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PENRNIKAHAN DINI  

OLEH   :   HAKAM HAMIDI, M.Pd.I 

(Penghulu Madya KUA Kec. Bugul kidul Kota Pasuruan) 

Disampaikan pada acara Penyuluhan Hukum Terpadu 

Pada hari selasa tgl 13 september 2022 di Pendopo Kelurahan Kebonsari 

Kota Pasuruan   

 

Perkawinan ialah ikatan lahir bartin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha 

Esa  

A. TUJUAN PERKAWINAN 

1. Mewujudkan ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan bersama berlandaskan kasih sayang 

(QS. Ar Rum: 21) 

2. Menjaga Kehormatan Diri (Hadis Bukhari Muslim) 

3. Mendapatkan keturunan yang sah ( UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 ) 

4. Membentuk keluarga yang Bahagia dan Kekal  (UU No 1 Tahun 1974) 

B. PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH 

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III pasal 3 adalah :  

“Keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan 

material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan 

lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-

nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia”  

C. MENUJU KELUARGA  SAKINAH 

 KESIAPAN MENIKAH    

1. Kesiapan Biologis : secara umum sesorang yang dianggap siap secara fisik/biologisnya jika ia telah 

menyelesaikan perkembangan jasmaniahnya. (minimal umur 21 tahun) 

2. Kesiapan Jiwa : yang dimaksud dengan kesiapan mental/emosi/ psikologis adalah merasa telah siap 

berumah tangga dan siap menjadi orang tua termasuk mengasuh ,membesarkan, mendidik dan 

membimbing anak dengan baik dan benar. 

3. Kesiapan Ekonomi : dikatakan siap secara ekonomi jika ia telah mampu memenuhi  kebutuhan yang 

paling dasar yaitu, sandang pangan dan papan. 
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 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  

1. Hak Suami meliputi kewenangan sebagai kepala keluarga,  

2. Hak Istri meliputi mendapatkan perlakuan ma’ruf, nafkah lahir dan bathin, perhatian dan 

perlindungan  

3. Kewajiban Suami meliputi memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan, memimpin, mendidik, 

mengayomi, membimbing, mencari penyelesaian masalah keluarga, tidak mempersulit isteri dan 

anak  

4. Kewajiban Isteri meliputi hormat dan patuh dalam batas norma agama, mengurus rumah tangga, 

memelihara amanah Allah, menjaga kehormatan, mengatur keuangan keluarga secara cermat.  

MEMUPUK KEMESRAAN SUAMI ISTERI 

1. Menjalin kemitrasejajaran di antara suami isteri. (QS. an Nisa:1, QS. an Nisa:124 dan QS. adz Dzariyat :49) 

2. Saling memuji kelebihan dan menyempurnakan kekurangan  

3. Membiasakan saling memberi hadiah “tahadaw tahabbu”, artinya Hendaklah kamu saling memberi 

hadiah niscaya kamu akan saling mencintai (H.R. Ibn Asakir) 

4. Saling memberi nasihat  

5. Masing-masing memfungsikan diri secara maksimal QS. Ar Rum: 21 

6. Saling terbuka dan Saling Pengertian  

7. Menyatukan Tujuan Perkawinan  

PROBLEMATIKA YANG MUNCUL DALAM PERKAWINAN 

1. Cemburu yang berlebihan  5. Campur tangan pihak ketiga     

2. Ekonomi yang belum stabil  6. Poligami 

3. Perselingkuhan    7. Akibat perkawinan usia muda dan belum siap mental 

4. Krisis moral 

UPAYA MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA PERKAWINAN 

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam 

2. Menyelesaikan perselisihan dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan sikap yang dewasa. (di 

sinilah pentingnya pendewasaan usia perkawinan, kematangan mental dan sosial) 

3. Meyakini bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah  

4. Meminta pendapat kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat  

5. Senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah 

D. PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN 

 Usia perkawinan bagi laki-laki dan wanita adalah 19 Tahun (UU No.16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1) 

 Undang – Undang Perlindungan Anak menetapkan usia perkawinan 18 Tahun 

 BKKBN menyarankan usia nikah pertama bagi perempuan berumur 21 Tahun. 
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 Menurut para Pakar Kesehatan : 

a. Sudibyo Alimoeso: secara medis pernikahan anak dibawah umur sangat beresiko. seperti    

 1. pendarahan saat  persalinan 2. Anemia 

 3. Komplikasi saat melahirkan 4. Kematian ibu hamil muda mencapai 17.520 kasus  

 5. potensi bayi lahir dengan kondisi kurang gizi, berat badan rendah dan anemia. 

b. dr. Hernalom Gultom:  

Semakin muda usia perkawinan, peluang memiliki anak lebih cepat. Sehingga pertumbuhan penduduk  

semakin cepat pula. Tahun ini tercatat 1,48 %. Oleh karena itu, penundaan usia perkawinan tidak 

hanya menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga menciptakan keluarga yang lebih sejahtera 

Dengan demikian idealnya usia minimal perkawinan pertama bagi laki-laki dan perempuan 

adalah 25 tahun.  

