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EXECUTIVE SUMMARY
Indonesia Emas 2045 adalah era yang manaIndonesia akan mencapai kodisi
negara yang maju, makmur, modern, madani, dan dihuni oleh masyarakat yang
berperadaban. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas
2045 adalah melalui pembangunan manusia Indonesia yang holistik, berkeadilan
gender, dan pembangunan anak-anak Indonesia yang terjamin hak-haknya. Salah
satu institusi mendasar yang memegang peranan penting adalah keluarga. Dengan
anggota keluarga yang berkualitas diharapkan akan mampu berkontribusi nyata
dalam mewujudkan bangsa yang maju, makmur, modern, madani, dan beradab
sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Hanya saja ketika pondasi keluarga tidak
cukup kuat maka keluarga akan tidak berfungsi optimal dalam menciptakan
generasi masa depan yang berkualitas.
Salah satu resiko dalam menciptakan ketahanan keluarga yang responsif
gender dan memenuhi hak-hak anak secara baik dapat terjadi akibat rentannya
fungsi reproduksi, pendidikan dan sosialisasi, dan juga ekonomi yang dihadapi
keluarga dengan pasangan suami istri yang menikah dini. Kejadian pernikahan usia
anak di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di Mesir, namun masih lebih rendah jika
dibandingkan dengan Mali, Bangladesh, Eithopia, Uganda, India, dan Nigeria. Data
menunjukkan bahwa kejadian pernikahan usia anak lebih banyak terjadi dan
dialami oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Kondisi tersebut
menunjukkan masih rentannya anak perempuan untuk menjadi pelaku (korban)
dari pernikahan di usia anak-anak.
Sesuai dengan amanah Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA), setiap
anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik agar mampu
menjadi orang dewasa yang tangguh dan kompeten. Apabila pernikahan terjadi
pada seseorang yang masih di bawah usia 18 tahun maka dapat dikatakan sebagai
pernikahan pada usia anak atau seringkali dikenal sebagai pernikahan dini. Kajian
terdahulu menemukan beberapa penyebab atau alasan terjadinya pernikahan pada
usia anak: (i)ketidakonsistenan dalam hal regulasi; (ii) faktor kemiskinan;
(iii)tingkat pendidikan orang tua dan keluarga rendah; (iv) tradisi dan perilaku
menikahkan anak perempuan sejak dini; (v)perubahan tata nilai dan sosial di dalam
masyarakat; dan (vi) faktor agama dan pemahaman agama di masyarakat yang
seolah-olah “melegalkan” pernikahan pada usia anak.
Berbagai dampak negatif dapat terjadi akibat keluarga dibangun dengan
pasangan yang menikah pada usia anak antara lain secara psikologis anak belum
siap menjadi orang tua karena masih anak-anak dan menyebabkan rentan
terjadinya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terjadinya
perceraian. Selanjutnya, dari sisi pendidikan, banyak yang putus sekolah sehingga
memengaruhi kualitas sumberdaya manusia Indonesia dan daya kompetisi bangsa
pada umumnya. Selain itu, juga berdampak terhadap semakin tingginya angka
kemiskinan karena anak yang menikah diusia anak tidakmemiliki sumberdaya
ekonomi dan akses yang memadai. Dari sisi kesehatan, organ reproduksi
perempuan yang masih dalam usia anak belum siap untuk hamil dan melahirkan
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sehingga seringkali membahayakan si ibu dan bayinya dan menyebabkan
meningkatnya angka kematian ibu dan bayi.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dari lima provinsi
dengan angka pernikahan anak yang tinggi di Indonesia. Sejak menjadi provinsi
baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan pada
Tahun 2003, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkembang menjadi salah
satu provinsi yang cukup maju. Beberapa capaian dapat terlihat dari menurunnya
indikator angka kemiskinan (dari 5,25 menjadi 4,97); serta meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusiaa (IPM) dari 73,78menjadi 74,29. Namun dengan kenyataan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang termasuk lima terendah di Indonesia, dan
masih tingginya angka pernikahan usia anak, mengingat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung masih berada di peringkat keempat nasional untuk kelompok yang
menikah di usia 15-19 tahun, tentu saja meninggalkan beberapa permasalahan yang
mendasar. Sehingga menjadi menarik untuk mendalami praktek-praktek
pernikahan usia anak di salah satu wilayah dengan angka pernikahan usia anak yang
cukup tinggi.
Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan tersebut maka
penelusuran kebijakan yang ada baik di pusat maupun di daerah yang mendukung
terhadap program pendewasaan usia menikah sangat diperlukan. Upaya untuk
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kebijakan yang ada yang kemudian
dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya sehingga
Indonesia dapat menurunkan angka pernikahan pada usia anak melalui upaya
pendewasaan usia pernikahan adalah hal yang penting dilakukan. Selain itu,
memotret secara komprehensif fenomena pernikahan anak mulai dari penyebab
hingga ke dampak serta praktek-praktek terbaik yang ada di masyarakat dalam
mencegah terjadinya pernikahan di usia anak akan membantu memberikan
gambaran yang menyeluruh sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan
pendewasaan usia perkawinan agar anak-anak Indonesia lebih terlindungi.
Kajian yang dilakukan ini mempunyai maksud untuk mendapatkan dukungan
empiris tentang kebijakan dan program pencegahan, pemberdayaan, dan
perlindungan bagi anak agar tidak terjadi pernikahan pada usia anak yang sudah
ada di Kementerian dan Lembaga yang ada di pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, sebagai wilayah studi kasus. Selain itu juga dimaksudkan untuk
mendapatkan dukungan empiris tentang praktek terbaik dalam upaya pendewasaan
usia pernikahan bagi anak, dengan menyandarkan analisis pada isu kesetaraan dan
keadilan gender dan isu perlindungan anak.
Kajian ini dilakukan di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan
desain cross-sectional. Kajian ini melibatkan sejumlah kelompok responden yang
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih responden
yang sesuai dengan kriteria dan tujuan kajian, yang meliputi (1) kelompok ayah, (2)
kelompok ibu, dan (3) kelompok anak. Sebanyak dua belas orang pada masingmasing kelompok responden dipilih sebagai responden untuk wawancara
mendalam (indepth interview), sehingga total responden yang terlibat adalah 36
orang. Kajian ini melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan
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stakeholders di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu kajian
ini juga melibatkan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang
mendukung.
Data yang dikumpulkan dalam kajian iniadalah data primer dan data
sekunder. Data primer yang dikumpulkan mencakup karakteristik anak,
karakteristik keluarga, upaya peningkatan usia pernikahan oleh pemerintah pusat
danpemerintah daerah, praktek terbaik pendewasaan usia pernikahan yang
dilakukan keluarga, penyebab dan dampak pernikahan usia anak, dan persepsi anak
mengenai pendewasaan usia pernikahan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah
berupa gambaran lokasi penelitian, serta kebijakan dan program pendewasaan usia
pernikahan yang telah dilakukan stakeholders terkait seperti dari instansi
pemerintah, lembaga masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat mengenai
upaya-upaya peningkatan usia pernikahan yang telah dilakukan.
Kajian ini menemukan bahwa di tingkat Kementerian dan Lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat menunjukkan bahwa program-program
yang sudah ada masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Program-program yang ada masih bersifat sektoral dan belum ada lembaga yang
mengkoordinasikan bagaimana upaya pencegahan secara holistik (sasarannya
holistik, tujuannya holistik) agar anak tidak menikah minimal sebelum usia 18
tahun. Selain itu, dari program-program yang sudah dilakukan belum terlihat
adanya program-program pemberdayaan yang ditujukan untuk anak, terutama anak
dari kelompok rentan sehingga anak lebih mempunyai kontrol terhadap keputusan
atas pernikahan. Program-program yang ada masih hanya sebatas edukasi dan
sosialisasi. Belum ada program secara holistik untuk menguatkan anak-anak yang
sudah terlanjur menikah, dan anak dari orang tua yang menikah pada usia anak.
Program-program yang ada belum terlihat secara eksplisit responsif gender, yaitu
program yang spesifik untuk anak perempuan dan anak laki-laki.
Kajian ini juga menemukan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini
pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sudah melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak melalui programprogram terobosannya. Akan tetapi, program-program yang sudah dilakukan masih
belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Bangka Tengah
masih belum memiliki lembaga yang mengkoordinasikan bagaimana upaya
pencegahan secara holistik (sasarannya holistik, tujuannya holistik) agar anak tidak
menikah minimal sebelum usia 18 tahun. Selain itu, dari program-program yang
sudah dilakukan belum terlihat adanya program-program pemberdayaan yang
ditujukan untuk anak, terutama anak dari kelompok rentan sehingga anak lebih
mempunyai kontrol terhadap keputusan atas pernikahan. Belum ada program
secara holistik untuk menguatkan anak-anak yang sudah terlanjur menikah, dan
anak dari orang tua yang menikah usia anak. Program-program yang ada belum
terlihat secara eksplisit responsif gender, yaitu program yang spesifik untuk anak
perempuan dan anak laki-laki.
Hasil analisis terhadap penyebab dari pernikahan usia anak menunjukkan
bahwa orang tua yang menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun terlihat tidak
mempunyai kontrol akan kehidupan masa depan anak. Dalam hal ini, orang tua
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membiarkan anak tidak melanjutkan sekolah dan seringkali inilah yang
menyebabkan anak kemudian menikah sebagai alternatif karena tidak dapat
melakukan apa-apa; dan ayah pun menyetujui. Ketika anak kemudian meminta izin
menikah; dilandasi oleh nilai yang diyakini orang tua bahwa anak telah ketemu
jodohnya dan kontrol orang tua yang lemah; maka menikahlah anak meskipun
usianya belum genap 18 tahun.
Kajian ini juga menemukan bahwa anak yang menikah ketika masih berusia di
bawah 18 tahun dikarenakan sudah tidak lagi melanjutkan sekolah. Menikah
menjadi satu-satunya pilihan anak karena kurangnya pengetahuan dan informasi,
serta bimbingan dan arahan dari orang tua mengenai beragam alternatif lain yang
dapat dijadikan sebagai pilihan dalam hidup. Dilandasi oleh perasaan siap karena
sudah mampu mencari uang sendiri atau memiliki aset dari orang tua; dan nilai yang
diyakini anak bahwa sudah bertemu dengan jodohnya; maka anak menikah
meskipun masih berusia di bawah 18 tahun.
Hasil analisis terhadap dampak dari pernikahan usia anak menemukan bahwa
dampak dari pernikahan usia anak menurut orang tua adalah ketidakstabilan
ekonomi yang menyebabkan meningkatnya risiko anak hidup dalam kemiskinan;
meningkatnya risiko anak tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak
dapat dicatatkan;rendahnya keterampilan pengasuhan anak; dan semakin tingginya
risikokekerasan dan perceraian yang akan dialami oleh anak.Kajian ini juga
menemukan bahwa dampak pernikahan usia anak yang dirasakan oleh anak adalah
kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi; tidak dapat
mewujudkan cita-cita; tidak dapat menikmati masa muda dengan maksimal; risiko
perceraian meningkat; dan ketidakberdayaan secara ekonomi.
Hasil analisis terhadap praktek terbaik pendewasaan usia pernikahan
menemukan bahwa orang tua yang tidak menikahkan anak pada usia di bawah 18
tahun adalah orang tua yang menginginkan anak memiliki pendidikan yang tinggi;
dapat mewujudkan cita-citanya; memiliki kesiapan secara fisik, mental dan ekonomi
sebelum menikah; dan memiliki pandangan bahwa usia ideal untuk anak menikah
adalah di atas 20 tahun. Dalam hal ini, orang tua memiliki kontrol terhadap
kehidupan anak, memiliki harapan terhadap anak, serta memberikan bimbingan dan
arahan kepada anak, sehingga anak tidak dinikahkan pada usia di bawah 18
tahun.Kajian ini juga menemukan bahwa anak yang tidak menikah pada usia di
bawah 18 tahun adalah anak yang memiliki tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai
dan diwujudkan di masa depan. Memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik
sehingga tidak mudah menyerah dengan keadaan. Anak memiliki pandangan bahwa
usia ideal untuk menikah adalah di atas 20 tahun.
Berdasarkan analisis penyebab dan dampak pernikahan usia anak, kajian ini
menemukan tiga faktor utama penyebab pernikahan usia anak yaitu pendidikan,
pengasuhan, dan kemiskinan. Berdasarkan analisis praktek terbaik pendewasaan
usia pernikahan, kajian ini menemukan dua faktor penting yang dapat menjadi
pencegah pernikahan usia anak yaitu harapan orang tua serta harapan dan cita-cita
anak. Orang tua-orang tua dengan harapan tinggi kepada anaknya akan mendorong
anak untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, orang tua juga tidak permisif untuk
membiarkan anak bergaul dengan siapa saja. Anak-anak yang memiliki cita-cita dan
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harapan yang tinggi untuk masa depannya memiliki motivasi yang tinggi untuk
melanjutkan sekolahnya. Selain itu, harapan yang tinggi akan masa depan
mendorong anak menjaga pergaulannya sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan
yang salah.
Berdasarkan hasil desk review dan analisis yang sudah dilakukan terhadap
pendewasaan usia pernikahan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung; maka dalam pengembangan kebijakan pendewasaan usia
pernikahan diarahkan pada kerangka Kebijakan Perlindungan Anak Responsif
Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak.Upaya-upaya
pencegahan dan penanganan pernikahan di usia anak harus diselenggarakan
bersamaan dengan upaya-upaya pemenuhan hak anak. Oleh karenanya, harus ada
jaminan bahwa anak mempunyai dokumen legal sebagai identitas dirinya; harus ada
peningkatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan; gerakan wajib belajar harus
ditingkatkan, pendidikan seks harus masuk dalam kurikulum, harus ada penyediaan
wadah untuk mengisi waktu luang anak; harus ada upaya-upaya peningkatan
kesejahteraan ekonomi keluarga sehingga resiko pernikahan anak akibat
kemiskinan dapat diminimalisir; dan harus ada upaya perlindungan anak dari
pergaulan yang salah, termasuk juga perlindungan bagi orang tua yang berusia anak
beserta anaknya.
Perumusan kerangka Kebijakan Perlindungan AnakResponsif Gender untuk
Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anakperlu didasarkan pada tiga hal yaitu: (i)
pencegahan pernikahan usia anak secara tidak langsung, (ii) pencegahan
pernikahan usia anak secara langsung, dan (iii) penanganan anak yang menikah di
usia anak. Oleh karenanya, pengembangan Kebijakan Perlindungan Anak Responsif
Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak hendaknya
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (i) Di tingkat pusat, perlu
didorong pengembangan jejaring koordinasi antarpemangku kepentingan; baik dari
Kementerian/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan; (ii) Di tingkat provinsi dan
kabupaten, lembaga koordinasi yang telah ada yaitu Unit Perlindungan Terpadu
(UPT) yang biasanya berbentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak) perlu didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah untuk mengembangkan layanan primer, sekunder, dan tersier; dan (iii)
Pemerintah daerah perlu didorong untuk mengalokasikan anggaran yang memadai
untuk pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak terhadap pernikahan
usia anak.
Pendekatan sistem perlindungan anak dipilih sebagai pendekatan yang
melandasi rekomendasi Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk
Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan
Anak Responsif Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak yang
dihasilkan dari kajian ini mencakup: (i) arah kebijakan, (ii) tujuan kebijakan, (iii)
strategi kebijakan, (iv) sasaran kebijakan, dan (v) arahan program. Strategi
Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk Menurunkan Angka
Pernikahan di Usia Anak yang dapat dijalankan meliputi: (a) strategi koordinasi di
tingkat pemerintah pusat; dan (b)Strategi Pengembangan Pelayanan Terpadu
perlindungan anak berbasis kesetaraan dan keadilan gender untuk menurunkan
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angka pernikahan di usia anak di tingkat Pemerintah Daerah. Sasaran Kebijakan
Perlindungan Anak Responsif Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia
Anak yaitu: (1) negara, (2) pemerintah pusat, (3) pemerintah daerah, (4) organisasi
kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, (5) media massa, dan (6) dunia usaha.
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Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang mana Indonesia akan
mencapai kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, dan dihuni oleh
masyarakat yang berperadaban; tentu saja membutuhkan upaya panjang dan
sistematis. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Indonesia
Emas 2045 adalah melalui pembangunan manusia Indonesia yang holistik,
berkeadilan gender, dan pembangunan anak-anak Indonesia yang terjamin hakhaknya. Salah satu institusi mendasar yang memegang peranan penting adalah
keluarga.Dalam membangun sebuah institusi keluarga, pondasi yang kuat sangat
dibutuhkan mengingat keluarga harus dapat berfungsi dengan baik untuk
mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh anggotanya. Dengan anggota
keluarga yang berkualitas diharapkan akan mampu berkontribusi nyata dalam
mewujudkan bangsa yang maju, makmur, modern, madani, dan beradab sesuai
dengan Visi Indonesia Emas 2045.Keluarga yang terbangun dengan interaksi yang
responsif gender dan melindungi anak-anak dalam lingkungan keluarga yang
kondusif merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan keluarga untuk dapat
membangun keluarga yang tahan dan mampu menyiapkan generasi masadepan
yang berkualitas.Hanya saja ketika pondasi keluarga tidak cukup kuat maka
keluarga akan tidak berfungsi optimal dalam menciptakan generasi masa depan
yang berkualitas.
Salah satu resiko dalam menciptakan ketahanan keluarga yang responsif
gender dan memenuhi hak-hak anak secara baik dapat terjadi akibat rentannya
fungsi reproduksi, pendidikan dan sosialisasi, dan juga ekonomi yang dihadapi
keluarga dengan pasangan suami istri yang menikah dini. Publikasi Maholtra, et. al.
(2011) mencatat bahwa jumlah anak di bawah usia 18 tahun di Indonesia yang
menikah mencapai 22,0%. Proporsi ini lebih tinggi daripada Mesir namun masih di
bawah proporsi di Mali, Bangladesh, Eithopia, Uganda, India, dan Nigeria.
Secara nasional, Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 mencatat bahwa diantara
perempuan menikah usia 10-54 tahun, terdapat 2,6% perempuan menikah pertama
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kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010 juga menemukan bahwa jumlah dari
perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar dibandingkan yang
laki-laki, yaitu 11.7 persen untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki hanya
1.6 persen.Hasil lain dari Riskesdas Tahun 2010 juga menunjukkan bahwa usia
perkawinan pertama dibawah 20 tahun mencakup 4,8% pada usia 10-14 tahun dan
41,9% pada usia 15-19 tahun. Hasil Susenas 2012juga mencatat bahwa 11.13 persen
anak perempuan telah menikah di usia 10-15 tahun dan sekitar 32.10 persen di usia
16-18 tahun.Kondisi tersebut menunjukkan masih rentannya anak perempuan
untuk menjadi pelaku (korban) dari pernikahan di usia anak-anak. Padahal, setiap
anak, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama untuk
terlindungi dari beragam perilaku salah terhadap anak termasuk terlindungi dari
praktek-praktek pernikahan usia anak. Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan
wilayah, provinsi dengan persentase perkawinan anak tertinggi usia 15-19 tahun
berturut-turut adalah Kalimantan Tengah (52.1 %), Jawa Barat (50.2 %),
Kalimantan Selatan (48.4 %), Bangka Belitung (47.9 %), dan Sulawesi Tengah (46.3
%). Data tersebut menunjukkan betapa tingginya peluang anak di bawah usia 18
tahun terlibat dalam praktek-praktek pernikahan usia dini yang tentu saja akan
berdampak besar bagi masa depan kehidupan anak-anak Indonesia.
Seseorang yang masih di bawah usia 18 tahun, termasuk di dalam kandungan,
merupakan definisi “anak” menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23
tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014.
Sesuai dengan amanah Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA), setiap anak
memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik agar mampu menjadi
orang dewasa yang tangguh dan kompeten.Batasan usia ini sama dengan yang
dimuat dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia
dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Oleh karenanya, apabila
pernikahan terjadi pada seseorang yang masih di bawah usia 18 tahun maka dapat
dikatakan sebagai pernikahan pada usia anak atau seringkali dikenal sebagai
pernikahan dini. Selanjutnya, dalam UUPA juga telah disebutkan bahwa salah satu
kewajiban orang tua dan keluarga adalah mencegah terjadinya pernikahan usia
anak. Perangkat aturan yang ada, telah menegaskan perlunya upaya perlindungan
anak sehingga anak tidak terlibat dalam praktek-praktek pernikahan usia dini dan
tetap terpenuhi haknya sebagai anak sehingga lebih siap menjadi orang dewasa
yang tangguh dan kompeten.
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Kajian terdahulu telah menemukan beberapa penyebab atau alasan terjadinya
pernikahan pada usia anak-anak. Dari sisi kerangka regulasi, Undang Undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 meyebutkan bahwa usia menikah untuk calon
pengantin perempuan 16 tahun dan calon pengantin laki-laki 19 tahun; yang
bermakna bahwa ada peluang diijinkannya seorang anak perempuan menikah di
bawah

18

tahun.

