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BAB III 

KONSEPSI PERNIKAHAN DALAM UU  NO. 1 TAHUN 1974 

 

A. Pengertian, Dasar, Rukun Penikahan 

A.1. Pengertian Perkawinan 

 Perkawinan dalam agama Islam disebut dengan nikah dan pengertian 

nikah menurut bahasa mempuyai arti sebenar-benarnya (hakekat) dan arti 

kiasan (majaz). Arti sebenarya nikah ialah dham yang berarti menghimpit, 

menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah watha, yang 

berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan16 

 Adapun menurut istilah pernikahan adalah suatu akad antara seorang 

pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 

pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang 

telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, 

sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan hidup bersama menjadi 

teman hidup dalam rumah tangga secara sah17 

 Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

hanya sekedar suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat 

hukum. Akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah 

tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan 

                                                           
16

 Djuher. 1982. Hlm 27 
17

 Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. 1999. Hlm 12 
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kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan18. 

Sedangkan menurut pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Meliala 2008:1) 

 Kemudian menurut penegasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 

perkawinan tersebut bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. 

Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Meliala 2008:2) 

 Sedangkan perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai 

salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 

Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang 

bersangkutan (suami istri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan 

keluarga dari kedua belah pihak19  

 Jadi dapat dipahami, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan atau 

perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi 

suami dan istri, membentuk keluarga dalam sebuah rumah tangga, 

melestarikan keturunan yang bahagia dan kekal berdasarkan agama atau 

kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon suami dan calon istri. 
                                                           
18

 Syahrani, Riduan.1985. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.1985.Hlm. 41 

19
 Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Jakarta:Prestasi Pustaka 

Publisher. 2006. Hlm. 113 
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Perjanjian untuk menjadi suami dan istri itu sah menurut undang-undang 

apabila dilaksanakan berdasarkan ajaran agamanya. 

A.2. Dasar 

 Secara otentik hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar 

perkawinan yang terdiri dari: 

1. Dalam pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa: 

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan 
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumah 
tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang 
dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana telah dijelaskankan 
di atas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan 
agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai 
unsur-unsur batin (rohani) juga mumpunyai peranan yang penting. 
 

2. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya 

ditentukan bahwa: 

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan itu. 

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undanganan yang berlaku20 

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan untuk menegakkan agama 

Allah, mendapat keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat 

                                                           
20

 Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta. 20015. 9 
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dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang teratur dengan arti 

mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya21 

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur ulama berpendapat 

bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri 

mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki berpendapat 

menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya 

dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran 

terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya22 

Perkawinan merupakan perintah Allah yang ditetapkan dalam ayat al-

quran dan Sunnah Rosulullah SAW serta ijma, para sahabat, yang 

ditetapkam kepada seluruh umat manusia agar kebutuhan biologis terpenuhi 

dan untuk memperbanyak keturunan serta menjaga nasab. Perkawinan ini 

wajib bagi orang-orang yang sudah mampu, nafsunya sudah sangat 

bergejolak, dan takut terjerumus dalam perzinahan. Karena, menghindarkan 

diri dari yang haram. Dan hal itu tidak dapat dilakukkan dengan baik kecuali 

dengan jalan pernikahan. Adapun dasar hukum yang bersumber dari Firman 

Allah SWT. 


	� د �ْ� وأ �ْ� ���"�ْ� أن ����� ْا  ��اء و أ���� اآ���� ���ْ� وآ�ّ���

��
  �*	&� هللا ��  ْ)�' وا��&�،$# 

                                                           
21

 Ermaningsih, Wahyu dan Samawati, Putu. 2006. Hukum Perkawinan Indonesia. Palembang: 
Rambang Palembang. 2006. Hlm. 33 

22
 Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. 1999. Hlm. 31 
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(Q.S. an-Nur: 32) 

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah SWT menyerukan kepada 

semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan 

akhlak umat, agar masing-masing mereka mengawinkan laki-laki yang tidak 

beristri dengan perempuan yang tidak bersuami. Dengan demikian 

terbentuklah keluarga-keluarga yang sehat, bersih dan terhormat. Dari 

keluarga inilah tersusun suatu umat dan bangsa23  

Mengenai masalah nikah ini, banyak ayat al-quran dan juga hadits 

yang mengutarakannya. Kaum muslimin secara keseluruhan telah sepakat 

bahwa nikah itu adalah suatu hal yang disyariatkan. 

