikh Muhammad Jawad 

Mughniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram 

atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu. 

 

3. Hak dan Kewajiban Anak 
 

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak jika disimpulkan 

adalah sebagai berikut:
68

 

a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 
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c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. 

d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat 

oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya. 

g. Berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 

h. Setiap anak berhak untuk bersifat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri . 

i. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan: 

1) Diskriminasi. 
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2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. 

3) Penelantaran. 

4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 

5) Ketidakadilan. 

6) Perlakuan salah lainnya. 

k. Berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika da alasan atau aturan 

hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 

terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

l. Berhak memperoleh perlindungan dari: 

1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 

2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 

3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial. 

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 

5) Pelibatan dalam peperangan. 

m. Berhak Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, 

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

n. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 

o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 

1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan 

dari orang dewasanya. 

2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 

3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak 

yang obejektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 
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p. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan sesksual atau yang 

berhdapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 

 

Kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh masing-masing anak adalah 

sebagai berikut:
69

 

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru. 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi teman. 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulai. 
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G. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahakan 

permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan 

sampai pencapain tujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

berdasarkan 

Pekawinan di Bawah Umur 

Penyebab: 

1. Faktor Internal 

2. Faktor Eksternal 

Hukum 

Perkawinan 
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Dicatatkan 
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halangan 

perkawinan 

Tidak 
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Berdasarkan skema kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

Perkawinan adalah hal mutlak yang harus dilakukan dengan dengan pelaksanaan 

yang sesuai syarat, rukun, maupun ketentuan-ketentuan lain yang terkait sehingga 

pekawinan tersebut menjadi sah,  sebab suatu perkawinan akan memiliki 

dampaknya sendiri terutama kepada status anak yang dilahirkannya kelak, maka 

dari itu ada syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi calon mempelai sebelum 

melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah pemenuhan dari penetapan 

batas umur dalam peraturan terkait.  

 

Perkawinan hanya diijinkan jika para pihak yang akan melangsungkan 

perkawinan sudah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan salah satunya 

tecapainya batas umur yang telah ditentukan oleh hukum, namun untuk 

melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai batas umur atau 

belum dewasa maka harus mendapat ijin kedua orang tuanya terlebih dulu.  

 

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif bagi perempuan dan 

terutama terhadap status hukum anak-anak atau keturunannya kelak. Walaupun 

demikian, perkawinan anak di bawah umur masih saja terjadi padahal sudah jelas-

jelas bertentangan dengan hukum agama maupun hukum negara, sehingga 

permasalahan perlu dibahas. Penelitian ini akan menganalisis status hukum anak 

yang lahir pada perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum negara dan 

hukum perkawinan Islam, faktor-faktor penyebab sebagian masyarakat melakukan 

perkawinan di bawah umur, serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan di 

bawah umur tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan 

konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. 

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat 

menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

mempertanggungjawabkan kebenaranya.
70

 

 

A. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian 

hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
71

 Penelitian 

ini akan mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir pada 

perkawinan di bawah umur baik secara hukum negara dan hukum perkawinan 

Islam. 
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B. Tipe Penelitian 

  

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan 

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-

undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.
72

 Untuk itu, 

penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis 

mengenai tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir pada perkawinan di 

bawah umur yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait, baik 

secara hukum negara maupun hukum perkawinan Islam.  

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, macam-macam 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:  

1. Pendekatan Undang-Undang (statue approach).  

2. Pendekatan Kasus (case approach).  

3. Pendekatan Historis (historical approach).  

4. Pendekatan Konseptual (conceptual appoach). 
73

 

 

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini lebih mengarah pada pendekatan 

undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan
74

, terutama 
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masalah terkait faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dan 

status anak yang lahir pada perkawinan di bawah umur.  

 

D. Data dan Sumber Data 

 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dan dibedakan menjadi data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
75

 

Untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat pada penelitian ini, maka jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber 

bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 

beberapa bahan, seperti: 

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-

undangan yang menjadi tolok ukur terapan, meliputi:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta 

memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 
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diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan 

informasi lainnya yang mendukung penelitian.
76

  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

menggunakan cara studi kepustakaan (liberary research). Studi kepustakaan 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk 

memperoleh data dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai 

literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan 

tulisan lainnya
77

 yang berhubungan dengan penelitian status anak yang lahir pada 

perkawinan di bawah umur baik dalam hukum negara maupun hukum perkawinan 

Islam. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan 

menggunakan metode: 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah 

masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan 

permasalahan. 

2. Rokonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 
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3. Sistematisi data (sistematizing), yaitu melakukan penyusunan dan 

penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga 

memudahkan pembahasan.
78

   

 

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian tentang analisis hukum terhadap 

status anak yang lahir pada perkawinan di bawah umur ini, berdasarkan hukum 

negara maupun hukum perkawinan Islam. 

 

G. Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, 

yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan 

uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan
79

 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan 

yang dibahas yaitu tentang status anak yang lahir pada perkawinan di bawah umur 

berdasarkan hukum negara dan hukum perkawinan Islam. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diurakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Status hukum yang akan didapat bagi anak hasil perkawinan di bawah umur 

yang tidak dicatatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UUP) yaitu anak tersebut tidak sah karena perkawinan yang 

tidak sah menurut negara. Sedangkan dalam hukum Perkawinan Islam 

bahwa anak yang lahir pada perkawinan di bawah umur tersebut masih 

dianggap sah karena perkawinannya pun sah menurut  

2. Faktor pendorong utama terjadinya perkawinan di bawah umur adalah 

faktor ekonomi yang juga mempengaruhi sebagian besar faktor pendorong 

lainnya. Minimnya ekonomi tersebut menyebabkan orang tua berpikir lebih 

baik menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkannya ke 

jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban biaya orang tuanya. 

3. Perkawinan di bawah umur jelas memiliki status tidak sah menurut Negara 

karena bertentang dengan Pasal 7 ayat (1) UUP. Akibat yang dapat 

ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut adalah hak dan 

kewajiban bagi sang anak, ibu yang melahirkannya, serta ayah genetiknya 

seperti hubungan keturunan atau nasab sang anak yang hanya terikat pada 
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ibunya dan keluarga ibunya, tidak berhak menuntut nafkah dari ayah dan 

ayah genetiknya pun tidak wajib memberikan nafkah, masalah dalam hak 

kewarisan, tunjangan keluarga, serta dalam hal perwalian. 

 

B. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini diantaranya adalah: 

1. Bagi masyarakat terutama terhadap orang tua, agar dapat mementingkan 

kepentingan anaknya sehingga tidak menjerumuskannya dalam perkawinan 

di bawah umur yang banyak menimbulkan kerugian. 

2. Bagi pemerintah agar diadakannya sosialisasi terhadap Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

dalam urgensi memahami Hukum Islam khususnya hukum perkawinan 

Islam sesuai konteksnya, agar tidak bersifat kaku dalam memahami hukum 

yang ada dalam Al-Quran dan hadits, sehingga dapat mencegah terjadinya 

perkawinan di bawah umur dengan tegas. 
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