Apabila

disandingkan

dengan

UUPA

maka

terjadi

ketidakkonsitenan peraturan yang mana UUPA secara melarang adanya berbagai
tindakan yang merugikan anak dan bahkan pada Pasal 26 telah menegaskan bahwa
salah satu kewajiban keluarga dan orang tua adalah untuk mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak.Namun, dalam UU Perkawinan, “melegalkan” terjadinya
pernikahan pada usia di bawah 18 tahun; meskipun pada Pasal 6 Ayat (2)
menyebutkan bahwa apabila belum mencapai usia 21 tahun maka harus dengan ijin
orang tua. Akibatnya, banyak sekali ditemukan kasus-kasus pernikahan pada usia
anak yang kemudian tidak memiliki aspek legal (surat nikah) dengan alasan
pengurusan surat ijin yang merepotkan karena harus ke pengadilan.
Selain ketidakonsistenan dalam hal regulasi, beberapa alasan lain yang
menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia anak-anak adalah: (i) faktor
kemiskinan, yang mana dengan ekonomi keluarga yang miskin dan terbatas maka
menikahkan anak perempuan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan
perekonomian keluarga ke arah yang lebih baik; (ii) tingkat pendidikan orang tua
dan keluarga rendah; (iii) tradisi dan perilaku menikahkan anak perempuan sejak
dini telah berlangsung sejak zaman dulu di suatu daerah/kelompok masyarakat
tertentu; (iv) perubahan tata nilai dan sosial di dalam masyarakat misalnya
pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan akhirnya menikah
dan sikap permisif masyarakat; (v) informasi tentang masalah kesehatan reproduksi
dari media sosial kurang komprehensifdan kurangnya pemahaman mengenai
kesehatan reproduksi memicu perilaku yang menyimpang yang berujung pada
perkawinan anak; hingga (vi) faktor agama dan pemahaman agama di masyarakat
yang seolah-olah “melegalkan” pernikahan pada usia anak.Alasan ekonomi serta
harapan mencapai keamanan sosialdan finansial setelah menikah menyebabkan
banyakorangtua mendoronganaknya untuk menikah di usiamuda (Fadlayana &
Larasati, 2009). Oleh karenanya, tidak salah pendapat Mathur, Greene, & Malhotra
(2003) yang menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya pernikahan dini (usia
anak) adalah kombinasi antara tradisi, kemiskinan, dan kurangnya kesempatan
dalam mengakses sumber daya pembangunan.
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Padahal apabila ditelaah lebih lanjut, berbagai dampak negatif dapat terjadi
akibat keluarga dibangun dengan pasangan yang menikah pada usia anak. Dampak
dari perkawinan usia anak tentu sangat banyak antara lain secara psikologis anak
belum siap menjadi orang tua karena masih anak-anak dan menyebabkan rentan
terjadinya

pertengkaran,

kekerasan

dalam

rumah

tangga,

hingga

terjadinyaperceraian. Selanjutnya, dari sisi pendidikan, banyak yang putus sekolah
sehingga mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia Indonesia dan daya
kompetisi bangsa pada umumnya. Selain itu, juga berdampak terhadap semakin
tingginya angka kemiskinan karena anak yang menikah diusia anak tidakmemiliki
sumberdaya ekonomi dan akses yang memadai. Dari sisi kesehatan, organ
reproduksi perempuan yang masih dalam usia anak belum siap untuk hamil dan
melahirkan sehingga seringkali membahayakan si ibu dan bayinya dan
menyebabkan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Dampak lain juga terlihat
dari adanya kawin cerai yang tinggi dan memicu perdagangan orang dan feminisasi
kemiskinan.Fadlayana & Larasati (2009) mengungkapkan bahwa masalah
pernikahan anak menegaskan implikasi secara umum bahwa kaum perempuan dan
anak

yang

akan

menanggung

risiko

dalam

berbagai

aspek,berkaitan

denganpernikahan yang tidak diinginkan, hubunganseksual yang dipaksakan,
kehamilan di usia yangsangat muda, selain juga meningkatnya risikopenularan
infeksi HIV, penyakit menular seksuallainnya, dan kanker leher rahim. Selain itu,
kesehatan anak dan kondisi psikologis dari anak yang dilahirkan dan kemudian
dibesarkan oleh orang tua yang masih sangat muda merupakan dampak lain yang
dapat terjadia dari fenomena penikahan usia dini.
Kondisi tersebut menunjukkan betapa tingginya resiko anak perempuan,
tanpa mereka sadari, memperoleh dampak negatif dari pernikahan usia anak. Anak
perempuan lebih beresiko untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga,
menjadi orang tua tunggal di usia anak-anak karena pernikahan berakhir dengan
perceraian sehingga mengalami kemiskinan yang berulang, terputusnya akses
layanan pendidikan maupun layanan kesehatan sehingga anak perempuan tidak
dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak tercatatnya
dalam layanan dasar, dan bahkan kematian akibat melahirkan juga menjadi resiko
besar bagi anak perempuan yang menikah di usia anak.
Untuk kasus Indonesia, mencegah terjadinya pernikahan usia anak dengan
melarang pernikahan terjadi di bawah usia 18 tahun secara legal mungkin akan sulit
dilakukan. Di beberapa daerah di Indonesia, upaya ini akan terbentur dengan
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normaadat dan juga agama yang tidak melarang pernikahan terjadi sebelum
seseorang berusia 18 tahun. Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan anak
dari resiko pernikahan yang terjadi pada seseorang yang belum berusia 18 tahun,
pemerintah di tingkat nasional dan daerah tentu sudah mempunyai berbagai
kebijakan dan program untuk mendewasakan usia perkawinan anak. Programprogram yang dilakukan merupakanupaya untuk melindungi anak-anak Indonesia
dari kehidupan yang beresiko negatif untuk masa depan mereka.Upaya-upaya
pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak agar tidak cepat-cepat
dinikahkan akan membantu untuk mendewasakan usia perkawinan anak sampai
setidak-tidaknya menunggu tamat sekolah menengah umum yaitu sekitar 18 tahun
untuk anak perempuan, bahkan menunggu sampai usia 21 tahun lebih baik lagi.
Melalui

program

Pendewasaan

Usia

Perkawinan

(PUP),

BKKBN

telah

merekomendasikanperempuan untukmenikah minimum mencapai 21 tahundan 25
tahun untuk anak laki-laki sehingga siap secara fisik, psikis, mental, sosiologis dan
harapannya jugasecara ekonomi sehingga dapat membangun kehidupan keluarga
yang lebih sejahtera (BKKBN, 2012).
Hanya saja, fakta berkata lain. Seperti yang tersaji sebelumnya, Riskesdas
(2010) menunjukkan bahwa sekitar satu dari dua perkawinan yang terjadi pada
lima provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bangka
Belitung, dan Sulawesi Tengah, terjadi pada usia 15-19 tahun. Diantara kelima
provinsi tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsitermuda
dari lima provinsi dengan angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Sejak
menjadi provinsi baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Provinsi Sumatera
Selatan pada Tahun 2003, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkembang
menjadi salah satu provinsi yang cukup maju. Beberapa capaian dapat terlihat dari
menurunnya indikator angka kemiskinan (dari 5,25 menjadi 4,97); serta
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusiaa (IPM) terus meningkat dari
73,78menjadi 74,29. Namun dengan kenyataan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
yang termasuk lima terendah di Indonesia, dan masih tingginya angka pernikahan
usia dini, mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di peringkat
keempat nasional untuk kelompok yang menikah di usia 15-19 tahun, tentu saja
meninggalkan beberapa permasalahan yang mendasar. Sejalan dengan pendapat
Mathur, Greene, & Malhotra (2003) bahwasanya pernikahan dini (usia anak)
disebabkan oleh kombinasi antara tradisi, kemiskinan, dan kurangnya kesempatan
dalam mengakses sumber daya pembangunan; menjadi menarik untuk mendalami
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praktek-praktek pernikahan usia anak di salah satu wilayah dengan angka
pernikahan usia anak yang cukup tinggi.
Berdasarkan hal tersebut maka penelusuran kebijakan yang ada baik di pusat
maupun di daerah yang mendukung terhadap program pendewasaan usia menikah
sangat diperlukan. Upaya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan
kebijakan yang ada yang kemudian dapat menjadi landasan dalam merumuskan
kebijakan selanjutnya sehingga Indonesia dapat menurunkan angka pernikahan
pada usia anak melalui upaya pendewasaan usia pernikahan adalah hal yang penting
dilakukan. Selain itu, memotret secara komprehensif fenomena pernikahan anak
mulai dari penyebab hingga ke dampak serta praktek-praktek terbaik yang ada di
masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak akan
membantu memberikan gambaran yang menyeluruh sebagai landasan dalam
merumuskan kebijakan pendewasaan usia perkawinan agar anak-anak Indonesia
lebih terlindungi. Oleh karenanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak perlu melakukan kajian kebijakan di tingkat pusat dan juga
daerah dengan mengambil salah satu wilayah kajian yang dapat merepresentasikan
wilayah dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi di Indonesia sekaligus
merupakan wilayah yang telah mempunyai beberapa capaian yang cukup bagus
dalam beberapa indikator pembangunan manusia. Hal tersebutlah yang menjadi
landasan perlunya dilakukan “Kajian Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di
Indonesia”; dengan mengambil studi kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian
I.2.1. MaksudKajian
Kajian yang dilakukan ini mempunyai maksud untuk mendapatkan dukungan
empiris tentang kebijakan dan program pencegahan, pemberdayaan, dan
perlindungan bagianak agar tidak terjadi pernikahan pada usia anak yang sudah ada
di Kementerian dan Lembaga yang ada di pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, sebagai wilayah studi kasus. Selain itu juga dimaksudkan untuk
mendapatkan dukungan empiris tentang praktek terbaik dalam upaya pendewasaan
usia pernikahan bagi anak, dengan menyandarkan analisis pada isu kesetaraan dan
keadilan gender dan isu perlindungan anak.
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I.2.2. Tujuan Kajian
Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan dan juga maksud kajian
yang telah dijelaskan, maka kajian ini bertujuan untuk:
1.

Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan program pencegahan,
pemberdayaan, dan perlindungan bagi anak di Kementerian dan Lembaga di
pusat agar tidak terjadi pernikahan di usia anak (di bawah 18 tahun).

2.

Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan program pencegahan,
pemberdayaan, dan perlindungan bagi anak berbasis analisis genderagar tidak
terjadi pernikahan di usia anak (di bawah 18 tahun) di Kabupaten Bangka
Tengah,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.

Mengidentifikasi

dan

menganalisis

penyebab,

kejadian,

dan

dampak

daripraktek-praktek perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun)berbasis
analisis

gender

yang

terjadi

di

masyarakat

di

Kabupaten

Bangka

Tengah,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.

Mengidentifikasi dan menganalisis praktek-praktek pendewasaan usia menikah
berbasis analisis gender yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Bangka
Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.

Merekomendasikan kebijakan pendewasaan usia menikah sebagai salah satu
upaya perlindungan anak di Indonesia, khususnya yang diarahkan pada
kebijakan pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak agar tidak
terjadi pernikahan di usia anak (di bawah 18 tahun).

1.3. Luaran Kajian
Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan maka luaran yang diharapkan
dalam kajian ini adalah:
1.

Laporan tentang analisis kebijakan dan program pencegahan, pemberdayaan,
dan perlindungan bagi anak di Kementerian dan Lembaga di Pusat agar tidak
terjadi pernikahan di usia anak (di bawah 18 tahun).

2.

Laporan tentang analisiskebijakan dan program pencegahan, pemberdayaan,
dan perlindungan bagianak berbasis analisis genderagar tidak terjadi
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pernikahan di usia anak (di bawah 18 tahun)di lokasi terpilih di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
3.

Laporan tentang analisis penyebab, kejadian, dan dampak dari praktek-praktek
perkawinan usia anak (di bawah 18 tahun)berbasis analisis genderyang terjadi
di masyarakat di lokasi terpilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.

Laporan tentang analisispraktek-praktek pendewasaan usia menikah berbasis
analisis genderyang terjadi di masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

5.

Rekomendasi kebijakan pendewasaan usia menikah sebagai salah satu upaya
perlindungan anak di Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup Kajian
Kajian yang dilaksanakan ini mempunyai ruang lingkup:
1.

Pengumpulandata dan informasi dari Kementerian dan Lembaga di pusat
terkait kebijakan dan program pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan
bagi anak agar tidak terjadi pernikahan di usia anak (di bawah 18 tahun).

2.

Pengumpulandata dan informasi berbasis gender dari SKPD, Lembaga
Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat diProvinsi Kepulauan Bangka
Belitung terkait kebijakan dan program pencegahan, pemberdayaan, dan
perlindungan bagi anak agar tidak terjadi pernikahan di usia anak (di bawah 18
tahun).

3.

Pengumpulan data dan informasi berbasis gender dari masyarakat terkait
penyebab, kejadian, dan dampak dari praktek-praktek perkawinan usia anak
(di bawah 18 tahun)yang terjadi di masyarakat di lokasi terpilih di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

4.

Mengumpulkan data dan informasi berbasis gender dari masyarakat terkait
praktek-praktek pendewasaan usia menikah (di atas 18 tahun)yang terjadi di
masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.

Menyusun rekomendasi kebijakan pendewasaan usia menikah sebagai salah
satu upaya perlindungan anak di Indonesia.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1.Pernikahan Usia Anak dan Isu Keadilan Gender
Pernikahan usia anak (child marriage) adalah pernikahan yang dilakukan baik
oleh perempuan maupun laki-laki sebelum berusia 18 tahun (Maholtra, et. al.
2011)1,2.Pernikahan usia anak melibatkan salah satu atau kedua pasangan berusia di
bawah 18 tahun, yang terdaftar atau tidak terdaftar secara resmi serta berada di
bawah hukum adat, agama atau perdata (IPPF 2006).Pernikahan usia anak juga
dikenal sebagai pernikahan paksa (forced marriage) karena anak masih belum
mampu mengambil dan memberikan keputusan yang berhubungan dengan
pasangan dan pernikahan. Dalam hal ini, anak kurang memiliki pengetahuan
terhadap pilihan hidup yang mereka miliki, sehingga menerima pernikahan sebagai
bagian dari nasib mereka3.
Berbagai kasus pernikahan usia anak sangat sarat dengan isu-isu kesetaraan
dan keadilan gender. Salah satunya ditunjukkan dari kecenderungan bahwa
pernikahan usia anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak
laki-laki (Maholtra, et. al. 2011)4. UNICEF (2013) memprediksi selama tahun 20112020, sekitar 140 juta anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, dan 50
juta anak perempuan diantaranya akan menikah sebelum berusia 15 tahun.
Pernikahan usia anak telah diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi
manusia, khususnya pada wanita karena membatasi akses wanita terhadap
pendidikan dan menempatkan wanita dalam posisi yang berisiko terhadap
kekerasan, pelecehan dan eksploitasi.
Permasalahan pernikahan di usia anak memang merupakan permasalahan
yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, salah satunya terkait dengan
1
2
3

4

Really simple stats: The UNICEF Ghana internal statictical bulletin. 2015. Diambil dari:
http://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5(3).pdf
Child marriage factsheet. Diambil dari: http://www.equalitynow.org/sites/default/files
/Child%20Marraige%20Fact%20Sheet_0.pdf
Child marriage in South Asia: International and constitutional legal standards and
jurisprudence for promoting accountability and change. 2013. Diambil dari:
https://www.
reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/ChildMarriage_Briefin
gPaper_Web.pdf
Solidarity for the children of SAARC. 2013. Diambil dari: https://www.icrw.org/files
/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asia.2013.pdf
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ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Beberapa dokumen internasional
mencatat isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam praktek pernikahan
usia anak yang biasanya menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak,
yaitu2,5:
1) Pemasalahan ekonomi, yang mana anak perempuan lebih dianggap sebagai
bebanekonomi orang tua;
2) Kontrol terhadap seksualitas, yang mana pernikahan pada anak perempuan
diperlukan sebagai cara untuk mengontrol seksualitas anak perempuan, dan
secara tidak langsung berhubungan dengan kehormatan keluarga;
3) Budaya dan tradisi, yang mana pernikahan merupakan strategi untuk
menghindari tekanan sosial yang akan diterima keluarga jika tidak mengikuti
persepsi umum mengenai usia ideal anak untuk menikah. Di masyarakat,
seringkali ditemukan nilai-nilai terkait “perawan tua” seandainya anak
perempuan tidak menikah hingga usia tertentu; dan
4) Keamanan, yang mana kemiskinan menjadikan pernikahan usia anak sebagai
strategi atau mekanisme perlindungan yang dilakukan orang tua untuk menjamin
masa depan anak.Khususnya pada anak perempuan, banyak pandangan yang ada
di masyarakat bahwasanya setinggi apapun perempuan berpendidikan pada
akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga yang sibuk dengan urusan domestik
rumah tangga. Hal inilah yang mendorong orang tua mengijinkan ketika anak
perempuannya menikah meskipun masih berada di bawah usia 18 tahun.

2.2.Pernikahan Usia Anak: Tinjauan Empiris
Pernikahan usia anak memiliki banyak dampak negatif, khususnya semakin
tingginya resiko bagi anak perempuan. UNICEF6 tahun 2015 menuliskan beberapa
dampak negatif dari pernikahan usia anak yaitu: (1) komplikasi kehamilan dan
kelahiran yang menyebabkan kematian pada perempuan usia 15-19 tahun, (2) bayi
yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki risiko yang tinggi untuk meninggal
setelah dilahirkan, (3) bayi yangdilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi
memiliki berat badan lahir rendah (BBLR), (4) kehamilan pada usia remaja memiliki

5
6

UNICEF. 2001. Early marriage: Child spouses. Diambil dari: https://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/digest7e.pdf
Really simple stats: The UNICEF Ghana internal statictical bulletin. 2015. Diambil dari:
http://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5(3).pdf
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pengaruh negatif terhadap status gizi ibu, (5) pernikahan usia anak menghilangkan
kesempatan anak menikmati masa anak-anak, menghilangkan kesempatan anak
mendapatkan pendidikan, serta membatasi kemampuan anak untuk berpartisipasi
dalam bidang sosial dan ekonomi, dan (6) perempuan yang menikah sebelum
berusia 18 tahun memiliki risiko yang tinggi mengalami pengasingan secara sosial,
kekerasan dari pasangan, dan tertular HIV/AIDS diabanding dengan perempuan
yang menikah diusia yang lebih tua.
Selain itu, pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak dapat
melanjutkan pendidikan. Anak perempuan yang dipaksa untuk meninggalkan
pendidikan karena harus menikah cenderung tidak memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk
mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan. Pernikahan usia anak, terutama
pada anak perempuan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan lintas
generasi7,8. Praktek pernikahan pada usia anak menyebabkan keluarga, masyarakat,
dan negara sulit keluar dari kemiskinan8.
Perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang tinggi terhadap
kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang
lebih dewasa (UNICEF 2005). Pernikahan usia anak juga memiliki hubungan yang
kompleks dengan perdagangan manusia (human trafficking). Pernikahan pada usia
anak menyebabkan anak rentan untuk menjadi korban trafficking baik yang
dilakukan oleh pasangan atau para pelaku perdagangan manusia (USAID 2012).
Di Indonesia, hasil penelusuran menemukan bahwa pernikahan dini
meningkatkan resiko terjadinya perceraian. Fenomena tingginya angka perceraian
di Indonesia menjadi perihal serius karena keluarga merupakan pendidikan
pertama yang meletakkan dasar-dasar kepribadian, etika, dan moral anak-anak.
Perceraian akan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi dalam keluarga dan
seringkali akan menjadi resiko bagi terganggunya tumbuh kembang anak dalam
keluarga yang bercerai. Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI
Tahun 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, rata-rata satu dari 10
pasangan menikah berakhir dengan perceraian. Bahkan 80 persen perceraian

7

8

Child marriage in Southern Asia: Context, evidence and policy options for action. 2013.
Diambil
dari:
https://www.icrw.org/files/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asi
a.2013.pdf
International Planned Paranthood Federation. 2006. Ending child marriage: A guide for
global policy action. UK: IPPF.
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merupakan pasangan muda, baru 2-5 tahun berumah tangga. Data ini menegaskan
bahwa pernikahan pada usia anak, yang tentu saja tidak dibarengi dengan persiapan
pernikahan yang matang karena membangun pernikahan bukanlah menjadi tugas
perkembangan masa anak-anak, menjadi rentan untuk terjadinya perceraian. Data
yang ditunjukkan oleh BPS9memperlihatkan bahwa pada Tahun 2014 terjadi
peningkatan jumlah perceraian di Indonesia dibandingkan Tahun 2013 meningkat
sebanyak 19,990 kasus (jumlah perceraian Tahun 2013 adalah 324.247 dan jumlah
perceraian di Tahun 2014 adalah 344.237). Apabila dibandingkan dengan jumlah
pernikahan, jumlah perceraian mencapai 15,03% dari jumlah pernikahan 2.289.648
pernikahan di Tahun 2014. Proporsi ini meningkat 14,67% di Tahun 2013 dari
jumlah pernikahan sebanyak 2.210.046.
Selain itu, dampak lain dari pernikahan dini juga perlu menjadi perhatian
terkait isu perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Kehamilan yang terjadi
pada usia anak menyebabkan risiko komplikasi dan persalinan yang selanjutnya
dapat meningkatkan resiko angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di
usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan
menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan
keterlantaran (Fadlayana & Larasati, 2009).