A.3. Rukun Pernikahan 

 Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam 

pengertiannya. Menurut ulama fiqh menyatakan bahwa rukun nikah itu 

adalah kerelaan hati laki-laki dan perempuan yang harus diungkapkan 

melalui ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah pernyataan yang menyatukan 

keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu 

perkawinan24 

 Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah suatu 

yang harus ada dalam perkawinan. Jika salah satu rukun dan syarat-syarat 

perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan 

                                                           
23

 Depag RI. 1993. 6:626-627 
24

 Dahlan: 4: 1331 
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kata lain, syarat-syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh rukun perkawinan25 

 Di dalam buku Alhamdani yang berjudul risalah nikah26 yang menjadi 

rukun perkawinan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya calon suami 
2. Adanya calon istri 
3. Adanya wali 
4. Adanya dua orang saksi 
5. Adanya ijab dan qabul 

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam perkawinan adalah sebagai 

berikut: 

1. Syarat-syarat calon suami 

a. Beragama Islam 
b. Jelas kelaminnya (laki-aki) 
c. Bukan mahram 
d. Rela (tidak dipaksa) 
e. Tidak sedang ihram atau melaksankan ibadah haji 
f. Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon 

istrinya 
g. Tidak sedang mempuyai istri empat 

2. Syarat-syarat calon istri 

a. Beragama Islam 
b. Jelas kewanitaannya 
c. Bukan mahram 
d. Tidak dalam ikatan perkawinan 
e. Tidak dalam masa iddah 
f. Rela (tidak dipaksa) 
g. Tidak sedang ihram haji atau umrah 

3. Wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

                                                           
25

Soemiyati. 1999. Hlm. 30 
26

 Alhamdani. Risalah Nikah. 1985. Hlm. 30 
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a. Harus laki-laki 
b. Beragama Islam 
c. Baligh 
d. Harus berakal sehat 
e. Harus adil (tidak fasik) 

4. Dua orang saksi, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 

a. Beragama Islam 
b. Baligh 
c. Berakal sehat 
d. Adil 
e. Harus dapat melihat dan mendengar 
f. Harus faham (mengerti) akan maksud akad nikah 

5. Pihak yang melaksanakan ijab dan qabul harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Ijab hendaklah memakai perkataan yang berarti perkawinan serta ada 
kerelaan dari calon suami dan calon istri. 

b. Perkataan kabul harus memakai perkataan yang menegaskan bahwa 
pihak calon suami telah menerima ijab yang diucapakan pihak calon 
istri. 

c. Ijab dan qabul harus sesuai dan cocok. 
d. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan 

atau isyarat-isyarat yang diucakan oleh masing-masing pihak. 
e. Ijab dan qabul harus diucapkan ditempat yang sama dan pada waktu 

yang sama (dalam satu majelis) 
f. Shighat akad nikah haruslah mengandung pengertian bahwa 

perkawinan itu telah betul-betul sah dan resmi dilakukan 
g. Hendaklah akad nikah itu ma,abbad (selama-lamanya) artinyta tidak 

dibatasi oleh waktu 
 
Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melangsungkan 

perkawinan menurut UU. NO 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut27 

1. Pasal 6 ayat 1 : Adanya Persetujuan Mempelai: 

                                                           
27

 Syahrani, Riduan. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni. 1985. Hlm. 69 
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2. Pasal 6 ayat 2 : Adanya izin kedua orang tua atau wali calon mempelai 

yang belum berusia 21 tahun: 

3. Pasal 7 ayat 1: Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan 

usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun: 

4. Pasal 8 : Antara calon mempelai pria dan calon wanita tidak dalam 

hubungan darah atau keluaraga yang tidak boleh kawin 

5. Pasal 9 : Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain 

(kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU 

Perkawinan tentang Poligami) 

6. Pasal 10: Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama 

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan 

mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya 

7. Pasal 11 Ayat 1: Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai 

wanita yang janda (Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 pasal 39) 

 
B. Pernikahan Adat 

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu 

bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan 

Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi 

terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat 

terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami 

istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga 



39 

 

 

 

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan 

kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan 

keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan 

larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya 

(Ibadah) maupun hubungan manusuia dengan manusia (Mu’amalah) dalam 

pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.  

