
PERANAN UMUR
DALAM PERKAWINAN

Oleh: Ihsan Mz, M.Psi



Latar Belakang
Dalam Bab II pasal 7 Ayat (1) Undang-
undang Perkawinan dinyatakan
tentang umur sebagai salah satu syarat
yang perlu dipenuhi bila seseorang
akan melakukan perkawinan.



Hubungan Umur Dengan Faktor
Fisiologis Dalam Perkawinan
◦ Jika dikaji lebih lanjut, syarat umur dalam Undang-undang

Perkawinan lebih menitikberatkan pada pertimbangan
kesehatan.

◦ Umur dalam hubungannya dengan Perkawinan tidaklah
cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata, tetapi perlu
juga dikaitkan dengan segi psikologis dan dan sosial.

◦ Dalam Undang-undang Perkawinan dengan tegas
dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah
berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus
berumur 16 tahun, kurang dari itu harus ada dispensasi.



◦ Umur di atas (pria 19 th dan wanita 16 th) bila
dilihat dari segi fisiologis, seseorang umumnya
sudah masak, ini berarti bahwa pada umur
tersebut pasangan itu telah dapat
membuahkan keturunan.
◦ Tandanya pada perempuan adalah menarche

sedangkan pada pria ditandai dengan polutio
atau “mimpi basah”.

Hubungan Umur Dengan Faktor
Fisiologis Dalam Perkawinan



Hubungan Umur Dengan Keadaan
Psikologis Dalam Perkawinan
◦ Dilihat dari segi Psikologi Perkembangan, dengan makin

bertambah umur seseorang, diharapkan akan lebih masak lagi
psikologisnya.

◦ Dari sisi psikologis, usia wanita umur 16 tahun belumlah dapat
dikatakan bahwa dia telah dewasa secara psikologis, demikian
pula dengan anak laki-laki usia 19 tahun. Umur tersebut menurut
Hurlock (1959)  masih digolongkan usia remaja atau adolesensi.

◦ Masih menurut Hurlock (1959), seseorang dikatakan mulai dewasa
dimulai pada usia kurang lebih 21 tahun.

◦ Umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tetapi sebagai ancar-
ancar.



Hubungan Umur Dengan
Kematangan Sosial, Khususnya Sosial
Ekonomi Dalam Perkawinan
◦ Pada umumnya, dengan bertambahnya umur

seseorang akan makin kuatlah dorongan untuk
mencari nafkah sebagai penopang.
◦ Seseorang yang telah berani membentuk

keluarga melalui perkawinan, segala tanggung
jawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak
pada pasangan tersebut, bukan pada orang lain.



Umur yang Ideal Dalam
Perkawinan
◦ Dalam hal umur dikaitkan dengan perkawinan, memang tidak ada ukuran yang

pasti, artinya umur “sekian” itu yang paling baik. Kalau sekiranya itu ada, maka
“sekian” itu merupakan patokan yang tidak bersifat mutlak.
◦ Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menjawab

pertanyaan mengenai “Berapakah usia ideal seseorang untuk melangsungkan
perkawinan?”

1. Kematangan Fisiologis atau Kejasmanian
2. Kematangan Psikologis
3. Kematangan Sosial, khususnya Sosial Ekonomi
4. Tinjauan Masa Depan atau Jangkauan ke Depan
5. Perbedaan Perkembangan antara Pria dan Wanita

◦ Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka usia ideal bagi wanita untuk
menikah adalah 23-24 tahun dan pada pria 26-27 tahun.



Perbedaan Umur Antara Suami dan
Istri
◦ Perbedaan umur antara suami dan istri adalah suatu

kejadian yang wajar, namun sebaliknya persamaan
umur antara suami dan istri pun merupakan keadaan
yang dapat dijumpai pula.

◦ Dipandang dari sisi perkembangan, umumnya wanita
akan mencapai kematangan lebih awal daripada
pria. Karena itu, dalam perkawinan suami lebih tua
dari istrinya adalah suatu hal yang sering disarankan.



Sekian dan Terima Kasih