2.3.Lesson Learned: Pengalaman Keberhasilan
Program Pencegahan Pernikahan Usia Anak di
Berbagai Negara
Bangladesh, India, dan Nepal adalah tiga negara di Asia Selatan yang memiliki
peraturan minimum usia menikah yaitu 21 tahun untuk anak laki-laki dan 18 tahun
untuk anak perempuan10,11.Bangladesh menerapkan sebuah program yang disebut
“Girl

Power

Programme”

dengan

tujuan

utamanya

adalah

memberikan

pemberdayaan kepada anak perempuan dan wanita muda. Program ini mengadakan
berbagai aktivitas untuk meningkatkan keterampilan hidup dan kemampuan
9
10

11

Badan Pusat Statistik. Diambil dari: http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893.
Diakses pada [11 Oktober 201].
Solidarity
for
the
children
of
SAARC.
2013.
Diambil
dari:
https://www.icrw.org/files/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asi
a.2013.pdf
Child
marriage
factsheet.
Diambil
dari:
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Child%20Marraige%20Fact%20Sheet_
0.pdf
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pertahanan diri anak perempuan dan wanita muda. Program ini mengadakan
workshop bersama dengan pemerintah untuk menyepakati: (1) berbagi informasi
antar lembaga di pemerintahan terutama yang berhubungan dengan pencatatan
pernikahan sehingga semua stakeholders di pemerintah mendapatkan informasi
mengenai pernikahan usia anak; (2) mencegah pemalsuan pernikahan dengan
membagikan daftar pencatatan pernikahan dan memberikan pasangan kartu
identitas yang menunjukkan bahwa pernikahannya sudah dicatat; (3) akses ke
sisten pengaduan; dan (4) peningkatan kesadaran di tingkat pemerintah daerah
mengenai desa tanpa pernikahan usia anak (child marriage free vilages). Program
yang dilakukan tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan diri anak perempuan
dan wanita muda untuk mengatakan tidak pada aktivitas seksual; dan meningkatkan
jumlah desa yang menyatakan bebas dari praktek pernikahan usia anak (UNFPA
2016).
Sementara itu, upaya pencegahan pernikahan usia anak di India dilakukan
melalui penerapan beberapa program(UNFPA 2016):
1) Adolescent Girls and Gender Empowerment program yang bertujuan untuk
menyediakan pendidikan keterampilan hidup (termasuk kemampuan dalam hal
keuangan dan berwirausaha).Selain itu, anak juga dibekali dengan pengetahuan
mengenai kesehatan dan isu gender. Pada program ini, anak dibagi ke dalam
beberapa kelompok dan diberikan pelatihan dalam 40 kali pertemuan. Sejak
program berjalan dari tahun 2008-2011, program ini berhasil mencegah sekitar
280 anak dari 70.000 anak yang terlibat dalam program untuk melakukan
pernikahan pada usia anak.
2) PRACHAR and JAGRITI adalah program pelatihan kesehatan reproduksi yang
diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pelatihan tersebut
diberikan beberapa materi seperti keuntungan ekonomi dari menunda
pernikahan, pengetahuan mengenai persalinan, cara menghadapi tekanan
masayarakat, pelecehan seksual, dan materi-materi mengenai peran gender juga
menjadi bagian dalam program pelatihan kesehatan reproduksi. Program ini
berhasil meningkatkan 2 tahun usia menikah dan 1,5 tahun kehamilan pertama
pada perempuan. Selain itu, anak laki-laki yang mengikuti program memiliki
keinginan yang rendah untuk menikah muda; dan anak perempuan lebih berani
mengungkapkan pendapatnya kepada orang tua terkait usia pernikahan.
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Selain Bangladesh dan India, beberapa upaya pencegahan pernikahan usia
anak juga dilakukan di Nepal melalui penerapan beberapa program (UNFPA 2016):
1) Choose Your Future adalah program yang bertujuan untuk memberikan
pendidikan keterampilan hidup, pengetahuan mengenai kesehatan repsoduksi,
dan peningkatan kesadaran pernikahan usia anak pada anak perempuan.
Program ini berhasil meningkatkan kepercayaan diri anak dalam membuat
keputusan mengenai hidupnya; dan meningkatkan pemahaman anak menganai
praktek pernikahan usia anak.
2) Chunauti adalah sebuah multi-dimensional community-based programme yang
bertujuan untuk mencegah pernikahan usia anak dengan cara mengubah norma
sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam program
meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, peer educators, pembentukan
komite pencegahan pernikahan usia anak (dengan anggota dari masyarakat),
beasiswa untuk anak perempuan, street drama, dengar pendapat melalui media,
dan kerja sama dengan pihak swasta agar tidak menyediakan layanan
pernikahan untuk pernikahan usia anak. Program ini berhasil meningkatkan
pengetahuan mengenai usia yang sah untuk menikah, dan risiko pernikahan usia
anak pada anak perempuan.
Sementara itu, di Indonesia, salah satu program yang telah dicanangkan
secara nasional dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak adalah melalui
Program GenRe (Generasi Berencana). Program GenRe merupakan suatu program
untuk memfasilitasi terwujudnyaTegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat,
terhindar dari risiko TriadKRR (pergaulan bebas/free sex, HIV/AIDS, dan
penyalahgunaan napza), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan
kehidupanberkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
sertamenjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya12.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah penyelenggaraan program yang dikenal
sebagai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP adalah upaya untuk
meningkatkan usia perkawinan pada perkawinan pertama hingga usia 20 tahun
untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Tujuan program ini adalah
memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan
keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan
12

Materi Pegangan Kader untuk Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja. Badan Kesejahteraan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2012
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kehidupan
Dalam publikasinya di tahun 2011, ICRW
mengevaluasi 23 dokumen yang terkait
dengan
program-program
untuk
mengakhiri pernikahan di usia anak di
beberapa negara di Asia, Afrika Barat,
Afrika Tengah/Utara, Afrika Barat; yang
dilaksanakan dalam kurun waktu 19912010. Ditemukan hanya 5 dari 23 program
yang
menjadikan
tujuan
untuk
mengakhiri pernikahan di usia anak
sebagai tujuan utama, diantaranya The
Berhane Hewan Program di Ethiopia dan
The Maharashtra Life Skills Program di
India.

kesiapan

berkeluarga;
fisik,

emosional,

mental,

pendidikan,

sosial, dan ekonomi; serta
menentukan

jarak

dan

jumlah kelahiran.
Dalam

publikasi

Maholtra, et. al. (2011),
ICRW

telah

melakukan

evaluasi psds 23 program
yang

terkait

permasalahan

dengan
pernikahan

pada usia anak di berbagai negara di Benua Asia dan Afrika selama kurun waktu
1991 hingga 2010. Keduapuluhtiga program tersebut dapat dievaluasi karena
memiliki dokumen yang lengkap. Dalam evaluasi tersebut ditemukan berbagai
karakteristik program untuk mengakhiri pernikahan pada usia anak yang telah
dilakukan di berbagai negara. Dalam publikasi tersebut diungkapkan bahwa hanya
lima dari 23 program tersebut yang menjadikan program untuk mengakhiri
pernikahan pada usia anak sebagai tujuan utama. Sementara itu, sebelas dari 23
program menjadikan program untuk mengakhiri pernikahan pada usia anak sebagai
salah satu tujuan diantara tujuan lainnya. Sisanya, tujuh dari 23 program,
menjadikan program untuk mengakhiri pernikahan pada usia anak sebagai tujuan
tidak langsung melalui program pendidikan, infrastruktur, dan bantuan keuangan.
Pada program dengan pernikahan anak sebagai tujuan utama sering memiliki
advokasi yang kuat dan/atau fokus berbasis masyarakat/komunitas. Fokus dari
program-program kategori ini berkisar dari advokasi nasional dan upaya legislatif
untuk lebih terkonsentrasi di tingkat regional, dan juga program yang intensif dan
berkualitas tinggi dengan kehendak lokal dan kapasitas bersama yang kuat dengan
mitra internasional. Dua diantara program dalam kategori ini adalah Berhane Hewan
Program di Amhara, Ethiopia dan Maharashtra Life Skills Program di India.
Sementara itu, sebagian besar program (sebelas dari 23 program), penundaan
usia perkawinan merupakan salah satu dari tujuan program yang terikat dengan
tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, strategi
nafkah, pemberdayaan masyarakat, dan juga kesetaraan dan keadilan gender.
Berdasarkan evaluasi tersebut, selanjutnya Maholtra, et. al. (2011) mengidentifikasi
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strategi program yang telah dilaksanakan dan mengelompokkan ke dalam 5 (lima)
strategi. Kelima startegi tersebut selanjutnya akan disajikan dalam Tabel 1dengan
merinci deskripsi masing-masing strategi, rasionalisasi, elemen kunci, dan program
khusus di masing-masing strategi.
Tabel 1 Strategi program-program untuk mengakhiri pernikahan di usia anak
No
1

2

Strategi

Deskripsi

Rasionalisasi

Memberdayakan
anak perempuan
dengan
informasi,
keterampilan,
dan jaringan
yang
mendukung

Program-program
dengan
konsentrasi
utama pada anak
perempuan,
melalui
mengembangkan
keterampilan,
berbagi informasi,
menciptakan
ruang yang aman
untuk anak
perempuan, dan
mengembangkan
jejaring yang
mendukung

Alasan utama
adalah membekali
gadis-gadis muda
untuk lebih
mengenal dirinya,
dunia mereka dan
pilihan mereka, dan
untuk mengakhiri
isolasi sosial dan
ekonomi mereka.
Gadis-gadis dengan
modal manusia dan
sosial yang lebih
akan bercita-cita
untuk pekerjaan
dan kehidupan yang
lebih baik sebagai
alternatif
pernikahan.



Alasan utama
pengembangan
strategi ini adalah
menciptakan
lingkungan yang
mendukung untuk
para anak
perempuan
mengingat keluarga
dan pemimpin
komunitas adalah
salah satu faktor
yang menentukan
keputusan menikah
pada anak
perempuan



Mendidik dan
menggerakkan
orang tua dan
anggota
komunitas

Strategi ini
biasanya berjalan
beriringan dengan
Strategi 1. Strategi
ini bertujuan
untuk untuk
mengubah normanorma sosial
sehingga keluarga
dan komunitas
bersedia dan siap
untuk mengubah
kebiasaan
pernikahan dini.
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Elemen Kunci
Program
Pelatihan kecakapan
hidup untuk anak
perempuan
Pelatihan
keterampilan
ekonomi dan
strategi
nafkahuntuk anak
perempuan
Pelatihan kesehatan
reproduksi;
kampanye KIE
dengan berbagai
platform untuk anak
perempuan
Pelatihan kelompokkelompok
pendukung
Pembentukan forum
untuk anak-anak
perempuan bisa
saling berbagi
informasi
Pertemuan one-onone dengan
keluarga, tokoh
masyarakat, tokoh
agama untuk
memperoleh
dukungan terhadap
upaya penurunan
pernikahan usia
anak
Pendidikan bagi
keluarga dan
komunitas tentang
dampak pernikahan
usia anak dan
alternatif yang dapat
dilakukan untuk
mencegah
pernikahan usia
anak
Peningkatan
keterlibatan
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No

Strategi

Deskripsi

Rasionalisasi



3

Mendorong
aksesibiltas dan
kualitas
pendidikan
untuk anak
perempuan

Sekolah
merupakan
alternatif yang
dapat diterima
secara sosial.
Kehadiran
sekolah
membantu untuk
menggeser
norma-norma
tentang
pernikahan dini.

Anak perempuan
yang lulus
pendidikan
menengah, enam
kali lebih rendah
beresiko untuk
menikah dibanding
anak perempuan
yang tidak punya
pendidikan yang
cukup. Oleh
karenanya,
menyekolahkan
anak perempuan
akan melindungi
anak perempuan
dari pernikahan.









4

Menawarkan
dukungan
ekonomi dan
insentif bagi
anak perempuan
dan keluarganya
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Strategi ini dapat
ditempuh melalui
bantuan tunai
langsung kepada
keluarga dengan
anak perempuan
sehingga dapat

Alasan di belakang
strategi ini adalah
bahwa peluang
ekonomi yang
langsung akan
memberikan
alternatif yang



2016

Elemen Kunci
Program
keluarga dan
komunitas dalam
pendidikan
kecakapan hidup,
kesehatan
reproduksi, dan
pendidikan seks
anak
Kampanye KIE
dengan berbagai
platform dan
kampanye publik
untuk keluarga dan
komunitas tentang
pernikahan usia
anak
Persiapan,
pelatihan, dan
dukungan untuk
anak perempuan
yang akan masuk
sekolah atau
mengulang sekolah
Pengembangan
kurikulum sekolah
dan pelatihan guru
untuk
menyampaikan
materi tentang
kecakapan hidup,
pendidikan seks,
kesehatan
reproduksi,
HIV/AIDS, dan
sensitivitas gender
Pembangunan
sekolah, penyediaan
fasilitas yang aman
untuk anak
perempuan,
pengangkatan guruguru perempuan
Penyediaan
bantuan/insentif
sehingga anak
perempuan
bertahan di sekolah
Pelatihan keuangan
mikro dan pelatihan
terkait yang
mendukung
peningkatan
pendapatan
keluarga
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5

Strategi

Mengembangkan
kerangka hukum
dan kebijakan
yang kondusif

Deskripsi
meningkatkan
rasa aman dan
mengurangi
tekanan ekonomi
dan sosial untuk
menikahkananak
perempuannya.
Pengembangan
kerangka hukum
dan kebijakan
yang kondusif
yang
dikombinasikan
dengan beragam
advokasi di
tingkat
komunitas.

Rasionalisasi
dapat diterima
keluarga untuk
mencegah
terjadinya
pernikahan pada
usia anak.
Pengembangan
kerangka hukum
dan kebijakan
mempunyai
tantangan untuk
dapat
mengakomodir
semua kepentingan.
Meskipun begitu,
kerangka hukum
dan kebijakan yang
kondusif tetap
diperlukan.

2016

Elemen Kunci
Program
 Bantuan tunai
maupun nontunai,
subsidi, pinjaman
dan beasiswa untuk
keluarga atau anak
perempuan
 Reformasi kerangka
hukum dan
kebijakan tentang
usia pernikahan
 Advokasi antara
anggota masyarakat
dan pejabat
pemerintah untuk
kebijakan-kebijakan
baru dan penegakan
hukum kebijakan
yang ada; khususnya
tentang konsekuensi
negatif dari
pernikahan anak

Untuk kasus Indonesia, dokumen yang dievaluasi adalah Undang Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk
pengembangan kerangka hukum secara legal dan nasional meskipun dalam batasan
usia masih menjadi polemik.

2.4.Tantangan Program Pendewasaan Usia
Pernikahan
di Indonesia
Hasil penelitian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2011) di tiga
provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat,dan Banten menunjukan
bahwa usia kawin pertama perempuan di perkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan
di perdesaan sekitar 13-18 tahun. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa
para pelaku pernikahan dini rata-rata adalah anak-anak yang putus sekolah. Setelah
putus sekolah mereka umumnya menganggur tidak mempunyai pekerjaan. Sebagai
akibat dari mereka menganggur, orang tua menginginkan anaknya segera menikah
dari pada menjadi beban keluarga. Orang tua ingin lepas tanggung jawab, takut
dengan pergaulan bebas, atau seks bebas. Selain itu, faktor budaya juga mendorong
terjadinya kawin muda (usia 14-16 tahun), antara lain karena di lingkungan
Laporan Akhir

18

Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016

tersebut sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun dan bahkan apabila lebih dari
17 tahun belum menikah maka dianggap perawan tua. Faktor ekonomi juga
berperan menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak, orang tua berharap
mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga
(BKKBN, 2011).
Permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia memang cukup kompleks.
Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa fenomena pernikahan usia dini sangat
erat kaitannya dengan tradisi dan budaya. Lebih lanjut, alasan ekonomi, harapan
mencapai

keamanan

sosialdan

finansial

setelah

menikah

menyebabkan

banyakorangtua mendoronganaknya untuk menikah di usiamuda (Fadlayana &
Larasati, 2009). Selain faktor penyebab, Fadlayana & Larasati (2009) juga
mengungkapkan bahwa masalahpernikahan anak merupakan masalahyang sangat
serius. Implikasi secara umumbahwakaum wanita dan anak yang akan
menanggungrisiko dalam berbagai aspek,berkaitan denganpernikahan yang tidak
diinginkan, hubunganseksual yang dipaksakan, kehamilan di usia yangsangat muda,
selain juga meningkatnya risikopenularan infeksi HIV, penyakit menular
seksuallainnya, dan kanker leher rahim. Selain itu, kesehatan anak dan kondisi
psikologis dari anak yang dilahirkan dan kemudian dibesarkan oleh orang tua yang
masih sangat muda merupakan dampak lain yang dapat terjadi dari fenomena
penikahan usia dini. Hal ini tentu saja memerlukan kajian lebih dalam sehingga
dapat memberikan dukungan empiris terhadap kebijakan yang diperlukan dalam
upaya mencegah ataupun menangani anak-anak Indonesia dari ancaman menikah di
usia anak-anak.
Hanya saja dalam menyusun program-program yang terkait dengan upaya
pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak di Indonesia, beberapa
tantangan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi. Tantangan
pertama terkait dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor
1 Tahun 1974. Masih adanya klausul di dalam UU Perkawinan bahwasanya anak
perempuan diperbolehkan menikah dengan usia minimum 16 tahun menjadikan
praktek pernikahan di usia anak (di bawah 18 tahun) legal secara hukum, meskipun
diperlukan surat ijin dari orang tua. Hanya saja, dengan nilai yang diyakini orang tua
dan juga nilai yang diyakini masyarakat, bahwasanya dengan menikah maka dapat
menjamin keamanan anak secara ekonomi maupun seksualitas menyebabkan
praktek pernikahan di usia anak masih banyak terjadi di Indonesia. Selain juga
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karena faktor norma budaya dan agama yang memang tidak melarang pernikahan
yang terjadi sebelum usia 18 tahun.
Tantangan berikutnya adalah pendidikan. Data yang dipublikasikan Bappenas
pada Tahun 201413 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk
Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas adalah adalah 7,73 tahun. Meskipun pada
2014 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2010 : 7,46
tahun; 2011 : 7,52 tahun; 2012 : 7,59 tahun; dan 2013 : 7,61 tahun) tetap saja rata
lama pendidikan penduduk Indonesia masih sangat rendah karena hanya setara
kelas VII (SMP Kelas 1). Rata-rata lama pendidikan yang rendah mengindikasikan
aktivitas yang terbatas. Pendidikan yang rendah membuat penduduk menjadi sulit
untuk mencari pekerjaan ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif., Hal
ini pada akhirnya dapat menyebabkan pernikahan di usia anak menjadi salah satu
alternatif daripada menganggur.
Selain itu, sejalan dengan pendapat Mathur, Greene, & Malhotra (2003), yang
menyebutkan bahwa pernikahan dini juga disebabkan oleh tradisi dan kemiskinan
juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mengembangkan program-

Hasil Desk Review yang dilakukan dalam kajian ini, beberapa tantangan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan upaya-upaya perlindungan anak
dari pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun adalah sebagai
berikut:
1.

Perangkat hukum(UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) yang
melegalkan anak perempuan menikah dengan usia minimum 16
tahun, meskipun diperlukan surat ijin dari orang tua.
2. Nilai yang diyakini orang tua dan masyarakat bahwasanya dengan
menikah maka dapat menjamin keamanan anak secara ekonomi
maupun seksualitas
3. Pendidikan yang rendah membuat penduduk menjadi sulit untuk
mencari pekerjaan ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang
produktif., Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pernikahan di
usia anak menjadi salah satu alternatif daripada menganggur akibat
putus sekolah.
4. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, khususnya pada
kelompok masyarakat marginal

13

Bappenas. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014: Metode Baru. Diunduh dari:
http://bappenas.go.id/download.php?id=8975. Diunduh pada: [12 Oktober 2016]
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program pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak sehingga anak
Indonesia tidak melakukan pernikahan minimal sebelum usia 18 tahun.
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BAB III
KERANGKA PEMIKIRAN
3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Dalam menyelenggarakan kajian ini, digunakan dua kerangka pemikiran yang
melandasi yaitu kerangka pemikiran yang terkait dengan penyelenggaraan
kebijakan pendewasaan usia menikah dan kerangka pemikiran yang terkait dengan
kejadian menikah pada usia anak-anak. Kedua kerangka pemikiran tersebut
dikembangkan dari berbagai macam hasil kajian UNICEF terkait sistem
perlindungan anak dan permasalahan anak (termasuk di dalamnya ada berbagai
macam kasus pernikahan pada usia anak).
Melalui publikasinya yang berjudul “Adapting A Systems Approach to Child
Protection: Key Concepts and Considerations” pada tahun 2010, dikemukakan
bahwa upaya perlindungan anak melalui pendekatan sistem melibatkan berbagai
pelaku, mulai dari anak, keluarga, sistem perlindungan informal (komunitas,
masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat), hingga sistem
perlindungan formal (negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah). Hal tersebut
juga sejalan dengan amanah yang tertuang pada UUPA Nomor 35 Tahun 2014 yang
menegaskan peran berbagai pemangku kepentingan tersebut termasuk lembaga
pendidikan, dunia usaha dan media massa. Oleh karenanya, dalam Gambar 1 tersaji
para pemangku kepentingan yang dapat terlibat dalam kebijakan dan program
pendewasaan usia menikah.
Dalam Gambar 1, disajikan empat kelompok komponen utama yang
bertanggung jawab untuk dapat melindungi anak dari kasus-kasus pernikahan yang
terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Keempat sistem yang bertanggung jawab
adalah sistem negara dan pemerintahan (termasuk sistem pendidikan nasional)
yang merupakan sistem perlindungan formal dan ketiga sistem lainnya, baik
keluarga dan orang tua, masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan yang
merepresentasikan komponen penting sistem perlindungan anak informal. Keempat
komponen tersebut harus dapat bersinergi membangun sistem perlindungan anak
yang holistik dalam upaya mencegah dan mengatasi kejadian pernikahan pada usia
anak.
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Negara,
Pemerintah,
dan
Pemerintah
Daerah

Organisasi
Kemasyarakatan
(termasuk
Dunia Usaha
dan Media
Massa)

Pemangku
Kepentingan
dalam
Perlindungan
Anak

Keluarga dan
Orang tua

Masyarakat

Gambar 1 Kerangka pemikiran pemangku kepentingan terkait dalam
kebijakan dan program pendewasaan usia menikah
Sementara itu, pada Gambar 2 tersaji kerangka pemikiran yang terkait dengan
penyebab, kejadian, dan dampak dari pernikahan usia anak. Kerangka pemikiran ini
disusun berdasarkan berbagai dokumen kajian, khususnya yang telah dilakukan
oleh UNICEF. Berdasarkan kerangka pada Gambar 2, kajian ini melakukan analisis
secara menyeluruh terhadap berbagai fakta tentang pernikahan yang terjadi pada
usia anak dengan mencari keterkaitan antara penyebab, kejadian, dan dampaknya.
Hal ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait
kasus pernikahan pada usia anak dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan
pendewasaan usia menikah dengan lebih komprehensif dan memecahkan akar
masalah dari pernikahan usia dini. Perspektif yang digunakan dalam analisisnya
adalah dalam ruang lingkup perlindungan anak dan keadilan gender.
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Kejadian
 Kondisi ekonomi
keluarga
 Kondisi pendidikan
orang tua dan anak
 Status keluarga
 Praktek pengasuhan
orang tua
 Faktor sosial budaya
 Akses terhadap
perkembangan teknologi
Penyebab

• Pernikahan usia
anak karena
intervensi orang
tua
• Pernikahan usia
anak karena faktor
anak

• Anak remaja
menjadi orang tua
• Lingkaran
kemiskinan
• Perceraian
• Kekerasan dan
diskriminasi
Dampak

Gambar 2 Kerangka pemikiran analisis kasus pernikahan pada usia anak
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BAB IV
METODE KAJIAN
4.1. Desain, Lokasi, dan Waktu Kajian
Kajian ini menggunakan desain cross sectional study yang mana pengukuran
semua variabel kajian dilakukan dalam satu kali pengambilan data. Studi kasus pada
kajian ini dilakukan di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih menjadi
lokasi kajian karena: (i) merupakan provinsi dengan angka pernikahan usia anak
yang cukup tinggi; (ii) salah satu provinsi baru di era otonomi daerah; dan (iii) telah
mencapai beberapa kemajuan dalam indikator pembangunan manusia. Kajian ini
akan dilaksanakan di salah satu kabupaten/kota terpilih di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Tengah dipilih karena memiliki angka
pernikahan usia anak yang masih cukup tinggi sekaligus telah memiliki praktekpraktek pendewasaan usia menikah yang cukup baik. Kajian ini dilakukan selama
jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung dari bulan April-Oktober 2016, yang
mencakup dari kegiatan persiapan kajian hingga pelaporan.

