
 

 

ABSTRAK 

Siti Juita Sari Permata. “Usia Minimum Perkawinan Menurut Hukum Positif 

Dan Hubungannya Dengan Perlindungan Anak” 

Salah satu syarat materil perkawinan yang bersifat absolut/mutlak adalah syarat 

yang berkaitan dengan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yang minimal 19 

(sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dimana bagi seorang pria dan 

seorang wanita yang belum batasan usia tersebut, tetap dapat atau diperbolehkan untuk 

melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua 

pihak pria atau pihak wanita. Pengaturan terkait batasan usia, izin dispensasi dalam 

melangsungkan perkawinan sangat mempengaruhi semangat perlindungan anak 

terutama masalah kesehatan. 

Tujuan dari penelitian ini: Pertama, untuk mengetahui latar belakang perubahan 

batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur usia 

perkawinan; Ketiga, untuk mengetahui hubungan batas minimum usia perkawinan 

dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perlindungan 

anak. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah 

teori-teri, kosep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan batasan minimum usia perkawinan serta hubungannya dengan 

perlindungan anak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang 

telah menetapkan batasan minimal usia perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun 

sejalan dengan konsep perlindungan anak. Usia 16 tahun masih tergolong anak, tingkat 

kematangan berpikir masih lemah sehingga rentan mengalami perceraian, serta 

beresiko mengalami masalah kesehatan dan anak masih membutuhkan pendidikan 

formal. 

Penelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 

telah menetapkan formulasi usia nikah di Pasal 7 Ayat (1) dari 16 tahun ke 19 tahun. 

Pertimbangan hakim dalam putusan penentuan usianikah yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan adalah bentuk diskriminasi serta bertentangan dengan UUD 1945. Di 

samping itu, pertimbangan hakim MK terhadap usia nikah adalah persoalan kesehatan, 

pendidikan, keberlangsungan keluarga dan pemenuhan tanggungjawab. 

Kata Kunci : Batas Usia Nikah, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 

Perlindungan Anak. 