Oleh karenanya, Imam Sudiyati dalam bukunya Hukum Adat 

mengatakan: 

Menurut Hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, 

keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi bergantung 

pada susunan masyarakat”28 

Perkawinan menyangkut urusan keagamaan sebagaimana 

dikemukakan oleh: Van Vollenhoven bahwa : Dalam hukum adat banyak 

lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan 

dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia”29 

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang 

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum 

perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang 

merupakan “Rasa senak“ (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasa 

Tuha” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah 

                                                           
28

 Sudiyati. 1991. Hlm. 17 
29

 Hadikusuma. 2003. Hlm. 8 
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terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua 

termaksud anggota keluarga , kerabat menurut hukum adat setempat yaitu 

dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina 

dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelenggengan dari kehidupan 

anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan. 

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum 

“Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, 

begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak 

tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain;dan 

harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat 

setempat. 

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk 

dan bersistem perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria 

kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat 

kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai di (Bantul, Lampung, 

Bali) kemudian “Perkawinan Semanda“ dimana pelamar dilakukan oleh 

pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti 

tempat kedudukan dan kediaman istri hal ini bisa dijumpai didaerah 

(Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yaitu di 

(Jawa, Mencur, Mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan 

setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan 
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dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak 

berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju (Modern).30 

Dari berbagai penjelasan diatas telah ditarik suatu kesimpulan bahwa, 

bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan 

melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku dalam 

masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal 

mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat 

yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak berkepentingan dengan 

kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 

dengan demikian perkawinan dalam arti “Perikatan Adat“ walaupun 

dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya 

dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena 

perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan 

perbedaan keyakinan.31 

C. Sistem Perwalian 

C.1. Pengertian Wali dalam Pernikahan 

Kata Wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al Wali 

dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. 

Sedangkan menurut istilah, kata Wali mengandung pengertian orang yang 

menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak 

yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakilkan pengantin 

                                                           
30

 Hadikusuma. 2003. Hlm. 10 
31

 Hadikusuma. 2003. Hlm. 11 
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perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan 

pengantin pria). (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia1989:1007) Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak 

sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali.32 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa 

wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili 

pihak mempelai wanita, karena wali merupakan rukun nikah, dan akad nikah 

yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal. 

C.2. Kedudukan Wali sebagai salah satu Rukun Nikah 

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan 

tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali 

nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 

C.3. Syarat syarat Wali 

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan 

yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali 

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Islam ( orang kafir tidak sah menjadi wali) 
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali) 
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali) 
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali) 
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali) 
6. Tidak sedang ihram haji atau umrah. 

                                                           
32

 Al Jaziri Abdurrahman, Al- Fiqh ‘ala Mazaahib Al- Arba’ah, Beirut : Daar Al- Fikr, Juz 4:29 
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C.4. Macam Macam Wali 

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu: 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon 

mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah 

sebagai berikut: 

- Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, 
- Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak), 
- Saudara laki-laki sebapak, 
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, 
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak,  
- Paman (saudara dari bapak) kandung,  
- Paman (saudara dari bapak) sebapak, 
- Anak laki-laki paman kandung,  
- Anak laki-laki paman sebapak. 

Urutan diatas harus dilaksanakan secara tertib. (M. Yunus 1996:55) 

b. Wali Hakim 

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk 

bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat 

menggantikan wali nasab apabila: 

- Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali. 
- Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya. 
- Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang 

sederajat dengan dia tidak ada. 
- Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh 

perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km. 
- Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai. 
- Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh. 
- Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya). 
- Walinya gila atau fasik. 
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- Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA 
Kecamatan. 
 

c. Wali Muhakkam 

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon 

suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang 

yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang 

terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, 

berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.33 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai 

pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat 

Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat. 

Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

(P3NTR), yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua 

orang saksi. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, 

maka kedua calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri (pasal 

23 PMA Nomor 3 Tahun 1975). 

Dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 

tersebut diatur lagi sebagai berikut: 

                                                           

33
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- Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri 
menghadap PPN (P3NTR) 

- Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah 
disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain. 
Yang dimaksud wali menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 
1975 dapat dipelajari secara sistematis dari pasal 6 Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut: 

- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 
21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). 

- Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin 
dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 
6 ayat 3). 

- Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 
dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 
keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
 

Jadi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

menganggap bahwa wali adalah izin dari orang tua itupun bila calon 

mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa (di bawah 

umur 21 tahun) bila telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tidak lagi 

diperlukan izin dari orang tua. 