4.2. Teknik Penarikan Contoh
Kajian ini mengikutsertakan sejumlah kelompok responden yang meliputi: (1)
kelompok ayah, (2) kelompok ibu, dan (3) kelompok anak. Kajian ini menggunakan
teknik purposive sampling yaitu memilih responden yang sesuai dengan kriteria dan
tujuan kajian. Sebanyak dua belas orang pada masing-masing kelompok responden
dipilih sebagai responden untuk wawancara mendalam (indepth interview),
sehingga total responden yang terlibat adalah 36 orang.
Kelompok ayah yang dipilih sebagai responden terbagi atas 6 orang ayah yang
memiliki anak menikah usia < 18 tahun dan 6 orang ayah yang tidak memiliki anak
menikah usia < 18 tahun.Kelompok ibu yang dipilih sebagai responden terbagi atas
6 orang ibu yang memiliki anak menikah usia < 18 tahun dan 6 orang ibu yang tidak
memiliki anak menikah usia < 18 tahun. Kelompok anak terdiri atas kelompok anak
laki-laki dan kelompok anak perempuan. Kelompok anak laki-laki terbagi atas 3
orang anak laki-laki yang menikah usia < 18 tahun dan 3 orang anak laki-laki yang
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tidak menikah usia < 18 tahun. Kelompok anak perempuan terbagi atas 3 orang
anak perempuan yang menikah usia < 18 tahun dan 3 orang anak perempuan yang
tidak menikah usia < 18 tahun.
Kajian ini melakukan Focus Group Discussion (FGD)yang melibatkan
stakeholders di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu kajian
ini juga melibatkan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang
mendukung.

4.3. Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data
primer yang dikumpulkan mencakup karakteristik anak, karakteristik keluarga,
upaya peningkatan usia pernikahan oleh pemerintah daerah, praktek terbaik
pendewasaan usia pernikahan yang dilakukan keluarga, penyebab dan dampak
pernikahan usia anak, dan persepsi anak mengenai pendewasaan usia pernikahan.
Secara rinci, data-data yang dikumpulkan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Data yang dikumpulkan disetiap FGD dan indepth interview
No

Cara pengumpulan data

Data yang dikumpulkan

1

FGD Stakeholders Tingkat

Kebijakan dan program pencegahan,

Pusat

pemberdayaan, dan perlindungan bagi anak di
tingkat pusat agar tidak terjadi pernikahan di usia
anak (di bawah 18 tahun)

2

FGD Stakeholders Tingkat

Kebijakan dan program pencegahan,

Kabupaten

pemberdayaan, dan perlindungan bagi anak di
kabupaten/kota agar tidak terjadi pernikahan di
usia anak (di bawah 18 tahun).

3

Wawancara mendalam

Penyebab, kejadian, dan dampak pernikahan di

dengan ayah yang

usia anak

memiliki anak menikah
usia < 18 tahun
4.

Wawancara mendalam

Praktek terbaik dalam pendewasaan usia

dengan ayah yang

menikah

memiliki anak tidak
menikah usia < 18 tahun
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Wawancara mendalam

Penyebab, kejadian, dan dampak pernikahan di

dengan ibu yang memiliki

usia anak

anak menikah usia < 18
tahun
6

Wawancara mendalam

Praktek terbaik dalam pendewasaan usia

dengan ibu yang memiliki

menikah

anak tidak menikah usia <
18 tahun
7

Wawancara mendalam

Penyebab, kejadian, dan dampak pernikahan di

dengan anak laki-laki yang

usia anak

menikah usia < 18 tahun
8

Wawancara mendalam

Praktek terbaik dalam pendewasaan usia

dengan anak laki-laki yang

menikah

tidak menikah usia < 18
tahun
9

Wawancara mendalam

Penyebab, kejadian, dan dampak pernikahan di

dengan anak perempuan

usia anak

yang menikah usia < 18
tahun
10

Wawancara mendalam

Praktek terbaik dalam pendewasaan usia

dengan anak perempuan

menikah

yang tidak menikah usia <
18 tahun
Data sekunder yang dikumpulkan adalah berupa gambaran lokasi penelitian,
serta kebijakan dan program pendewasaan usia pernikahan yang telah dilakukan
stakeholders terkait seperti dari instansi pemerinta, lembaga masyarakat, maupun
lembaga swadaya masyarakat mengenai upaya-upaya peningkatan usia pernikahan
yang telah dilakukan.

4.4. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder. Secara umum, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara
mendalam (indepth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) mencakup: (1)
upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait
pendewasaan usia pernikahan; (2) praktek terbaik pendewasaan usia pernikahan
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yang dilakukan oleh keluarga; (3) penyebab dan dampak pernikahan usia anak; dan
(4) persepsi anak terhadap pendewasaan usia pernikahan. Data sekunder yang
dikumpulkan adalah berupa gambaran lokasi penelitian, serta kebijakan dan
program pendewasaan usia pernikahan yang telah dilakukan stakeholders terkait
seperti dari instansi pemerinta, lembaga masyarakat, maupun lembaga swadaya
masyarakat mengenai upaya-upaya peningkatan usia pernikahan yang telah
dilakukan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini meliputi:
1. Analisis konten
Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan suatu gambaran kondisi umum lokasi
penelitian, serta meghasilkan potensi pengembangan kebijakan, strategi, dan
program pendewasaan usia pernikahan.
2. Analisis stakeholders
Analisis ini dilakukan untuk memetakan profil stakeholders lokal, pengaruhnya,
serta tingkat kepentingannya dalam upaya pendewasaan usia pernikahan.
Analisis ini juga digunakan untuk memetakan persepsi dan isu-isu yang terkait
dengan kebijakan, strategi, dan program pendewasaan usia pernikahan.
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BAB V
Perlindungan Anak dari Pernikahan Usia Anak
di Indonesia : Sampai Dimana Kita?
5.1. Kajian Terdahulu tentang Perlindungan Hak
Anak di Indonesia
Tim peneliti sebelumnya telah melakukan beberapa kajian yang terkait
dengan upaya-upaya pemenuhan hak anak, khususnya di wilayah Indramayu, Jawa
Barat dan juga wilayah pulau-pulau kecil di Konawe, Sulawesi Tenggara. Salah satu
temuan dari kajian terdahulu dari penelitian Sarwoprasodjo, Alfiasari, Muljono, &
Mintarti (2013) di salah Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Indramayu, Jawa
Barat; yang merupakan wilayah pertanian; menunjukkan bahwa sebagian besar
pernikahan, khususnya pada perempuan, pertama kali terjadi diantara usia 14
hingga 15 tahun. Fenomena pernikahan usia anak di lokasi tersebut menunjukkan
bahwa pada umumnya terjadi karena anak sudah tidak lagi bersekolah, meskipun
masih dalamkategori usia sekolah. Anak-anak yang menikah dini umumnya hanya
tamat SD dan tidakmelanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena
orang tua tidak mampu untukmenyekolahkan. Pernikahan dini tersebut bisa terjadi
atas kemauan anak yangdidukung orang tua atau menikah terpaksa karena sudah
hamil lebih dulu.Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, antara lain
adalah anak sudahtidak sekolah dengan segala alasannya dan faktor lingkungan
masyarakat yang membiarkanberkembangnya pergaulan bebas. Salah satu indikator
adanya pergaulan bebas adalah adanya beberapa pasangan yang hidup bersama
tanpa nikah dan masyarakattidak peduli atau menganggap biasa saja. Biasanya
perempuannya adalah warga pribumi dan laki-lakinya berasal dari luar desa.
Kondisi lingkungan ini berakibat anak-anak praremaja yang sudah putus sekolah
mencontoh dan kemudian ikut-ikutan melakukan perbuatan yang tergolong
pergaulan bebas.
Penelitian Sarwoprasodjo, Alfiasari, Muljono, & Mintarti (2013) juga mengkaji
wilayah pesisir Pantai Utara Jawa di Kabupaten indramayu, Jawa Barat. Hasil
penelitian di wilayah pesisir utara Indramayu, di dua desa yaitu Eretan Wetan dan
Eretan Kulon, Kecamatan Haurjaya menunjukkan bahwa tidak sedikit warga yang
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menikah di bawah umur, diantara usia 13- 15 tahun. Jumlah pernikahan dini di desa
ini cukup banyak yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Bahkan menurut
pengakuan tokoh masyarakat, desa ini sangat terkenal dengan kejadian anak
perempuan yang hamil di luar nikah; yang memicu pernikahan dini dan pada
akhirnya berdampak terhadap perceraian karena ketidakmatangan pasangan dalam
membangun rumah tangga. Fenomena pernikahandini tersebut juga dikarenakan
kurang kepedulian warga masyarakat terhadap pergaulan bebas para remaja, yang
mana hampir setiap hari, mulai dari sore hingga dini hari, banyak anak-anak muda
yang “nongkrong” di pantai; yang juga ditunjang oleh keadaan lingkungan sosial
yang mendukung seperti keberadaan warung prostitusi (warung remang-remang),
warung miras, hotel, dankaraoke di wilayah sekitar desa di sepanjang pesisir pantai.
Bahkan, dalam kajian tersebut, salah satu informan dari pihak kepolisian juga
menuturkan bahwasanya prostitusi sudah dianggap biasa oleh masyarakat
setempat. Ada pernyataan dimasyarakat umumnya bahwa anak perempuan
merupakan aset keluarga untukmendatangkan uang banyak. Oleh karenanya,
menikah dini kemudian cerai dan menjadi janda muda itu sudah biasa;
dandenganmenjadi janda itu artinya anak perempuan tersebut sudah memiliki surat
ijin untuk bisabekerja sebagai PSK meskipun usianya masih belasan tahun atau usia
sekolah. Lebih lanjut, informan tersebut juga menuturkan bahwa di Indramayu ada
istilah “luruh duit” yang artinya mencari uang sebanyak-banyaknya agar menjadi
kaya sehingga bisa membangun rumah, membeli motor, TV lebar, dan lain-lain. Nilai
uang inilah yang menjadi faktor ekonomi yang mendorong anak, khususnya anak
perempuan, terjebak –tanpa disadari- pada kasus pernikahan usia anak.
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Selanjutnya, Alfiasari, et al. (2015),
dengan dukungan pembiayaan penelitian dari
KPPPA RI, juga melakukan penelitian terkait
relasi antara orang tua dengan anak di
Kabupaten Indramayu. Hasil kajian, khususnya
yang terkait dengan pernikahan usia anakdan
relasi yang terbangun antara orang tua dan
anak menunjukkan bahwa ada kecenderungan
orang tua permisif terhadap pergaulan anak

Pada dua penelitian
terdahulu di Kabupaten
Indramayu, beberapa
kasus ditemukan,
“terjebaknya” anak
perempuan pada
pernikahan di usia anak
disebabkan oleh
“terjebaknya” orang tua
dengan hutang.

sehingga anak terbiasa bergaul secara bebas,
berpenampilan seronok, dan pada akhirnya
mengiring anak pada tindakan-tindakan salah,dan seringkali berakhir dengan
kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah inilah yang mendorong terjadinya
pernikahan anak di bawah umur, baik di wilayah pesisir (Desa Karangsong) maupun
wilayah pertanian perdalaman (Desa Bongas). Anak-anak di pesisir terbiasa
menghabiskan waktu dengan “nongkrong” di wilayah pesisir dari sore hingga dini
hari;dan di wilayah pertanian perdalaman, pergaulan bebas pun juga sudah mulai
banyak terjadi di kalangan anak muda. Kemajuan teknologi telah merambah hingga
ke pelosok-pelosok perdesaan sehingga anak-anak sudah mulai mengakses media
sosial maupun situs yang memicu terjadinya pergaulan yang salah; tanpa orang tua
tahu bagaimana mengontrol anak dalam menggunakan teknologi yang semakin
canggih. Dalam penelitian tersebut juga menemukan bahwa anak-anak perempuan
yang tinggal di wilayah pertanian perdalaman lebih beresiko “terjebak” dalam
lingkaran “pernikahan usia anak-cerai-janda-menjadi PSK” karena faktor ekonomi
dan juga norma budaya setempat dan nilai orang tua yang “mendukung dan tidak
melarang” terjadinya pernikahan di usia anak.Selain itu, pada beberapa kasus,
ditemukan anak-anak yang menikah di usia anak bukan karena faktor kehamilan di
luar nikah namun memang menjadi nilai yang diyakini orang tua dan masyarakat
setempat bahwasanya anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun
bukanlah masalah. Bahkan ada kasus orang tua yang terkesan “mengijinkan”
anaknya menikah dini, lalu masuk ke dalam siklus “pernikahan usia anak-ceraijanda-menjadi PSK”. Pada dua penelitian terdahulu di Kabupaten Indramayu,
beberapa kasus ditemukan, “terjebaknya” anak perempuan pada pernikahan di usia
anak disebabkan oleh “terjebaknya” orang tua dengan hutang.
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Sementara itu, penelitian yang juga dilakukan oleh Alfiasari, et al. (2016) yang
juga didukung pembiayaan penelitian oleh KPPPA RI, juga menemukan fenomena
pernikahan pada usia anak yang tidak jauh berbeda di kelompok minoritas dan
terisolasi. Pendorong utama terjadinya pernikahan usia anak, di salah satu wilayah
yang terdapat pada kelompok minoritas dan terisolasi, di Pulau Saponda, Kabupaten
Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara; adalah juga merupakan gabungan antara
faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya. Anak-anak yang putus sekolah, berasal
dari keluarga tidak mampu, tinggal dalam keluarga yang orang tua tidak
“mempermasalahkan” pernikahan terjadi pada usia di bawah 18 tahun, dan juga
norma budaya dan agama yang diyakini juga tidak melarang maka memperbesar
peluang terjadinya pernikahan pada usia anak di kelompok minoritas dan terisolasi.
Beberapa kasus pernikahan usia anak yang ditemukan di lokasi kajian, menghadapi
berbagai permasalahan mulai dari ketidakpemilikan akta nikah mengingat biaya
pengurusan

akta

nikah

yang

sangat mahal

karena lokasi wilayah yang
mudah

diakses

sekaligus
memang

karena
usianya

belum memasuki
usia yang legal
untuk menikah;
hingga
kepemilikan akta
kelahiran bagi anakanak yang dilahirkan
dari

orang

tua

tidak

Kajian yang telah dilakukan Tim
Peneliti pada kajian terdahulunya,
menunjukkan bahwa fenomena
pernikahan di usia anak yang terjadi di
beberapa wilayah di Indonesia
disebabkan oleh kombinasi rendahnya
pendidikan karena putus sekolah,
mempunyai keluarga dengan tingkat
ekonomi rendah, dan tinggal dalam
keluarga dan masyarakat yang
mempunyai nilai permisif terhadap
pernikahan di usia anak.

yang

menikah pada usia anak.

5.2. Program Pencegahan, Pemberdayaan, dan
Perlindungan Anak terhadap Pernikahan Usia Anak
di Indonesia
Kajian ini melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa
stakeholders di kementerian dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan di
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tingkat pusat untuk mengidentifikasi dan menelaah lebih jauh mengenai keberadaan
kebijakan dan program pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak
terhadap pernikahan usia anak. Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan tidak melegalkan pernikahan pada usia 16 tahun untuk
perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2 hanya
dipakai dalam kondisi darurat saja. Tugas KUA berdasarkan Undang-Undang
Perkawinan adalah mencatat pernikahan ketika calon pengantin sudah melengkapi
seluruh persyaratan pernikahan.
Kementerian Agama RI memiliki program penyelenggaraan kursus pra nikah
bagi para remaja usia nikah dan calon pengantin yang diatur dalam Peraturan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah. Para remaja usia nikah dan
calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah akan mendapatkan sertifikat yang
dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.Kementerian Agama
melaui KUA dan bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) melakukan bimbingan pernikahan bagi para calon pengantin
yang sudah mendaftar ke KUA. Kepala KUA atau penghulu akan memberikan
bimbingan pernikahan minimal 10 hari sebelum hari pernikahan dengan lama
bimbingan pernikahan adalah sekitar 1-2 jam.
Selain itu, Kementerian Agama tengah mempersiapkan modul bimbingan
untuk konsultan pernikahan dan buku bacaan mandiri untuk calon pengantin. Pada
tahun 2017, Kementerian Agama bekerja sama dengan Bapennas berencana untuk
mengujicobakan modul bimbingan dan buku bacaan mandiri pada calon pengantian
yang sudah tercatat di KUA di 10-16 provinsi di Indonesia. Modul bimbingan dan
buku bacaan mandiri tersebut direncanakan anak dicetak dan disebarluaskan untuk
digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pernikahan.Dalam proses
pelaksanaan program-program di Kementerian Agama, permasalahan yang sering
dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan belum adanya sinkronisasi antara
struktur organisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2017,
Kementerian Agama merencanakan untuk merevisi struktur organisasi sehingga
terjadi sinkroniasasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementerian Dalam Negeri RI mengembangkan kebijakan secara tidak
langsung terkait pendewasaan usia pernikahan melalui pencatatan pernikahan oleh
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan
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Pasal 6 Ayat 2. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila anak belum
mencapai usia 21 tahun dan mendaftarkan pencatatan perkawinan, jika laki-laki
antara 19 hingga 21 tahun dan perempuan 16 hingga 21 tahun, maka memerlukan
izin orang tua. Dan apabila kurang dari 16 tahun untuk anak perempuan dan kurang
dari 19 tahun untuk anak laki-laki maka memerlukansurat dispensasi dari
pengadilan.Akan tetapi, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil telah melakukan
advokasi kepada petugas pencatatan sipil mengenai batas usia minimal perkawinan
adalah 21 tahun; dan melakukan advokasi kepada para pemuka agama non muslim
untuk tidak menikahkan pasangan yang memiliki usia yang tidak sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang.
Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

RI

sedang

menyusun

penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai upaya pencegahan pernikahan
usia anak. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ini akan menurunkan pernikahan
usia anak karena anak akan berusia 18 tahun ketika lulus Sekolah Menengah Atas
dan sudah cukup matang untuk menikah. Selain itu, Badan Keluarga Berencana
Nasional RI menyelenggarakan program GenRe (Generasi Berencana). Dalam
Program GenRe terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mencegah
terjadinya pernikahan usia anak; antara lain melalui program Pendewasaan Usia
Perkawinan. Program GenRe dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Pusat
Informasi dan Konsultasi Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) dan Kelompok Bina
Keluarga Remaja.
Kementerian Kesehatan memiliki Program Kesehatan Reproduksi Remaja
yang memasukkan isu-isu mengenai usia ideal untuk menikah. Program tersebut
disinergikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah melalui Unit Kesehatan
Sekolah. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyediakan Puskesmas Ramah
Remaja. Kementerian Kesehatan tidak dapat mencegah terjadinya pernikahan usia
anak, akan tetapi Kementerian Kesehatan memberikan saran kepada calon
pengantin usia anak untuk menunda kehamilan karena kehamilan pertama
diharapkan terjadi pada usia di atas 20 tahun. Kementerian Kesehatan tengah
menginisiasi Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Guru sebagai bagian
dari kurikulum pendidikan di sekolah, dan saat ini sedang menunggu persetujuan
Kementerian Pendidikan.
Sementara itu, Program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakterkait pendewasaan usia
pernikahan yaitu advokasi kepada beberapa kementerian/lembaga seperti
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kementerian ekonomi, kementerian pariwisata, dan kementerian kehutanan
mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak yang secara tidak langsung
berkaitan dengan berbagai sisi kehidupan seperti sektor ekonimi, kegiatan
pariwisata, dan pembukaan lahan hutan. Program lain yang dilakukan oleh KPPPA
adalah program Kabupaten Kota Layak Anak yang didalamnya memasukkan
indikator wajib belajar 12 tahun yang secara tidak langsung dapat menurunkan
pernikahan usia anak. KPPPA juga sudah menyusun sebuah modul fasilitator
pencegahan perkawinan anak yang ditujukan kepada fasilitator orang tua sebagai
salah satu cara pencegahan pernikahan usia anak. Program lain yang dilakukan
yaitu membangun Pusat Pembelajaran Keluarga yang berperan sebagai sekolah
pengasuhan bagi orang tua yang dikelola oleh profesional.
Organisasi kemasyarakatan yaitu Wanita Katolik RImenyatakan bahwa
hierarki gereja memiliki kursus pra nikah untuk calon pengantin yang dilaksanakan
di gereja. Sebelum calon pengantin mengikuti kursus pra nikah, pihak gereja yang
diwakili oleh pastur akan melakukan penyelidikan “kanonik” untuk memeriksa usia
calon pengantin (usia pernikahan yang disepakati dalam organisasi adalah di atas 18
tahun) dan menilai kesiapan calon pengantin untuk menikah. Selain itu, Wanita
Katolik Ri juga memiliki program pendidikan untuk anak, program pendidikan
pengasuhan untuk orang tua, dan program kepemimpinan dan kewarganegaraan
yang memasukkan isu-isu mengenai pernikahan usia anak.Selain itu, organisasi
kemasyarakatan lainnya yaitu Muslimat NU memiliki program pendidikan pra nikah
yang memasukkan materi mengenai penyadaran penundaan kehamilan pada
pasangan yang menikah usia anak. Mayoritas anggota NU menyutujui agar
pernikahan terjadi pada usia di atas 18 tahun. Muslimat NU memiliki program
internal

dilakukan

secara

rutin

terkait

pemeberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak.
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Program-program perlindungan anak yang
ada masih bersifat sektoral dan belum
ada lembaga yang mengkoordinasikan
bagaimana upaya pencegahan secara

