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ABSTRAK 

Andi Ryan Saputra(2018):“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 18 

Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab 

Pernikahan Dalam Peraturan Menteri 

Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah” 

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh aturan tentang wali yang 

harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, hal ini terdapat dalam pasal 18 

Peraturan Menteri agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia 

Wali Nasab Dalam Pernikahan, sedangkan dalam Hukum Islam dan KHI 

yang menjadi acuan hukum Islam di Indonesia tidak menerangkan adanya 

batasan umur bagi wali nikah, oleh karena itu penetapan usia wali nasab 

dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tersebut dapat 

mendatangkan konsekuensi hukum yang berbeda.  

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana Ketentuan Usia Wali 

Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 

18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Adapun sumber hukum primernya adalah isi dari 

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan 

nikah dan sumber sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan metode Dokumentasi 

yaitu dengan mengumpulkan data-data dan menelaah berbagai buku dan 

literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

Metode analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, di mana data 

yang terkumpul diolah berdasarkan proses yang lebih bersifat terperinci.  

Hasil penelitian ini adalah bahwa usia wali nasib disyaratkan harus 

berumur sekurang-kurangnya 19 tahun yang terdapat dalam Pasal 18 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan bahwa baliq seseorang 

lebih dikaitkan dengan kematangan mentalnya bukan berdasarkan usianya 

sebagaimana yang ditetapkan oleh PMA yaitu 19 tahun, karena jika 

didasarkan dengan usia maka usia 15 tahun lebih tepat karena pendapat 

tersebut didasarkan pada keumuman hadits nabi dan oleh sebab itu penulis 

lebih mengutamakan kematangan mental hal ini didasarkan pada surat An-

Nisa’ ayat 6, yang menjelaskan tentang ketentuan menguji kematangan 

mental seseorang. 

 