E. PERNIKAHAN DINI, MENGAPA TERJADI? 

1. FAKTOR BUDAYA  

 Ada anggapan di masyarakat bahwa lebih baik menikah muda dari pada menjadi perawan tua.  

2. FAKTOR EKONOMI  

 Pernikahan dini dilakukan untuk mengurangi beban pembiayaan hidup orang tua pada anak, untuk 

memperlancar bisnis orang tua dan untuk membayar hutang.  

3. FAKTOR PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  

- Akses teknologi informasi (HP/TV) yang mudah dijangkau dan pemanfaatan yang tidak 

bijaksana  

- Akses internet yang semakin mudah dan murah membuat remaja dapat memperoleh berbagai 

macam informasi, dari mulai yang bernilai positif (misalnya perkembangan ilmu pengetahuan) 

maupun yang bernilai negatif (misalnya yang bermuatan pornografi & pornoaksi)  

4. FAKTOR SOSIAL  

Adanya kesan bahwa wanita yang tidak segera menikah akan dipandang sebagai wanita yang tidak 

laku dan merupakan aib bagi keluarganya.  

F. MENGAPA SEHARUSNYA TIDAK BOLEH TERJADI? 

1. Aspek Kesehatan Reproduksi  

Wanita yang telah berhubungan seks sebelum usia 20 tahun rawan terkena kanker leher rahim 

2. Aspek medis / biologis 

Jika terjadi kehamilan pada pernikahan usia dini (usia ibu kurang dari 20 tahun) kondisi rahim dan 

pinggul belum berkembang optimal, mengakibatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayinya, 

perkembangan dan pertumbuhan fisik ibu terhenti/terhambat.  

3. Aspek Psikologis / Mental  
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Remaja umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat, 

belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran wanita sebagai 

seorang ibu dan istri atau peran seorang laki-laki sebagai ayah dan kepala keluarga. Keadaan itu 

merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan.  

4. Aspek Ekonomi  

Mereka yang menikah usia muda umumnya belum memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup 

sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan 

yang rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga  

G. RESIKO LAIN 

1. Keguguran  

2. Pre-eklamsia (tekanan darah tinggi, oedema, proteinurea) 

3. Eklamsia (keracunan kehamilan) 

4. Timbulnya kesulitan persalinan (persalinan lama, dll) 

5. Bayi lahir sebelum waktunya  

6. Pendarahan  

7. Cacat bawaan  

8. Berat bayi lahir rendah (< 2.500 g) 

9. Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina) 

10. Kanker leher rahim  

11. Kematian bayi, karena ibu yang melahirkan di bawah 20 tahun lebih sering mengalami kelahiran 

premature yaitu lahir sebelum genap umur kandungannya. 

12. Bayi mengalami cacat bawaan, baik fisik (ayan, kejang-kejang, ketulian dan kebutaan) maupun 

spikis (retardasi mental / keterbelakangan mental). 

H. UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN MELALUI PERAN BERBAGAI PIHAK 

1. ORANG TUA 

Peran orang tua sangat sentral dalam memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengarahan kepada 

anak terkait dengan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, diantaranya:  

a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang akibat perkawinan pada usia muda  

b. Memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. 

c. Mengarahkan putra putrinya agar mempergunakan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif.  

d. Mendampingi putra putrinya dalam menyerap informasi yang ada di media. 

e. Memantau dan menjaga putra putrinya agar terhindar dari pergaulan bebas yang mengakibatkan 

kehamilan yang tidak diinginkan.  

f. Mengenalkan dan mempraktekkan pada anaknya nilai-nilai agama dan moral. 



[5] 
 

 

 

2. MASYARAKAT (TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT) 

Masyarakat sebagai komunitas luas juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pertumbuhan dan 

pembentukan karakter serta nilai-nilai sosial seseorang, sekaligus dapat membentengi dari pengaruh 

unsur unsur negatif destruktif  

3. LEMBAGA  PENDIDIKAN 

Lembaga pendidikan sebagai institusi yang berfungsi untuk mentransfer ilmu dan nilai-nilai positif 

konstruktif kepada peserta didik diharapkan dapat memberikan  wawasan dan pemahaman yang baik 

dan benar tentang manfaat dan pentingnya pendewasaan usia perkawinan  

4. NEGARA 

Negara harus hadir dan mengambil peran dalam memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan 

warga negaranya agar generasinya tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan berakhlakul karimah 