2016

FGD

di

tingkat

Kementerian dan Lembaga, serta
organisasi

kemasyarakatan

di

tingkat pusat menunjukkan bahwa

holistik (sasarannya holistik, tujuannya

program-program yang sudah ada

holistik) agar anak tidak menikah minimal

masih belum mampu menjangkau

sebelum usia 18 tahun.

seluruh

Program-program yang sudah dilakukan

Program-program

belum terlihat adanya program-program

masihbersifat sektoral dan belum

pemberdayaan yang ditujukan untuk anak,

ada

terutama anak dari kelompok rentan
sehingga anak lebih mempunyai kontrol
terhadap keputusan atas pernikahan.

lapisan

masyrakat.
yang

lembaga

mengkoordinasikan

ada
yang

bagaimana

upaya pencegahan secara holistik
(sasarannya

holistik,

tujuannya

holistik) agar anak tidak menikah minimal sebelum usia 18 tahun. Selain itu, dari
program-program yang sudah dilakukan belum terlihat adanya program-program
pemberdayaan yang ditujukan untuk anak, terutama anak dari kelompok rentan
sehingga anak lebih mempunyai kontrol terhadap keputusan atas pernikahan.
Program-program yang ada masih hanya sebatas edukasi dan sosialisasi.Belum ada
program secara holistik untuk menguatkan anak-anak yang sudah terlanjur
menikah, dan anak dari orang tua yang menikah usia anak. Program-program yang
ada belum terlihat secara eksplisit responsif gender, yaitu program yang spesifik
untuk anak perempuan dan anak laki-laki.
Berikut ini disajikan Tabel 3yang berisi ringkasanexisting program hingga
kajian ini dilaksanakan, yang telah dilakukan oleh berbagai Kementerian dan
Lembaga dalam melindungi anak dari pernikahan pada usia anak.Dalam matriks
yang disajikan pada Tabel 3 ini program ditabulasi silang dengan empat fokus
strategi dan aksi pemenuhan hak anak yang mencakup promoting helathy life
(meningkatkan kualitas kesehatan), providing quality education (menyediakan
pendidikan

yang

berkualitas),

protecting

against

abuse,

exploitation

and

violence(melindungi anak dari kejahatan seksual, eksploitasi, dan kekerasan), dan
combating HIV/AIDS (melindungi anak dari HIV/AIDS). Dalam program-program
yang ada, ada yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung terhadap
upaya-upaya perlindungan anak dari pernikahan yang terjadi di usia anak.
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Tabel 3 Matriks existing program dari Kementerian/Lembaga di tingkat pusat
untuk melindungi anak dari pernikahan di usia anak
Program

Tujuan Program

Kaitan Program
dengan
Perlindungan
Anak dari
Pernikahan

Kementerian/
Lembaga yang
Melaksanakan

Kelompok
Strategi*)

Wajib belajar
12 tahun

Meningkatkan
rata-rata lama
sekolah anak

Tidak langsung

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

3

 Kursus
pranikah
bagi
pasangan
calon
pengantin

Memberikan
informasi dan
pengetahuan
kepada remaja
usia nikah dan
calon pengantin
mengenai
kehidupan
keluarga,
kesehatan
reproduksi, dan
keterampilan yang
dibutuhkan dalam
berkeluarga

Langsung

Kementerian
Agama

1

 Modul
bimbingan
konsultan
dan buku
bacaan
mandiri
calon
pengantin

Memberikan
informasi dan
pengetahuan
kepada para
konsultan
pernikahan terkait
tata cara
pelaksanaan
kursus pranikah,
syarat-syarat
pranikah, dan
sebagainya; serta
memberikan
informasi dan
pengetahuan
kepada calon
pengantin
mengenai
kehidupan
keluarga,
kesehatan
reproduksi, dan
keterampilan yang
dibutuhkan dalam
berkeluarga

Langsung

GenRe
(Generasi

Memberikan
informasi kepada

Langsung
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Program

Tujuan Program

Kaitan Program
dengan
Perlindungan
Anak dari
Pernikahan

Kementerian/
Lembaga yang
Melaksanakan

2016

Kelompok
Strategi*)

Berencana):
program
pendewasaan
usia
perkawinan

anak, keluarga,
dan anggota
komunitas
mengenai usia
ideal terjadinya
pernikahan

Advokasi
petugas
pencatatan
sipil dan
pemuka
agama non
muslim

Mengingatkan
petugas
pencatatan sipil
mengenai batas
usia minimal
perkawianan
adalah 21 tahun;
dan mengingatkan
pemuka agama
untuk tidak
menikahkan
pasangan usia
anak

Tidak langsung

Kementerian
Dalam Negeri

5

Program
kesehatan
reproduksi
remaja

Memberikan
pengetahuan dan
informasi
mengenai
kesehatan
reproduksi yang
disinergikan
dengan kegiatankegiatan di
sekolah

Langsung

Kementerian
kesehatan

3

 Advokasi
Kementerian/Lembaga terkait
pernikahan
usia anak

Memberikan
informasi
mengenai
keterkaitan
Kementerian/Lem
baga dalam
pernikahan usia
anak

Tidak langsung

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

5

 Kabupaten
Kota Layak
Anak

Menjadikan wajib
belajar 12 tahun
sebagai salah satu
cara menurunkan
pernikahan usia
anak

Tidak langsung

3

 Pusat
Pembelajaran

Sekolah
pengasuhan bagi
orang tua untuk

Tidak langsung

2
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Program

Tujuan Program

Keluarga

meningkatkan
keterampilan
pengasuhan orang
tua
Pemeriksaan calon
pengantin untuk
memeriksa usia
dan menilai
kesiapan calon
pengantin

 Hierarki
gereja:
kursus
pranikah

Kaitan Program
dengan
Perlindungan
Anak dari
Pernikahan

Langsung

 Program
pendidikan
dan
kesehatan
untuk anak;
program
pendidikan
pengasuhan
untuk orang
tua; dan
program
kepemimpinan dan
kewarganegaraan

Memberikan
informasi dan
pengetahun
kepada anak dan
keluarga yang
didalamnya
dimasukkan isuisu yang berkaitan
dengan
pernikahan usia
anak, kesehatan
reproduksi,
kekerasan dalam
rumah tangga, dan
sebagainya

Langsung

Program
pendidikan
pranikah

Penyadaran
penundaan
kehamilan pada
pasangan usia
anak

Tidak langsung

Keterangan:

*)

Kementerian/
Lembaga yang
Melaksanakan

Wanita Katolik
Ri

2016

Kelompok
Strategi*)

1

2

Muslimat NU

1

terdapat lima strategi menurut Maholtra, et al. (2011) yang dipublikasikan ICRW; yaitu: 1 =
memberdayakan anak perempuan dengan informasi, keterampilan, dan jaraingan yang mendukung; 2 =
mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas; 3 = mendorong aksesibilitas dan kualitas
pendidikan untuk anak perempuan; 4 = menawarkan dukungan ekonomi dan insentif bagi anak
perempuan dan keluarganya; dan 5 = mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang kondusif
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BAB VI
Lesson Learned dari Pemerintah Daerah dan
Masyarakat : Mencari Praktek Terbaik dalam
Melindungi Anak dari Pernikahan
Dalam mencari solusi holistik dalam melindungi anak dari pernikahan di usia
anak, kajian ini mengambil salah satu wilayah di Indonesia yang dinilai dapat
memberikan gambaran mengenai praktek-praktek terbaik dalam perlindungan anak
dari kejadian pernikahan pada usia di bawah 18 tahun. Riskesdas (2010)
menunjukkan bahwa sekitar satu dari dua perkawinan yang terjadi pada lima
provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Barat,

Kalimantan Selatan, Bangka

Belitung, dan Sulawesi Tengah, terjadi pada usia 15-19 tahun. Diantara kelima
provinsi tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsitermuda
dari lima provinsi dengan angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Sejak
menjadi provinsi baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Provinsi Sumatera
Selatan pada Tahun 2003, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkembang
menjadi salah satu provinsi yang cukup maju. Beberapa capaian dapat terlihat dari
menurunnya indikator angka kemiskinan (dari 5,25 menjadi 4,97); serta
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusiaa (IPM) terus meningkat dari
73,78menjadi 74,29. Namun dengan kenyataan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
yang termasuk lima terendah di Indonesia, dan masih tingginya angka pernikahan
usia dini, mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di peringkat
keempat nasional untuk kelompok yang menikah di usia 15-19 tahun, tentu saja
meninggalkan beberapa permasalahan yang mendasar. Oleh karenanya, berikut
akan disajikan permasalahan dan juga praktek terbaik yang ada di tingkat
pemerintah daerah maupun masyarakat dalam upaya-upaya perlindungan anak dari
pernikahan di usia anak. Sesuai penjelasan di Bab Metode Kajian, lokasi terpilih
dalam kajian ini adalah Kabupaten Bangka Tengah, salah satu kabupaten di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karenanya, dalam bab ini, pembahasan akan
dikhususkan pada lokasi kajian tersebut.
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6.1. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
A.

Geografi
Wilayah

Kabupaten

denganluaslebihkurang

Bangka

2.279,11

Tengah

Km2atau

terletakdi

Pulau

227.911,33ha.Secara

Bangka

administratif

wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah
kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan
wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan.
Kabupaten Bangka Tengah terbagi atas enam kecamatan, 7 kelurahan, dan 56 desa
(Tabel 4).Pada tahun 2006, terdapat penambahan 2 kecamatan yaitu Kecamatan
Namang dan Kecamatan Lubuk Besar. Kecamatan Namang merupakan hasil
pemekaran dari Kecamatan Pangkalan Baru sedangkan Kecamatan Lubuk Besar
merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Koba.
Tabel 4Kecamatan, luas wilayah, kelurahan, dan desa di Kabupaten Bangka Tengah
Jumlah

Luas Wilayah
(km2)

Kecamatan

Kelurahan

391,59
108,27
791,55
230,73
203,95
553,03
2279,11

Koba
Pangkalan Baru
Sungai Selan
Simpang Katis
Namang
Lubuk Besar
Total

5
1
1
7

Desa

Total

6
11
12
10
8
9
56

11
12
13
10
8
9
63

Keterangan: Bangka Tengah Dalam Angka 2014

B.

Demografi
jumlahpendudukKabupaten Bangka Tengah padatahun 2013 adalah sebesar

162.525jiwa,

dengan

jumlah

penduduk

laki-lakisebanyak84.761

(52,15%)

jiwadanjumlah penduduk perempuansebanyak77.764 (47,85%) jiwa. Total kepala
keluarga di Kabupaten Bangka Tengah adalah 52.735 kepala keluarga. Tingkat
kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah adalah 71,31jiwa/km2 (Tabel 5).
Jumlahkelahirandi

Kabupaten

Bangka

Tengan

pada

tahun

2013adalahsebanyak2.668jiwadenganangkakematianhanya624jiwa.
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Tabel 5

2016

Banyaknya penduduk menurut kecamatan, luas daerah, jenis kelamin,
kepadatan per km2, dan kepala keluarga di Kabupaten Bangka Tengah
Luas
Daerah
(km2)

Kecamatan

Besar

391,5
9
108,2
7
791,5
5
230,7
3
203,9
4
553,0
3

Total

2 279,11

1. Koba
2. Pangkala

n Baru
3. Sungai
Selan
4. Simpang
Katis
5. Namang
6. Lubuk

Laki-laki

Perempua
n

Total

17.895

16.410

34.305

87,60

11.102

19.057

17.972

37.029

342,0
0

12.061

15.916

14.381

30.297

38,27

9.735

11.631

10.799

22.430

97,21

7220

7.578

6.847

14.425

70,73

4748

12.684

11.355

24.039

43,47

7869

71,31

52.735

84.76
1

77.764

162.52
5

Kepadata
n

BanyaknyaKepa
la Keluarga

Keterangan: Bangka Tengah Dalam Angka 2014

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Bangka Tengah
yang paling besar adalah usia 25-29 tahun. Kelompok umur 15-19 dan kelompok
umur 10-14 adalah kelompok umur terbanyak keempat dan kelima di Kabupaten
Bangka Tengah. Tabel 6 menunjukkan banyaknya penduduk menurut kelompok
umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bangka Tengah.
Tabel 6Banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di
Kabupaten Bangka Tengah
KelompokUmur
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75+

Laporan Akhir

Penduduk
Laki-laki

Perempuan

4.855
5.981
5.493
6.845
8.716
10.362
10.074
7.547
6.066
5.004
4.500
3.693
2.466
1.285
904
970

4.336
5.502
5.077
6.387
8.639
10.076
8.869
6.575
5.605
4.729
4.139
323
1.880
1.109
801
1.017

Total
9.191
11.483
10.570
13.232
17.355
20.438
18.943
14.122
11.671
9.733
8.639
6.716
4.346
2.394
1.705
1.987
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Total

84.761

77.764

2016

162.525

Keterangan: Bangka Tengah Dalam Angka 2014

Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015) melaporkan bahwa di
Bangka Tengah setidaknya 9,44% perempuan pertama kali menikah umur≤ 16
tahun, dan 17,86% menikah pertama kali umur 17-18 tahun. Tabel 7
memperlihatkan bahwa dari total sebanyak 86.659 perkawinan yang terjadi di
Bangka Tengah, sekitar 6.261 perkawinan berakhir dengan perceraian. Kasus
perceraian yang paling sering terjadi adalah cerai hidup.
Tabel 7

Banyaknya Penduduk menurut Kecamatan dan Status Perkawinan di
Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan

BelumKawin

1. Koba
2. PangkalanBaru
3. Sungai Selan
4. SimpangKatis
5. Namang
6. LubukBesar
Total

14678
16052
13090
9531
6267
9987
69605

C.

Kawin
18403
19386
16041
11979
7536
13314
86659

CeraiMati

CeraiHidup

Total

183
187
175
159
104
138
946

1041
1404
991
761
518
600
5315

34305
37029
30297
22430
14425
24039
162525

Pendidikan
Berdasarkan data Bangka Tengah dalam Angka (2014), Kabupaten Bangka

Tengah memiliki 53 unit Taman Kanak-Kanak (TK) yang terbagi atas 7 TK Negeri
dan 46 TK Swasta. Jumlah Sekolah Dasar(SD) yang ada adalah sebanyak 93 unit.
Yang terbagi atas 88 SD negeri dan 5 SD swasta.Sarana dan prasarana pendidikan
tingkat SLTP yang ada adalah sebanyak 21 unit yang terdiri atas 19 SLTP negeri dan
2 SLTP swasta. Tingkat pendidikanSMUyang ada adalah sebanyak 8 unit yang
terbagi atas 6SMU negeri dan 2 SMU swasta, serta jumlah 4 unit SMK Negeri.
Jumlah guru di Kabupaten Bangka Tengah seluruhnya ada 2.118 orang. Guruguru tersebut diantaranya mengajar di TK sebanyak 207 orang, di SD sebanyak
1.265orang (PNS sebanyak 998 orang dan 267 non-PNS), SLTP sebanyak 484 orang
(PNS sebanyak 248 orang dan non-PNS sebanyak 236 orang), guru SMU dan SMK
sebanyak 475 orang(PNS sebanyak 224orang dan non-PNS sebanyak 251 orang).
Sementara itu jumlah seluruh murid dari tingkat pendidikan TK sampai
SMUadalah sebanyak34.779 orang.Jumlah murid tingkat pendidikan TK adalah
sebanyak 2.314 orang, SD sebanyak 21.144 orang (SD Negeri 19.918 orang dan SD
Swasta1.226 orang), SLTP sebanyak 6.971 orang (SLTP Negeri 5.815 orang dan
SLTP Swasta 1.156 orang), SMU sebanyak 2.260 orang (SMU Negeri 2.003 orang dan
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SMU swasta 257 orang), dan SMK Negeri 2.090 orang.Data BPS Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (2015) melaporkan bahwa 32,54% laki-laki usia 7-24 tahun dan
29,44% perempuan usia 7-24 tahun di Bangka Tengah sudah tidak bersekolah lagi.
D.

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan daata Bangka Tengah dalam Angka (2014),Jumlah tenaga

paramedis non perawat kesehatan di Bangka Tengah terdiri atas 14 orang yang
berpendidikan AKZI dan 1 orangSPPH. Jumlah tenaga medis di Bangka Tengah
terdiri atas 37 orangdokter umum, 6 orangdokter gigi, 2 orangdokter spesialis, 6
orangapoteker dan 47 orang Sarjana Kesehatan.Jumlah tenaga paramedis perawat
kesehatan menurut jenis kesehatan terdiri atas jumlah para medis perawat yang
berpendidikan AKPER 130 orang, SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) 54 orang,
perawat gigi 13 orang, SPPM (Sekolah Pembantu Para Medis) 1 orang, dan
Bidan/Akademi Bidan 120 orang, SPAG (Sekolah Perawat Ahli Gizi) 3 orang dan
LCPK (Latihan cepat Pekarya Kesehatan) 9 orang. Fasilitas yang ada di Kabupaten
Bangka Tengah terdiri atasn 7 puskesmas, 18 puskesmas pembantu, 13 apotek, dan
1 rumah sakit.
Kabupaten Bangka Tengah memiliki dana bantuan yang diberikan kepada
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dana bantuan tersebut
disalurkan melalui beberapa kegiatan yaitu: (1) bimbingan dan penyuluhan bagi
PMKS, (2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial, (3) Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, dan
(4) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat dan anak nakal.
E.

Ekonomi
Sektor perekonomian di Bangka Tengah terbagi atas sektor primer, sektor

sekunder, dan sektor tersier. Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap
pendapatan daerah di Kabupaten Bangka Tengah berasal dari Sektor tersier. Tabel 8
menunjukkan

kontribusi

sektor

primer,

sekunder,

dan

tersier

terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah tahun 2009-2013.
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Kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap pembentukan
PDRB Kabupaten Bangka Tengah tahun 2009-2013

KELOMPOK SEKTOR

2009

2010

2011

2012

2013

I. SEKTOR PRIMER
1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian
II. SEKTOR SEKUNDER
1. Industri Pengolahan
2. Listrik, Gas & Air Bersih
3. Bangunan
III. SEKTOR TERSIER
1. Perdag., Hotel & Restoran
2. Pengangkutan &
Komunikasi
3. Keuangan, Persewaan dan
4. Jasa-jasa

37,11
11,03
26,08
32,56
24,67
0,15
7,74
30,34
18,87
4,75

36,02
11,09
24,93
32,39
23,87
0,15
8,37
31,60
19,34
5,01

35,41
11,45
23,92
32,06
22,89
0,16
9,02
32,54
19,37
5,45

34,35
11,76
22,59
31,46
21,60
0,16
9,70
34,2
20,15
5,82

33,37
12,17
21,20
30,69
20,23
0,17
10,29
35,95
20,85
6,26

1,67
5,05

1,78
5,47

1,87
5,86

1,97
6,26

2,12
6,72

Keterangan: Bangka Tengah Dalam Angka 2014

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Bangka Tengah ada sebanyak 1.249 orang
yang terbagai atas 515 orang laki-laki dan 734 orang perempuan. Kabupaten Bangka
Tengah menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja yang terdiri atas: (1) penyiapan
tenaga kerja siap pakai di bidang servis komputer, (2) kursus bengkel (otomotif /
mobil), (3) kursus tata rias, (4) kursus menjahit, (5) kursus bengkel las, (6)
pelatihan kewirausahaan, dan (7) kursus instalasi listrik.
Berdasarkan data BPS (2015), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka
Tengah adalah terbanyak ketiga di Provinsi Bangka yaitu sebanyak 10.200 jiwa.
Hampir separuh dari penduduka miskin di Kabupaten Bangka Tengah tidak
menamatkan pendidikan dasar (49.09%) dan tamatan sekolah dasar/sekolah
menengah pertama (44,74%). Sekitar 4 dari 10 penduduk miskin di Kabupaten
Bangka Tengah tidak bekerja. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bangka
Tengah yaitu 0,84 dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah
yaitu 0,20 dengan garis kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah yaitu sebesar Rp
528.720.
Berdasarkan Gambaran Umum lokasi kajian terlihat bahwa Kabupaten Bangka
Tengah mempunyai potensi yang cukup tinggi terkait terjadi permasalahan yang
berhubungan dengan pendidikan dan kemiskinan. Permasalahan yang dimiliki oleh
Kabupaten Bangka Tengah ini terkait dengan potensinya adalah masih
ditemukannya anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah tidak bersekolah lagi;
dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dimana separuh dari penduduk
miskin tersebut memiliki pendidikan yang rendah. Sejalan dengan pendapat Mathur,
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Greene, & Malhotra (2003) bahwasanya pernikahan dini (usia anak) disebabkan
oleh kombinasi antara kemiskinan dan kurangnya kesempatan dalam mengakses
sumber daya pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah
mempunyai potensi yang cukup tinggi terkait dengan kemungkinan terjadinya
pernikahan usia anak.

6.2. Program Pencegahan, Pemberdayaan, dan
Perlindungan Anak terhadap Pernikahan Usia Anak
di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Kajian ini juga melakukan FGD dengan beberapa stakeholders di Kabupaten
Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengidentifikasi dan
menelaah lebih jauh mengenai keberadaan kebijakan dan program pencegahan,
pemberdayaan, dan perlindungan anak terhadap pernikahan usia anak. Hasil FGD
menemukan bahwa sejak tahun 2014, Kementerian Agama telah melakukan
pembinaan pada pasangan sebelum melaksanakan akad nikah yang dikenal dengan
kursus calon pengantin (suscatin). Suscatin diberikan selama 18 jam yang terbagi
atas 9 jam pembinaan di tingkat kelurahan, 6 jam pembinaan di tingkat kecamatan,
dan 3 jam pembinaan di tingkat kabupaten. Kementerian Agama mewajibkan setiap
pasangan untuk mengikuti suscatin (dibuktikan dengan sertifikat), jika ada
pasangan yang tidak mengikuti suscatin maka pasangan tersebut tidak akan
mendapatkan pelayanan (N-4) secara administratif. Selain itu, Kementerian Agama
juga secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usia
ideal untuk menikah; dan setiap 3 bulan sekali memberikan informasi dan
pembinaan kepada para penghulu untuk tidak menikahkan anak meskipun anak
tersebut sudah hamil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) bekerja sama dengan
Kemenag mewajibkan akte kelahiran sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan
pernikahan. Hal tersebut telah meningkatkan angka kepemilikan akte kelahiran di
masyarakat. Disdukcapil tidak akan mencatat pernikahan dan menahan surat nikah
pasangan yang menikah usia < 18 tahun.BKKBDPPPA Kabupaten Bangka Tengah
melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)
akan segera melakukan sosialisasi kepada orang tua, anak dan penghulu mengenai
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pencegahan pernikahan usia anak. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui
Baliho dan disampaikan dalam agenda rutin Forum Anak. BKKBDPPPA juga
melakukan koordinasi program secara rutin melalui pertemuan yang dilakukan 4
kali dalam setahun.
Dinas Kesehatan memiliki Forum Kabupaten/Kota Sehat sebagai salah satu
upaya untuk menurunkan angka pernikahan usia anak. Selain itu, Dinas kesehatan
bekerja sama dengan BKKBDPPPA melakukan sosialisasi mengenai Program
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Dinas kesehatan memiliki Saka Bakti Husada yang
merupakan kegiatan kepramukaan untuk anak sehingga anak dapat menyalurkan
waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dinas Pendidikan memiliki
program Parenting Education yang sudah dilakukan sejak tahun 2015.
Organisasi kemasyarakatan yaitu Pemerhati Anak Kabupaten Bangka Tengah
melakukan kerja sama dengan lurah, kepala desa, dan masyarakat untuk tidak
memberikan surat keterangan menikah pada pasangan yang tidak memiliki
sertifikat suscatin. Selain itu, Pemerhati Anak Kabupaten Bangka Tengah juga
bekerja sama dengan BKB dan BKR mensosialisasikan mengenai pencegahan
pernikahan usia anak. Forum anak Bangka Tengah juga melakukan sosialisasi
melalui program curhat dengan teman sebaya.
Hasil FGD di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah sudah melakukan upaya
pencegahan pernikahan usia anak melalui program-program terobosannya. Akan
tetapi, program-program yang sudah dilakukan masih belum mampu menjangkau
seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Bangka Tengah masih belum memiliki
lembaga yang mengkoordinasikan bagaimana upaya pencegahan secara holistik
(sasarannya holistik, tujuannya holistik) agar anak tidak menikah minimal sebelum
usia 18 tahun. Selain itu, dari program-program yang sudah dilakukan belum
terlihat adanya program-program pemberdayaan yang ditujukan untuk anak,
terutama anak dari kelompok rentan sehingga anak lebih mempunyai kontrol
terhadap keputusan atas pernikahan. Belum ada program secara holistik untuk
menguatkan anak-anak yang sudah terlanjur menikah, dan anak dari orang tua yang
menikah usia anak.Program-program yang ada belum terlihat secara eksplisit
responsif gender, yaitu program yang spesifik untuk anak perempuan dan anak lakilaki.
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Dalam Tabel 9 berikut ini disajikan ikhtisar keberadaan program-program
yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terkait dengan upaya perlindungan anak dari
pernikahan yang terjadi pada usia anak.
Tabel 9

Matriks existing program dari berbagai pemangku kepentingan di
Kabupaten Bangka Belitung untuk melindungi anak dari pernikahan di
usia anak

Program

Tujuan
Program

Kaitan Program
dengan
Perlindungan
Anak dari
Pernikahan

Pemangku
Kepentingan
yang
Melaksanakan

Kelompok
Strategi*)

 Kursus calon
pengantin

Memberikan
pengetahuan
dan informasi
kepada calon
pengantin
mengenai
kesehatan
reproduksi,
keterampilan
dalam
berkeluarga,
dan sebagainya

Langsung

Kementerian
Agama

1

Pusat Informasi
dan Konseling
Kesehatan
Reproduksi
Remaja (PIK
KRR)

Melakukan
sosialisasi
kepada orang
tua, anak, dan
penghulu
mengenai
pencegahan
pernikahan
usia anak

Langsung

BKKBDPPPA
Kabupaten
Bangka Tengah

2

 Program
Kesehatan
Peduli Remaja
(PKPR)

Memberikan
informasi dan
pengetahuan
mengenai
kesehatan
reproduksi

Langsung

Dinas
Kesehatan

1

 Forum
Kabupaten/Ko
ta Sehat

Laporan Akhir

Meningkatkan
pembangunan
berwawasan
kesehatan

Tidak langsung

2

47

Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program

Tujuan
Program

Kaitan Program
dengan
Perlindungan
Anak dari
Pernikahan

Pemangku
Kepentingan
yang
Melaksanakan

2016

Kelompok
Strategi*)

Parenting
Education

Memberikan
informasi dan
pengetahuan
pengasuhan
kepada orang
tua

Tidak langsung

Dinas
Pendidikan

2

Program curhat
dengan teman
sebaya

Sosialisasi
pencegahan
pernikahan
usia anak

Langsung

Forum Anak

1

Keterangan:

*)

terdapat lima strategi menurut Maholtra, et al. (2011) yang dipublikasikan ICRW; yaitu: 1 =
memberdayakan anak perempuan dengan informasi, keterampilan, dan jaraingan yang mendukung; 2 =
mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas; 3 = mendorong aksesibilitas dan kualitas
pendidikan untuk anak perempuan; 4 = menawarkan dukungan ekonomi dan insentif bagi anak
perempuan dan keluarganya; dan 5 = mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang kondusif
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6.3. Analisis Penyebab dan Dampak dari Pernikahan
Usia Anak: Kasus di Tingkat Keluarga di Kabupaten
Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
6.3.1. Penyebab Pernikahan Usia Anak
Pada penelitian ini, orang tua (ayah dan ibu) memiliki pendidikan hanya
setingkat tamatan Sekolah Dasar (SD). Penelitian menemukan bahwa pernikahan
pada usia < 18 tahun adalah hal yang biasa terjadi dalam keluarga dan bukan
merupakan hal yang harus ditutup-tutupi oleh keluarga. Meskipun pada beberapa
kasus, pernikahan usia < 18 tahun merupakan hal yang tidak biasa terjadi dalam
keluarga (hanya terjadi pada anak dari keluarga responden). Penelitian menemukan
bahwa keluarga yang memiliki riwayat menikahkan anak pada usia di bawah 18
tahun dengan keluarga yang tidak memiliki riwayat tersebut, memiliki karakteristik
yang sama dimana orang tua sama-sama tidak memiliki keterampilan pengasuhan
anak yang baik dan orang tua tidak memotivasi anak untuk memiliki pendidikan
yang tinggi.
Pandangan Ayah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab orang tua
untuk menikahkan anak pada usia < 18 tahun adalah karena anak sudah tidak mau
lagi sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden ayah, yang
mana ayah ini memiliki 3 orang anak (1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan),
bekerja sebagai penjual ikan keliling, dan hanya memiliki pendidikan setara tamatan
SD. Menikahkan anak pada usia < 18 tahun bukanlah hal yang pertama kali terjadi
dalam keluarga besar responden. Ayah tersebut menyebutkan bahwa anak
perempuannya (anak pertama dan anak ketiga) yang telah menikah ketika usianya
16 tahun, sebelum menikah sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya.
“...anak perempuan saya yang ketiga menikah usia 16 tahun. Anak saya
malas melanjutkan sekolah...” (Sd, 62 tahun)

Orang tua menikahkan anak pada usia < 18 tahun karena merasa khawatir
dengan pergaulan anak. Orang tua merasa cemas karena anak sudah memiliki pacar
yang sering datang ke rumah. Anak tidak memiliki kesibukan setelah tidak lagi
bersekolah. Hal ini menyebabkan orang tua semakin khawatir perilaku pacaran
anak dapat menimbulkan berbagai hal negatif terhadap keluarga. Hal ini seperti
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yang diungkapkan oleh salah satu responden ayah, yang mana ayah ini memiliki 8
orang anak (4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki), bekerja sebagai petani, dan
hanya memiliki pendidikan setara tamatan SD. Menikahkan anak pada usia < 18
tahun merupakan hal yang hanya terjadi di keluarga resonden saja. Ayah tersebut
menyebutkan bahwa anak perempuannya (anak ketiga) yang telah menikah ketika
berusia 16 tahun, sebelumnya sudah berpacaran dengan calon suaminya dan
meminta untuk dinikahkan sehingga orang tua tidak melarang anak untuk menikah.
“...anak sudah berpacaran. Anak dinikahkan karena ingin menikah. Saya
tidak bisa melarang karena takut menimbulkan hal yang tidak baik...” (Hz,
65 tahun)

Pada beberapa orang tua, alasan orang tua menikahkan anak pada usia < 18
tahun adalah karena anak sudah hamil. Orang tua menikahkan anak sebagai salah
satu cara untuk menghindari aib yang lebih besar pada keluarga. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh salah satu responden ayah, yang mana ayah ini memiliki 11 orang
anak, bekerja sebagai nelayan, dan tidak tamat pendidikan sekolah dasar.
Menikahkan anak pada usia < 18 tahun bukanlah hal yang pertama kali terjadi
dalam keluarga besar responden. Ayah tersebut menyebutkan bahwa anak
perempuannya (anak kesepuluh) menikah pada usia 17 tahun karena sudah hamil
sehingga menikah di bawah tangan.
“...saya menikahkan anak karena anak saya sudah hamil...” (Ys, 56 tahun)

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu penyebab terjadinya
pernikahan usia anak adalah karena rendahnya keterampilan pengasuhan orang tua.
Hal ini menyebabkan semakin rendahnya kemampuan orang tua dalam menentukan
pilihan yang terbaik untuk anak.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu
responden ayah, yang mana ayah ini memiliki 5 orang anak, bekerja sebagai buruh
bangunan, dan tidak tamat pendidikan sekolah dasar. Menikahkan anak pada usia <
18 tahun bukanlah hal yang pertama kali terjadi dalam keluarga besar responden.
Ayah tersebut menyebutkan bahwa anak perempuannya (anak kedua) menikah
pada usia 14 tahun dan melihat bahwa saat ini anaknya masih belum sejahtera
secara ekonomi, tetapi responden masih akan tetap menikahkan anaknya meskipun
berusia < 18 tahun katika ada yang melamar.
“...jika pada saat anak saya berusia 14-15 tahun ada yang melamar, ya boleh
saja...” (Dm, 58 tahun)
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Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
secara umum ayah terlihat tidak mempunyai kontrol akan kehidupan masa depan
anak. Di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kejadiankejadian anak yang putus sekolah karena anak tidak mendapat lingkungan yang
kondusif untuk mempertahankan anak tetap sekolah. Dalam hal ini, ayah pun juga
membiarkan anak tidak melanjutkan sekolah dan seringkali inilah yang
menyebabkan anak kemudian menikah sebagai alternatif karena tidak dapat
melakukan apa-apa; dan ayah pun menyetujui. Ketika anak kemudian meminta ijin
menikah; dilandasi oleh nilai yang diyakini orang tua bahwa anak telah ketemu
jodohnya dan kontrol orang tua yang lemah; maka menikahlah anak meskipun
usianya belum genap 18 tahun.

Kotak 1. Penyebab Pernikahan Usia Anak: Pandangan Ayah
Orang tua menikahkan anak pada usia < 18 tahun karena melihat anak
sudah tidak lagi melanjutkan sekolah. Orang tua merasa khawatir
dengan pergaulan anak yang sudah berpacaran dan membawa teman
lawan jenis ke rumah (beberapa orang tua menikahkan anak karena
anak sudah hamil). Selain itu, pernikahan usia anak terjadi karena orang
tua tidak memiliki keterampilan pengasuhan anak yang baik sehingga
tidak memiliki kekuatan untuk membimbing dan mengarahkan anak.
Orang tua cenderung permisif kepada anak sehingga lebih sering
menuruti keinginan anak ketika anak memutuskan untuk menikah di
usia < 18 tahun.Orang tuamemiliki pandangan bahwa pernikahan terjadi
karena anak sudah bertemu dengan “jodohnya”, salah satunya yaitu
ketika anak sudah berpacaran”.

Pandangan Ibu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab yang
paling sering dinyatakan orang tua untuk menikahkan anak pada usia < 18 tahun
adalah karena anak sudah tidak mau lagi sekolah. Hal ini seperti diungkapkan oleh
salah satu responden ibu, yang mana ibu ini memiliki 3 orang anak (2 perempuan
dan 1 laki-laki), merupakan seorang ibu rumah tangga, dan tidak tamat pendidikan
sekolah dasar. Menikahkan anak pada usia < 18 tahun merupakan hal yang hanya
terjadi di keluarga resonden saja. Ibu tersebut menyebutkan bahwa anak
perempuannya (anak kedua) yang menikah usia 16 tahun tidak lulus sekolah dasar
karena sudah tidak mau sekolah lagi.
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“...anak perempuan saya tidak lulus Sekolah Dasar karena tidak ikut
UN. Dia sudah tidak mau sekolah lagi...” (Tm, 49 tahun)
Orang tua menikahkan anak pada usia < 18 tahun karena merasa khawatir
dengan pergaulan anak. Orang tua merasa cemas karena anak sudah memiliki pacar
yang sering datang ke rumah. Anak tidak memiliki kesibukan setelah tidak lagi
bersekolah. Hal ini menyebabkan orang tua semakin khawatir perilaku pacaran
anak dapat menimbulkan berbagai hal negatif terhadap keluarga. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh salah satu responden ibu, yang mana ibu ini memiliki 3
orang anak (2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki), merupakan seorang ibu rumah
tangga, dan hanya memiliki pendidikan setara tamatan sekolah dasar. Menikahkan
anak pada usia < 18 tahun merupakan hal yang hanya terjadi di keluarga resonden
saja. Ibu tersebut menyebutkan bahwa anak perempuannya (anak pertama dan anak
kedua) menikah ketika berusia 17 tahun dan 16 tahun, sebelum menikah sudah
berpacaran dan orang tua takut terjadi kecelakaan yang dapat membuat malu
keluarga.
“...anak dinikahkan karena takut hamil duluan dan membuat malu
keluarga. Anak sudah suka sama suka...” (Rs, 42 tahun)
Pada beberapa orang tua, alasan orang tua menikahkan anak pada usia < 18
tahun adalah karena anak sudah hamil. Orang tua menikahkan anak sebagai salah
satu cara untuk menghindari aib yang lebih besar pada keluarga. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh salah satu responden ibu, yang mana ibu ini bekerja sebagai
buruh pengolah ikan asin dan hanya memiliki pendidikan setara tamatan sekolah
dasar. Menikahkan anak pada usia < 18 tahun bukanlah hal yang pertama kali
terjadi dalam keluarga besar responden. Ibu tersebut menyebutkan bahwa anak
perempuannya (anak pertama)menikah usia < 18 tahun karena sudah hamil duluan.
Anak dinikahkan untuk menghindari malu dan aib yang lebih besar untuk keluarga.
“...ya kalau tidak menikah nanti malah jadi aib besar dan keluarga
bisa terbawa-bawa...” (Rk, 37 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 2 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
secara umumibu tidak memiliki kontrol akan kehidupan anak dan kurang
memberikan bimbingan kepada anak. Kejadian-kejadian anak putus sekolah di
Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi karena anak
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tidak mendapat lingkungan yang kondusif untuk mempertahankan anak tetap
sekolah. Ibu sebagai pengasuh utama anak membiarkan anak memilih untuk tidak
melanjutkan sekolah, sehingga menyebabkan anak kemudian menikah sebagai
alternatif karena tidak memiliki aktivitas yang dapat dilakukan. Dilandasi oleh nilai
yang diyakini ibu bahwa anak telah bertemu jodohnya dan kontrol ibu yang lemah;
maka menikahlah anak meskipun usianya masih di bawah 18 tahun.

Kotak 2.Penyebab Pernikahan Usia Anak: Pandangan Ibu
Orang tua menikahkan anak pada usia < 18 tahun karena melihat anak
sudah tidak lagi melanjutkan sekolah dan tidak memiliki kegiatan untuk
dilakukan. Orang tua merasa khawatir dengan pergaulan anak yang
sudah berpacaran dan membawa teman lawan jenis ke rumah (beberapa
orang tua menikahkan anak karena anak sudah hamil). Orang
tuamemiliki pandangan bahwa pernikahan terjadi karena anak sudah
bertemu dengan “jodohnya, salah satunya yaitu ketika anak sudah
berpacaran”.

Pada penelitian ini, anak (perempuan dan laki-laki) yang menikah usia < 18
tahun adalah anak-anak yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan atau putus
sekolah. Anak-anak memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan setara tamatan
sekolah dasar. Pada penelitian ini, anak yang menikah usia < 18 tahun berasal dari
keluarga yang tidak memiliki riwayat menikahkan anak usia < 18 tahun (hanya
terjadi pada keluarga responden).
Pandangan Anak Laki-Laki. Hasil penelitian menemukan bahwa pernikahan
usia anak terjadi karena anak tidak melanjutkan pendidikan dan sudah memiliki
pacar. Setelah putus sekolah, beberapa anak memilih untuk bekerja. Kemampuan
untuk mencari uang sendiri menyebabkan anak merasa sudah siap untuk menikah.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden anak laki-laki, yang
mana anak laki-laki ini hanya memiliki pendidikan setara tamatan sekolah dasar;
dan memiliki orang tua dengan pendidikan setara tamatan sekolah dasar.
Sebelumnya tidak pernah terjadi pernikahan usia anak dalam keluarga besar
responden. Anak laki-laki tersebut menyebutkan bahwa keputusannya untuk
menikah sebelum berusia 18 tahun karena sudah bekerja sejak tidak lagi
melanjutkan sekolah; dan sudah memiliki pacar.
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“...saya menikah karena sayah sudah berpacaran selama 2 tahun.
Sudah bertemu dengan jodohnya. Saya juga sudah bekerja sebagai
petani sejak lulus SD...” (Dn, 33 tahun)
Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pernikahan usia anak juga
terjadi karena orang tua memberikan aset awal untuk anak seperti kebun. Hal ini
menyebabkan anak tidak terlalu berpikir dua kali untuk memutuskan menikah. Hal
ini seperti diungkapkan oleh salah satu responden anak laki-laki, yang mana anak
laki-laki ini memiliki pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas.
Sebelumnya tidak pernah terjadi pernikahan usia anak dalam keluarga besar
responden.Anak laki-laki tersebut menyebutkan bahwa keputusannya untuk
menikah sebelum berusia 18 tahun karena sudah memiliki pacar; dan meskipun
belum bekerja tetapi sudah memiliki aset dari orang tua yang dapat dijadikan bekal
setelah menikah.
“...saya menikah karena sudah berpacaran. Sudah bertemu dengan
jodohnya. Saat menikah saya belum bekerja tetapi saya memiliki
kebun...” (Hd, 34 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
secara umum anak laki-laki yang menikah ketika masih berusia di bawah18 tahun
karena sudah tidak lagi sekolah. Menikah menjadi satu-satunya pilihan anak karena
kurangnya pengetahuan dan informasi, serta bimbingan dan arahan dari orang tua
mengenai beragam alternatif lain yang dapat dijadikan pilihan dalam kehidupan.
Dilandasi oleh perasaan siap karena sudah mampu mencari uang sendiri atau
memiliki aset dari orang tua; dan nilai yang diyakini anak bahwa sudah bertemu
dengan jodohnya; maka anak menikah meskipun masih berusia di bawah 18 tahun.

Kotak 3. Penyebab Pernikahan Usia Anak: Pandangan Anak LakiLaki
Anak memutuskan untuk menikah usia < 18 tahun karena sudah tidak
lagi melanjutkan sekolah (putus sekolah). Selain itu, anak memutuskan
untuk menikah karena sudah bekerja atau mendapatkan aset dari orang
tua sehingga merasa mapan secara ekonomi. Anak merasa sudah
mememukan “jodohnya, salah satunya yaitu ketika sudah berpacaran”
dan orang tua tidak melarang anak yang memutuskan menikah
meskipun usianya masih di bawah 18 tahun.
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Pandangan Anak Perempuan. Penelitian menemukan bahwa penyebab anak
untuk menikah di usia < 18 tahun adalah karena memiliki pacar dan tidak memiliki
kegiatan apapun setelah putus sekolah. Hal ini memperlihatkan tingginya
kemungkinan pernikahan usia anak pada anak yang putus sekolah dan memiliki
pacar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden anak perempuan,
yang mana anak perempuan ini tidak tamat pendidikan sekolah menengah pertama;
dan memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan tertinggi setara tamatan sekolah
menengah atas. Sebelumnya tidak pernah terjadi pernikahan usia anak dalam
keluarga besar responden.Anak perempuan tersebut menyebutkan bahwa
keputusannya untuk menikah di usia 15 tahun karena sudah memiliki pacar dan
tidak memiliki kegiatan apapun setelah memilih tidak melanjutkan sekolah.
“...saya menikah karena sudah ketemu dengan jodohnya. Setelah tidak
melanjutkan sekolah, selama dua tahun tidak melakukan apa-apa.
Akhirnya saya memutuskan untuk menikah...” (Nv, 26 tahun)
Selain itu, ditemukan adanya anak yang memutuskan untuk menikah karena
setalah berhenti sekolah anak kemudian bekerja. Anak merasa aman karena sudah
memiliki penghasilan sendiri dan orang tua merestui keputusan anak. Orang tua
tidak memiliki kontrol terhadap kehidupan anak.Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh salah satu responden anak perempuan, yang mana anak perempuan ini tidak
menamatkan pendidikan sekolah dasar; dan memiliki orang tua dengan pendidikan
tertinggi setara tamatan sekolah menengah pertama. Sebelumnya tidak pernah
terjadi pernikahan usia anak dalam keluarga besar responden. Anak perempuan
tersebut menyebutkan bahwa keputusannya untuk menikah di usia 17 tahun karena
sudah bekerja sejak tidak lagi melanjutkan sekolah; dan orang tua merestui karena
sudah pilihan dari anak.
“...umur 14 tahun, saya sudah kerja di warung nasi dan di rumah
orang. Enak punya uang sendiri. Jika sudah pilihan anak untuk
menikah maka orang tua hanya tinggal merestui saja...” (Ss, 23 tahun)
Penyebab lain terjadinya pernikahan usia anak yang ditemukan dalam
penelitian adalah karena dijodohkan orang tua. Anak menganggap keputusan yang
diambil orang tua adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya.Hal ini seperti yang
diungkapkan salah satu responden anak perempuan, anak perempuan ini memiliki
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pendidikan setara tamatan sekolah dasar; dan dengan orang tua yang juga memiliki
pendidikan setara tamatan sekolah dasar dan bekerja sebagai buruh tani.
Sebelumnya tidak pernah terjadi pernikahan usia anak dalam keluarga besar
responden. Anak perempuan tersebut menyebutkan bahwa orang tualah yang
memutuskan terjadinya pernikahan demi kebaikan dirinya; dan langsung menerima
lamaran dari laki-laki yang dianggap orang tua baik untuk dirinya.
“...saya menikah usia 14 tahun dan saat itu belum menstruasi. Orang
tua menerima lamaran suami saya karena sudah mengenal suami
saya dan menginginkan yang terbaik untuk saya...” (Sr, 38 tahun)
Penelitian menemukan bahwa penyebab anak menikah adalah karena sudah
hamil. Hal ini memperlihatkan semakin tingginya perilaku pergaulan bebas pada
anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden anak perempuan,
yang mana anak perempuan ini tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar; dan
memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan setara tamatan sekolah dasar.
Sebelumnya tidak pernah terjadi pernikahan usia anak dalam keluarga besar
responden.Anak perempuan tersebut menikah di usia 14 tahun karena sudah hamil
duluan.
“...Saya menikah pada usia 14 tahun. saya menikah karena sudah
hamil 4 bulan...” (Sw, 15 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 4 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
secara umum anak perempuan yang menikah ketika masih berusia di bawah 18
tahun karena sudah tidak lagi sekolah.Menikah menjadi satu-satunya pilihan anak
karena kurangnya pengetahuan dan informasi, serta bimbingan dan arahan dari
orang tua mengenai beragam alternatif lain yang dapat dijadikan pilihan dalam
kehidupan. Dilandasi oleh perasaan siap karena sudah mampu mencari uang sendiri,
dan nilai yang diyakini anak bahwa sudah bertemu dengan jodohnya; maka anak
menikah meskipun masih berusia di bawah 18 tahun.
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Kotak 4. Penyebab Pernikahan Usia Anak: Pandangan Anak
Perempuan
Anak memutuskan untuk menikah usia < 18 tahun karena sudah tidak
memiliki kegiatan apapun setelah tidak lagi melanjutkan pendidikan. Selain
itu, anak memutuskan untuk menikah karena sudah mememukan “jodohnya
 sudah berpacaran” dan sudah bekerja sehingga merasa mapan secara
ekonomi. Anak merasa sudah mememukan “jodohnya  sudah berpacaran”
dan orang tua tidak melarang anak yang memutuskan menikah usia < 18
tahun (orang tua tidak memiliki cenderung oermisi pada anak). Kebebasan
anak dalam pergaulan seperti berpacaran menyebabkan terjadinya
kehamilan pada anak sehingga anak harus menikah.

6.3.2. Dampak Pernikahan Usia Anak
Pandangan Ayah. Hasil penelitian menemukan bahwa risiko memiliki
permasalahan ekonomi pada anak yang menikah usia < 18 tahun semakin tinggi.
Anak yang menikah usia < 18 tahun memiliki risiko yang tinggi untuk hidup dalam
kemiskinan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden ayah yang
menikahkan anaknya pada usia di bawah 18 tahun. Ayah tersebut menyebutkan
bahwa ia masih menanggung biaya hidup anak dan menantunya yang belum
memiliki pekerjaan tetap dan masih tinggal bersama dengan orang tua.
“...biaya hidup anak masih ditanggung orang tua karena masih belum
bekerja...” (Ys, 56 tahun)
Penelitian menemukan bahwa pernikahan anak usia < 18 tahun memiliki
risiko yang tinggi untuk tidak memiliki surat nikah karena pernikahan hanya
dilakukan secara agama dan tidak didaftarkan. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh salah satu responden ayah yang menikahkan anaknya pada usia di bawah 18
tahun. Ayah tersebut menyebutkan bahwa anaknya masih belum memiliki buku
nikah karena pernikahannya dilakukan di bawah tangan.
“...anak dinikahkan ketika berusia di bawah 18 tahun. Belum memiliki
buku nikah karena nikah di bawah tangan. Saat ini memiliki satu
orang anak berusia 5 bulan...” (Ys, 56 tahun)
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Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
secara umum dampak dari pernikahan usia anak menurut ayah adalah
ketidakstabilan ekonomiyang menyebabkan meningkatnya risiko anak hidup dalam
kemiskinan. Menurut ayah, pernikahan usia anak berdampak pada semakin
meningkatnya risiko anak tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak
dapat dicatatkan.
Kotak 5. Dampak Pernikahan Usia Anak: Pandangan Ayah
Orang tua melihat bahwa anak-anak yang menikah usia < 18 tahun masih
belum mapan secara ekonomi sehingga masih sangat membutuhkan
bantuan dari orang tua.
Orang tua menyadari bahwa dengan
menikahkan anak pada usia < 18 tahun akan menyebabkan pernikahan
anak tidak dapat didaftarkan sehingga anak tidak memiliki surat nikah.

Pandangan Ibu. Hasil penelitian menemukan bahwa dampak pernikahan usia
anak adalah resiko perceraian dan kekerasan yang semakin tinggi pada anak. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden ibu yang menikahkan anaknya
pada usia di bawah 18 tahun. Ibu tersebut menyebutkan bahwa anaknya menerima
kekerasan dari suaminya selama pernikahan; dan puncaknya anak memutuskan
bercerai karena tidak kuat dengan perlakuan suami.
“...anak perempuan saya yang menikah usia < 18 tahun bercerai
dengan suaminya karena suaminya pemarah. Anak saya pernah
dikejar dengan golok oleh suaminya...” (Rs, 42 tahun)
Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa risiko memiliki permasalahan
ekonomi pada anak yang menikah usia < 18 tahun semakin tinggi. Anak yang
menikah usia < 18 tahun memiliki risiko yang tinggi untuk hidup dalam kemiskinan.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden yang menikahkan anak
pada usia di bawah 18 tahun. Ibu tersebut menyebutkan bahwa kehidupan anaknya
masih belum baik karena suaminya masih belum memiliki pekerjaan dengan
penghasilan yang tetap.
“...Anak tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga belum memiliki
penghasilan yang bagus untuk menghidupi keluarga...” (Zb, 45 tahun)
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Penelitian ini juga menemukan bahwa anak yang menikah usia < 18 tahun
semakin berisiko untuk tidak memiliki keterampilan yang baik dalam pengasuhan
anak. Hal ini menyebabkan semakin tingginya ketergantungan anak terhadap
bantuan pengasuhan dari orang tuanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah
satu responden ibu yang menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun. Ibu
tersebut menyebutkan bahwa anaknya masih belum mampu mengurus anak dengan
baik dan masih harus banyak belajar, sehingga sering membantu mengurus cucu.
“...saat ini orang tua masih ikut campur/bantu anak dalam mengurus
cucu..” (Zb, 45 tahun)
Penelitian menemukan bahwa pernikahan anak usia < 18 tahun memiliki
risiko yang tinggi untuk tidak memiliki surat nikah karena pernikahan hanya
dilakukan secara agama dan tidak didaftarkan. Orang tua menyuruh anak untuk
menunda kehamilan dengan cara menggunakan KB sehingga anak dapat mengurus
surat nikah sebelum memiliki keturunan dan mempermudah pembuatan akte
kelahiran anak karena sudah memiliki buku nikah. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh salah satu responden ibu yang menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun.
Ibu tersebut menyebutkan bahwa anaknya disarankan untuk tidak langsung
memiliki momongan dengan cara menggunakan KB terlebih dahulu; dan baru
diperbolehkan memiliki momongan setelah memiliki buku nikah.
“...saya menyarankan anak saya untuk menggunakan KB terlebih
dahulu setelah nikah. Baru setelah memiliki buku nikah KB
dihentikan untuk mendapatkan keturunan...” (Rs, 42 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 6 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
dampak pernikahan usia anak menurut ibu adalah semakin tingginya risiko
kekerasan dan perceraian yang akan dialami oleh anak yang menikah pada usia di
bawah 18 tahun. Ketidakstabilan ekonomi dan ketidakmampuan dalam pengasuhan
anak menjadi dampak lain yang dinilai ibu akan dialami oleh anak yang menikah
pada usia di bawah 18 tahun.
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Kotak 6. Dampak Pernikahan Usia Anak: Pandangan Ibu
Orang tua juga menyadari bahwa anak yang menikah usia < 18 tahun
memiliki risiko untuk bercerai dan mengalami kekerasan dalam rumah
tangga yang tinggi. Orang tua melihat bahwa anak-anak yang menikah
usia < 18 tahun masih belum mapan secara ekonomi. Orang tua juga
menyadari bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk membantu
anak dalam pengasuhan cucu karena masih rendahnya keterampilan
anak dalam pengasuhan. Selain itu, orang tua juga harus menyarankan
anak untuk menunda memiliki keturunan karena anak belum memiliki
surat nikah sehingga akan sulit jika nanti akan mengurus akte kelahiran
anak.

Pandangan Anak Laki-Laki. Hasil penelitian menemukan bahwa dampak
langsung yang dirasakah anak yang menikah usia < 18 tahun adalah tidak dapat
melanjutkan pendidikan dan menikmati masa muda dengan maksimal. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden anak laki-laki yang menikah
pada usia di bawah 18 tahun. Anak laki-laki tersebut menyebutkan bahwa dirinya
harus mengorbankan pendidikan dan masa mudanya karena harus bertanggung
jawab sebagai kepala keluarga untuk menghidupi keluarga.
“...yang dikorbankan karena menikah adalah pendidikan dan masa
muda yang tidak puas. Dulu saya bisa jalan-jalan sekarang sudah
harus dikurangi...” (Hd, 34 tahun)
Selain itu, dampak lain yang juga dirasakan anak yang menikah usia di bawah
18 tahun adalah tidak dapat mewujudkan cita-citanya. Pernikahan pada usia di
bawah 18 tahun akan memaksa anak untuk melupakan cita-citanya. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh salah satu responden anak laki-laki yang menikah pada usia
di bawah 18 tahun. Anak laki-laki tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak dapat
mewujudkan cita-citanya; dan harus melupakan cita-citanya karena sudah menikah.
“...saya memiliki cita-cita untuk menjadi polisi. Sekarang saya hanya
bisa menjadi pengawal rumah tangga...” (Hd, 34 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 7 menunjukkan bahwa pada penelitian ini
secara umum dampak pernikahan usia anak yang dirasakan anak laki-laki adalah
kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi, tidak dapat
mewujudkan cita-cita, dan tidak dapat menikmati masa muda dengan maksimal.
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Kotak 7. Dampak Pernikahan Usia Anak: Pandangan Anak Laki-Laki
Anak menyadari bahwa dengan menikah usi < 18 tahun maka kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan dan menikmati masa muda akan menjadi
semakin sulit untuk didapatkan. Anak juga mengetahui dengan pasti
bahwa keputusan untuk menikah usia < 18 tahun akan menyebabkannya
sulit menggapai cita-cita.

Pandangan Anak Perempuan. Hasil penelitian menemukan bahwa dampak
langsung yang dirasakah anak yang menikah usia < 18 tahun adalah tidak dapat
melanjutkan pendidikan. Hal ini seprti yang diungkapkan oleh salah satu responden
anak perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan
tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan
karena sudah menikah.
“...jika boleh mengulang kembali. Saya ingin sekolah sampai lulus...”
(Nv, 26 tahun)
Dampak lain yang dirasakan dari pernikahan usia anak adalah anak tidak
dapat mewujudkan cita-citanya. Pernikahan usia anak memaksa anak untuk
melupakan cita-citanya.Hal ini seprti yang diungkapkan oleh salah satu responden
anak perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan
tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak dapat mewujudkan cita-cita; dan harus
melupakan cita-citanya karena sudah menikah dan memiliki anak.
“...saya memiliki cita-cita untuk mengikuti kursus, tetapi tidak bisa
karena sudah memiliki anak. Saya harus merelakan cita-cita saya
karena sudah tidak bisa lagi...” (Sr, 38 tahun)
Penelitian juga menemukan bahwa anak yang menikah usia muda tidak dapat
menikmati masa muda dengan maksimal.Hal ini seprti yang diungkapkan oleh salah
satu responden anak perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Anak
perempuan tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa menikmati masa
mudanya dengan maksimal akibat menikah di usia anak.
“...sebelum anak masuk TK, saya sempat menyesal tidak bisa main,
kumpul-kumpul, dan pergi kesana kemari...” (Nv, 26 tahun)
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Selain itu, penelitian juga menemukan risiko perceraian pada anak yang
menikah usia < 18 tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan semakin
tingginya kemungkinan perceraian ketika menikah usia < 18 tahun terutama pada
anak perempuan.Hal ini seprti yang diungkapkan oleh salah satu responden anak
perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan tersebut
menyebutkan bahwa dirinya harus merasakan pahitnya perceraian di usia muda;
dan harus berjuang sendiri mengurus anak tanpa kehadiran suami.
“...ketika usia anak saya 5 bulan, saya berpisah dengan suami. Suami
meninggalkan kami begitu saja dan tidak ada surat cerai...” (Sj, 19
tahun)
Anak yang menikah usia < 18 tahun memiliki risiko yang tinggi untuk hidup
dalam kemiskinan terutama ketika bercerai dengan suami. Hal ini memperlihatkan
bahwa pernikahan usia anak menyebabkan lingkaran kemiskinan tidak dapat
diputuskan.Hal ini seprti yang diungkapkan oleh salah satu responden anak
perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan tersebut
menyebutkan bahwa dirinyatidak mampu untuk menghidupi diri dan anaknya
setelah bercerai dengan suami; dan hanyamenggantungkan hidup kepada orang tua.
“...setelah bercerai, biaya hidup saya ditanggung orang tua. Saya tidak
memiliki keinginan untuk bekerja. Saya hanya mengandalkan orang
tua...” (Sj, 19 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 8 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
secara umum dampak pernikahan usia anak yang dirasakan anak perempuan adalah
hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi dan menikmati masa
muda dengan maksimal. Tingginya risiko perceraian dan ketidakberdayaan secara
ekonomi menjadi dampak lain yang dirasakan anak perempuan yang menikah pada
usia di bawah 18 tahun.
Kotak 8. Dampak Pernikahan Usia Anak: Pandangan Anak Perempuan
Anak menyadari bahwa dengan menikah usia < 18 tahun maka kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan, mewujudkan cita-cita, dan menikmati masa
muda menjadi semakin sulit untuk didapatkan. Anak perempuan memiliki
risiko yang tinggi untuk mengalami perceraian dan hidup dalam kemiskinan
akibat perceraian dibanding dengan anak laki-laki.
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6.4. Analisis Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan
Anak: Kasus di Tingkat Keluarga di Kabupaten
Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
6.4.1. Praktek-Praktek Terbaik Keluarga dalam Pendewasaan Usia Pernikahan
Anak
Pada penelitian ini, orang tua (ayah dan ibu) memiliki pendidikan setingkat
tamatan Sekolah Menengah Atas. Keluarga tidak memiliki riwayat menikahkan anak
pada usia < 18 tahun. Menikahkan anak pada usia < 18 tahun bukanlah hal yang
biasa terjadi dalam keluarga.
Pandangan Ayah. Hasil penelitian menemukan bahwa alasan utama orang
tua tidak menikahkan anak pada usia < 18 tahun karena menginginkan anak
menempuh pendidikan yang tinggi. Orang tua memiliki harapan agar anak memiliki
masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh salah satu responden ayah, yang mana ayah ini memiliki 3 orang anak (2 anak
perempuan dan 1 anak laki-laki, bekerja sebagai wiraswasta, dan memiliki
pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas. Pernikahan usia anak bukanlah
hal yang biasa terjadi dalam keluarga besar responden. Ayah tersebut menyebutkan
bahwa dirinya memiliki keinginan yang besar agar anak-anaknya mendapatkan
pendidika setinggi munggkin; dan tidak memiliki keinginan untuk menikahkan anak
pada usia di bawah 18 tahun karena usia pernikahan ideal menurutnya adalah pada
usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
“...saya tidak menikahkan anak buru-buru karena ingin anak untuk
memiliki pendidikan yang tinggi sebagai bekal hidup di masa
depannya...” (Sm, 43 tahun)
Orang tua juga mengetahui bahwa anak-anaknya memiliki cita-cita yang ingin
dicapai. Orang tua merasa lebih bahagia ketika anak-anaknya dapat menggapai citacitanya, sehingga berusaha sebaik mungkin untuk membantu anak menggapai citacitanya. Hal ini menyebabkan orang tua tidak berusaha untuk mendorong anak
menikah usia < 18 tahun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu
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responden ayah yang bekerja sebagai nelayan, dan memiliki tingkat pendidikan
setara dengan tamatan sekolah menengah atas. Pernikahan usia anak bukanlah hal
yang biasa terjadi dalam keluarga besar responden. Ayah tersebut menyebutkan
bahwa pencapaian cita-cita anak adalah yang membahagiakan untuknya; dan
memiliki anggapan bahwa pernikahan pada usia anak belum tentu memberikan
kebahagiaan kepada anak; menurutnya pernikahan yang ideal adalah pada usia 2324 tahun untuk perempuan dan laki-laki.
“...ya jelas kalau anak sudah mencapai cita-cita pasti dengan
sendirinya orang tua bahagia. Kalau berkeluarga atau menikah
belum tentu dia bahagia...” (Sp, 37 tahun)
Penelitian juga menemukan bahwa alasan orang tua tidak menikahkan anak
pada usia < 18 tahun karena menginginkan anak untuk mapan secara ekonomi
sebelum menikah. Orang tua menginginkan anak untuk memiliki pekerjaan dan
penghasilan yang tetap sebelum anak menikah sehingga dapat meminimumkan
risiko permasalahan ekonomi pada anak di masa depan. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh salah satu responden ayah, yang mana ayah ini memiliki 5 orang
anak laki-laki, bekerja sebagai buruh harian, dan memiliki pendidikan setara
tamatan sekolah menengah atas. Pernikahan usia anak bukanlah hal yang biasa
terjadi

dalam

keluarga

besar

responden.

Ayah

tersebut

menyebutkan

bahwamemiliki pekerjaan yang tetap penting sebelum menikah; dan menginginkan
anak-anaknya untuk memiliki pekerjaan yang mantap sebelum menikah; serta
menurutnya pernikahan yang ideal adalah pada usia 23 tahun untuk perempuan dan
28 tahun untuk laki-laki.
“...saya tidak buru-buru menikahkan anak karena pekerjaan anak
yang belum mantap...” (Kr, 40 tahun)
Orang tua memiliki pemikiran bahwa menikahkan anak pada usia < 18 tahun
tidak akan memberikan dampak positif terhadap anak di masa depan. Orang tua
menganggap bahwa pernikahan pada usia anak merampas kesempatan anak
menempuh pendidikan dan menikmati masa muda. Orang tua memandang bahwa
anak usia < 18 tahun masih belum memiliki pengalaman yang cukup, pola pemikiran
yang matang, dan emosi yang stabil yang dibutuhkan untuk membangun rumah
tangga. Hal ini seperti yang diungkapkan salah satu respoden ayah, yang mana ayah
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ini memiliki 5 orang anak (3 laki-laki dan 2 perempuan), bekerja sebagai petani, dan
memiliki pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas. Pernikahan usia anak
bukanlah hal yang biasa terjadi dalam keluarga besar responden. Ayah tersebut
menyebutkan bahwa tidak menginginkan anak-anaknya untuk menikah pada usia di
bawah 18 tahun karena anak masih belum matang secara fisik dan mental; dan
menurutnya pernikahan ideal adalah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 23
tahun untuk laki-laki.
“...kawin muda tidak baik karena anak masih rentan, tidak memiliki
pengalaman, dan emosi masih labil...” (Sa, 57 tahun)
Hasil penelitian menemukan bahwa usia ideal untuk anak perempuan dan
anak laki-laki menikah menurut orang tua adalah pada usia > 20 tahun. Orang tua
menganggap bahwa pada usia tersebut pola pikir anak sudah matang, pengalaman
anak sudah banyak, dan anak sudah cukup mantap secara ekonomi. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh salah satu responden ayah, yang mana ayah ini memiliki 3
orang anak (2 laki-laki dan 1 perempuan), bekerja sebagai PNS, dan memiliki tingkat
pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas. Pernikahan usia anak bukanlah
hal yang biasa terjadi dalam keluarga besar responden. Ayah tersebut menyebutkan
bahwabahwa usia ideal untuk perempuan menikah adalah 22 tahun dan untuk lakilaki adalah 26 tahun karena pada usia tersebut anak sudah mulai mampu mandiri
secara ekonomi.
“...sebaiknya laki-laki menikah usia 26 tahun dan perempuan menikah
usia 22 tahun karena sudah mapan dan memiliki pekerjaan...” (Zd, 41
tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 9 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
secara umum ayah yang tidak menikahkan anak pada usia dibawah 18 tahun adalah
ayah yang menginginkan anak memiliki pendidikan yang tinggi, dapat mewujudkan
cita-citanya, dan memiliki kesiapan secara fisik, mental dan ekonomi sebelum
menikah; dan ayah memiliki pandangan bahwa usia ideal untuk anak menikah
adalah di atas 20 tahun. Dalam hal ini, ayah memiliki kontrol terhadap kehidupan
anak, memiliki harapan terhadap anak, serta memberikan bimbingan dan arahan
kepada anak, sehingga anak tidak dinikahkan pada usia di bawah 18 tahun.
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Kotak 9. Praktek-Praktek Terbaik Pendewasaan Usia Pernikahan:
Pandangan Ayah
Orang tua memandang penting pendidikan untuk masa depan anak
sehingga tidak ingin menikahkan anak pada usia < 18 tahun. Orang tua
memiliki pandangan bahwa salah satu kebahagiaan orang tua adalah
dapat melihat anak mewujudkan cita-citanya. Orang tua menginginkan
anak untuk mapan secara ekonomi (memiliki pekerjaan dan
penghasilan) sebelum memutuskan untuk menikahkan anak. Orang tua
memandang bahwa menikahkan anak pada usia < 18 tahun hanya
memberikan dampak negatif pada kehidupan anak. Usia ideal menurut
orang tua untuk menikahkan anak perempuan dan anak laki-laki
adalah pada usia > 20 tahun. Orang tua memandang bahwa pada usia
tersebut, pola pikir anak sudah matang, pengalaman anak sudah
banyak, dan anak sudah cukup mantap secara ekonomi.

Pandangan Ibu. Hasil penelitian menemukan bahwa alasan orang tua tidak
menikahkan anak pada usia < 18 tahun karena menginginkan anak menempuh
pendidikan yang tinggi. Orang tua memiliki harapan agar anak memiliki masa depan
yang lebih baik melalui pendidikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu
responden ibu, yang mana ibu ini memiliki 2 orang anak perempuan, seorang ibu
rumah tangga, dan memiliki pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas.
Pernikahan usia anak bukanlah hal yang biasa terjadi dalam keluarga besar
responden. Ibu tersebut menyebutkan bahwa dirinya memiliki harapan bahwa
anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin, sehingga tidak
berusaha untuk menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun; dan memiliki
pandangan bahwa usia pernikahan ideal untuk perempuan adalah 21 tahun dan
untuk laki-laki adalah 23 tahun.
“...Saya tidak menginginkan anak menikah muda karena
menginginkannya untuk sekolah yang tinggi. Saya menginginkan
yang terbaik untuk anak...” (Dr, 35 tahun)
Orang tua juga mengetahui bahwa anak-anaknya memiliki cita-cita yang ingin
dicapai. Orang tua merasa lebih bahagia ketika anak-anaknya dapat menggapai citacitanya, sehingga berusaha sebaik mungkin untuk membantu anak menggapai citacitanya.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden ibu, yang mana
ibu ini memiliki 2 orang anak (1 laki-laki dan 1 perempuan), seorang ibu rumah
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tangga, dan memiliki pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas. Pernikahan
usia anak bukanlah hal yang biasa terjadi dalam keluarga besar responden. Ibu
tersebut menyebutkan bahwa dirinya lebih merasa bahagia ketika anak-anaknya
dapat mewujudkan cita-citanya; sehingga selalu berusaha memberikan dukungan
terhadap pencapaian cita-cita anak; serta memiliki pandangan bahwa usia
pernikahan ideal untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25
tahun.
“...yang terpenting bagi anak adalah membahagiakan orang tua
dengan mencapai cita-citanya. Saya akan mengusahakan agar citacita anak saya tercapai...” (Tr, 39 tahun)
Orang tua tidak menikahkan anak pada usia < 18 tahun karena menginginkan
anak untuk mapan secara ekonomi sebelum menikah. Orang tua menginginkan anak
untuk memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebelum anak menikah
sehingga dapat meminimumkan risiko permasalahan ekonomi pada anak di masa
depan.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden ibu, yang mana
ibu ini merupakan seorang sarjana pendidikan yang bekerja sebagai guru PAUD.
Pernikahan usia anak bukanlah hal yang biasa terjadi dalam keluarga besar
responden. Ibu tersebut menyebutkan bahwa dirinya memiliki harapan yang tinggi
terhadap anak karena menginginkan anak-anaknya untuk mandiri terutama secara
ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah; serta memiliki pandangan bahwa
usia ideal untuk laki-laki dan perempuan menikah adalah pada usia 24 tahun.
“...jangan buru-buru menikah. Pokoknya jadi pegawai dulu daripada
menyesal nanti kalau sudah menikah belum tentu bisa kerja. Dari
pengalaman kakak-kakanya yang menikah usia > 18 tahun terbukti
bahwa kalau menikah sudah bekerja maka kehidupan kedepannya
lebih terjamin...” (Sr, 53 tahun)
Orang tua memiliki pemikiran bahwa menikahkan anak pada usia < 18 tahun
tidak akan memberikan dampak positif terhadap anak di masa depan. Orang tua
menganggap bahwa pernikahan pada usia anak merampas kesempatan anak
menempuh pendidikan dan menikmati masa muda. Orang tua memandang bahwa
anak usia < 18 tahun masih belum memiliki pengalaman yang cukup, pola pemikiran
yang matang, dan emosi yang stabil yang dibutuhkan untuk membangun rumah
tangga.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden ibu, yang mana
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ibu ini merupakan seorang guru ngaji dan memiliki pendidikan setara tamatan
sekolah menengah pertama. Pernikahan usia anak bukanlah hal yang biasa terjadi
dalam keluarga besar responden. Ibu tersebut menyebutkan bahwadirinya
menginginkan anak-anaknya untuk lebih matang secara fisik dan mental untuk
menikah dan mengurus anak; dan memiliki pandangan bahwa usia ideal untuk lakilaki dan perempuan menikah adalah pada usia 24 tahun.
“...jangan buru-buru menikah biar punya pengalaman dulu dan lebih
dewasa untuk mengurus anak dan keluarga. Masa nanti orang tua
yang harus jadi pengasuh...” (Mr, 50 tahun)
Hasil penelitian menemukan bahwa usia ideal untuk anak perempuan dan
anak laki-laki menikah menurut orang tua adalah pada usia > 20 tahun. Orang tua
menganggap bahwa pada usia tersebut pola pikir anak sudah matang, pengalaman
anak sudah banyak, dan anak sudah cukup mantap secara ekonomi.Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh salah satu responden ibu, yang mana ibu ini merupakan
seorang sarjana pendidikan yang bekerja sebagai guru PAUD. Pernikahan usia anak
bukanlah hal yang biasa terjadi dalam keluarga besar responden. Ibu tersebut
menyebutkan bahwa usia ideal pernikahan untuk perempuan adalah 25 tahun dan
untuk laki-laki adalah 27 tahun; karena pada usia tersebut anak sudah siap secara
fisik dan mental, serta sudah mulai mandiri secara ekonomi.
“...sebaiknya perempuan menikah usia 25 tahun dan laki-laki menikah
usia 27 tahun karena sudah matang dan sudah siap segalanya...” (Km,
43 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 10 menunjukkan bahwa dalam penelitian
ini secara umum ibu yang tidak menikahkan anak pada usia dibawah 18 tahun
adalah ibu yang menginginkan anak memiliki pendidikan yang tinggi, dapat
mewujudkan cita-citanya, dan memiliki kesiapan secara fisik, mental dan ekonomi
sebelum menikah; dan ibu memiliki pandangan bahwa usia ideal untuk anak
menikah adalah di atas 20 tahun. Dalam hal ini, ibu memiliki kontrol terhadap
kehidupan anak, memiliki harapan terhadap anak, serta memberikan bimbingan dan
arahan kepada anak, sehingga anak tidak dinikahkan pada usia di bawah 18 tahun.
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Kotak 10. Praktek-Praktek Terbaik Pendewasaan Usia Pernikahan:
Pandangan Ibu
Orang tua memandang penting pendidikan untuk masa depan anak
sehingga tidak ingin menikahkan anak pada usia < 18 tahun. Orang tua
memiliki pandangan bahwa salah satu kebahagiaan orang tua adalah
dapat melihat anak mewujudkan cita-citanya. Orang tua
menginginkan anak untuk mapan secara ekonomi (memiliki pekerjaan
dan penghasilan) sebelum memutuskan untuk menikahkan anak.
Orang tua memandang bahwa menikahkan anak pada usia < 18 tahun
hanya memberikan dampak negatif pada kehidupan anak. Usia ideal
menurut orang tua untuk menikahkan anak perempuan dan anak lakilaki adalah pada usia > 20 tahun. Orang tua memandang bahwa pada
usia tersebut, pola pikir anak sudah matang, pengalaman anak sudah
banyak, dan anak sudah cukup mantap secara ekonomi.

6.4.2. Praktek-Praktek Terbaik Anak untuk Menunda Pernikahan
Pada penelitian ini, anak (perempuan dan laki-laki) memiliki pendidikan
setara tamatan sekolah menengah atas, serta memiliki orang tua dengan tingkat
pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas. Anak tinggal dalam keluarga
yang tidak memilik riwayat menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun.
Pandangan Anak Laki-Laki. Hasil penelitian menemukan bahwa alasan anak
tidak menikah pada usia < 18 tahun karena ingin melanjutkan pendidikan. Anak
memiliki anggapan bahwa melalui pendidikan maka cita-citanya akan lebih mudah
untuk tercapai. Penelitian menemukan bahwa permasalahan ekonomi dalam
keluarga tidak akan memengaruhi keputusan anak untuk tidak menikah pada usia <
18 tahun ketika anak memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Salah satu cara yang
dilakukan anak untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam pendidikan adalah
dengan bekerja untuk mengumpulkan uang sehingga dapat membiayai sekolah
sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu respoden anak laki-laki,
yang mana anak laki-laki ini memiliki tingkat pendidikan setara tamatan sekolah
menengah atas; dan memiliki orang tua dengan pendidikan setara tamatan sekolah
menengah atas. Keluarga tidak memiliki riwayat menikahkan anak pada usia di
bawah 18 tahun. Anak laki-laki tersebut menyebutkan bahwa dirinya memiliki
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keinginan yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi; sehingga selalu
berusaha dan tidak menyerah dengan keadaan; dan memiliki pandangan bahwa usia
pernikahan ideal untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25
tahun.
“...saya masih ingin melanjutkan sekolah. Saya memiliki keinginan
untuk menjadi guru matematika. Saat ini saya membantu kakak
menjaga warung. Saya juga mengajar pramuka dan silat kepada
anak-anak. Saya harus bekerja keras dulu supaya punya modal buat
sekolah...” (Ak, 19 tahun)
Anak memiliki anggapan bahwa seseorang sudah harus mantap secara
ekonomi yang dilihat dari pekerjaan dan penghasilan sebelum memilih untuk
menikah. Anak melihat bahwa di dalam keluarganya, setiap anggota keluarga (orang
tua, saudara kandung, sepupu) memutuskan untuk menikah ketika sudah memiliki
pekerjaan. Anak memandang bahwa dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan
yang mantap maka kehidupan keluarga di masa depan dapat terjamin.Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh salah satu respoden anak laki-laki, yang mana anak laki-laki
ini memiliki tingkat pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas; dan
memiliki orang tua dengan pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas.
Keluarga tidak memiliki riwayat menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun.
Anak laki-laki tersebut menyebutkan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk
menikah ketika sudah mampu mandiri secara ekonomi; dan memiliki pandangan
bahwa usia pernikahan ideal untuk perempuan dan laki-laki adalah pada usia 27
tahun.
“...Orang tua saya menikah usia 26 tahun. Kakak-kakak saya menikah
usia 24 tahun. Mereka memutuskan untuk menikah ketika sudah
memiliki pekerjaan. Saya melihat keluarga saya semuanya bisa
mandiri karena bekerja...” (Rf, 20 tahun)
Penelitian menemukan bahwa anak menilai bahwa pernikahan pada usia < 18
tahun memberikan dampak negatif terhadap kehidupan anak. Anak menilai bahwa
pernikahan usia < 18 tahun merampas kesempatan pendidikan, merampas masa
muda, rentan untuk bercerai, dan belum mantap secara ekonomi.Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh salah satu respoden anak laki-laki, yang mana anak laki-laki ini
memiliki tingkat pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas; dan memiliki
orang tua dengan pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas. Keluarga tidak
memiliki riwayat menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun. Anak laki-laki
tersebut menyebutkan bahwa dirinya ingin siap secara fisik dan mental sebelum
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memutuskan untuk menikah; tidak ingin buru-buru menikah karena masih ingin
menikmati masa muda sehingga tidak akan menyesal; dan memiliki pandangan
bahwa usia pernikahan ideal untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki
adalah 25 tahun.
“...sebaiknya tidak menikah pada usia < 18 tahun karena
kemungkinan belum siap dan seharusnya masih menikmati masa
mudanya. Saya memiliki teman yang menikah usia < 18 tahun dan
pernikahannya berakhir dengan perceraian...” (Ak, 19 tahun)
Usia pernikahan yang ideal menurut anak untuk perempuan dan laki-laki
adalah pada usia > 20 tahun. Anak memandang bahwa pada usia tersebut keadaan
ekonomi sudah cukup baik karena memiliki pekerjaan dan penghasilan, serta pola
pikir sudah matang sehingga sudah mampu untuk membangun keluarga.Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh salah satu respoden anak laki-laki, yang mana anak
laki-laki ini memiliki tingkat pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas; dan
memiliki orang tua dengan pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas.
Keluarga tidak memiliki riwayat menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun.
Anak laki-laki tersebut menyebutkan bahwa usia pernikahan ideal untuk
perempuan dan laki-laki adalah pada usia 25 tahun; karena sudah mulai siap secara
mental untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam
pernikahan.
“...sebaiknya menikah usia 25 tahun karena cukup matang dalam
menyelesaikan permasalahan hidup dan bisa melindungi keluarga...”
(Ss, 20 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 11 menunjukkan bahwa dalam penelitian
ini secara umum anak laki-laki yang tidak menikah pada usia dibawah 18 tahun
adalah anak laki-laki yang memiliki tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai dan
diwujudkan di masa depan. Memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik sehingga
tidak mudah menyerah dengan keadaan. Memiliki pandangan bahwa usia
pernikahan ideal untuk menikah adalah di atas 20 tahun
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Kotak 11. Praktek-Praktek Terbaik Pendewasaan Usia Pernikahan:
Pandangan Anak Laki-Laki
Anak yang memilih untuk tidak menikah usia < 18 tahun adalah anakanak yang memiliki keinginan untuk memiliki pendidikan yang tinggi
dan memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Anak tidak mudah menyerah
dengan permasalahan ekonomi keluarga yang mungkin menghambat
pendidikan dan pencapaian cita-citanya. Anak memiliki pandangan
bahwa pernikahan sebaiknya terjadi ketika seseorang sudah mapan
secara ekonomi. Anak menyadari bahwa pernikahan pada usia < 18
tahun lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap
kehidupannya di masa depan. Bagi anak, usia ideal untuk menikah
adalah pada usia > 20 tahun karena sudah mapan secara ekonomi yang
dilihat dari pekerjaan dan penghasilan, serta pola pikir sudah matang
untuk mengambil keputusan.

Pandangan Anak Perempuan. Hasil penelitian menemukan bahwa alasan
anak tidak menikah pada usia < 18 tahun karena ingin melanjutkan pendidikan.
Anak memiliki anggapan bahwa melalui pendidikan maka cita-citanya akan lebih
mudah untuk tercapai. Penelitian menemukan bahwa permasalahan ekonomi dalam
keluarga tidak akan memengaruhi keputusan anak untuk tidak menikah pada usia <
18 tahun ketika anak memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Salah satu cara yang
dilakukan anak untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam pendidikan adalah
dengan bekerja untuk mengumpulkan uang sehingga dapat membiayai sekolah
sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan salah satu respoden anak perempuan yang
memiliki pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas; dan memiliki orang tua
dengan pendidikan setara tamatan sekolah menengah atas. Keluarga tidak memiliki
riwayat menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan tersebut
menyebutkan bahwa dirinya memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan
pendidikan yang tinggi; sehingga selalu berusaha dan tidak menyerah dengan
keadaan; dan memiliki pandangan bahwa usia pernikahan ideal untuk perempuan
dan laki-laki adalah pada usia 26 tahun.
“...kalau harus bekerja, ya saya akan kerja dulu siapa tahu ada
rezekinya dan bisa buat sekolah dengan biaya sendiri. ” (Ne, 18
tahun)
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Anak memiliki anggapan bahwa seseorang sudah harus mantap secara
ekonomi yang dilihat dari pekerjaan dan penghasilan sebelum memilih untuk
menikah. Anak melihat bahwa di dalam keluarganya, setiap anggota keluarga (orang
tua, saudara kandung, sepupu) memutuskan untuk menikah ketika sudah memiliki
pekerjaan. Anak memandang bahwa dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan
yang mantap maka kehidupan keluarga di masa depan dapat terjamin.Hal ini seperti
yang diungkapkan salah satu respoden anak perempuan yang memiliki pendidikan
setara tamatan sekolah menengah atas; dan memiliki orang tua dengan pendidikan
setara tamatan sekolah menengah atas. Keluarga tidak memiliki riwayat
menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan tersebut
menyebutkan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk mandiri terutama secara
ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah; dan memiliki pandangan bahwa
usia pernikahan ideal untuk perempuan dan laki-laki adalah pada usia 25 tahun.
“...setelah punya kerja bagus, pasti kita merencanakan untuk
menikah. Saya ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Saat
ini saya sedang membantu sepupu dalam usaha memproduksi susu
kedelai” (Yr, 20 tahun)
Penelitian menemukan bahwa anak menilai bahwa pernikahan pada usia < 18
tahun memberikan dampak negatif terhadap kehidupan anak. Anak menilai bahwa
pernikahan usia < 18 tahun merampas kesempatan pendidikan, merampas masa
muda, rentan untuk bercerai, dan belum mantap secara ekonomi.Hal ini seperti yang
diungkapkan salah satu respoden anak perempuan yang memiliki pendidikan setara
tamatan sekolah menengah atas; dan memiliki orang tua dengan pendidikan setara
tamatan sekolah menengah atas. Keluarga tidak memiliki riwayat menikahkan anak
pada usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan tersebut menyebutkan bahwa
dirinya tidak ingin buru-buru menikah karena menilai bahwa pernikahan pada usia
anak lebih banyak berdampak negatif disebabkan ketidaksiapan secara fisik, mental,
dan ekonomi untuk membina keluarga; dan memiliki pandangan bahwa usia
pernikahan ideal untuk perempuan dan laki-laki adalah pada usia 25 tahun.
“...pernikahan usia muda lebih banyak dampak negatifnya karena
keluarga muda cenderung belum siap menghadapi permasalahan
rumah tangga dan belum berkecukupan secara ekonomi. Akhirnya
akan merepotkan orang tua apabila berakhir dengan perceraian...”
(Yr, 20 tahun)
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Usia pernikahan yang ideal menurut anak untuk perempuan dan laki-laki
adalah pada usia > 20 tahun. Anak memandang bahwa pada usia tersebut keadaan
ekonomi sudah cukup baik karena memiliki pekerjaan dan penghasilan, serta pola
pikir sudah matang sehingga siap untuk membangun keluarga.Hal ini seperti yang
diungkapkan salah satu respoden anak perempuan yang merupakan seorang
sarjana keperawatan; dan memiliki orang tua dengan pendidikan setara tamatan
sekolah menengah pertama. Keluarga tidak memiliki riwayat menikahkan anak pada
usia di bawah 18 tahun. Anak perempuan tersebut menyebutkan bahwa usia
pernikahan ideal untuk perempuan dan laki-laki adalah pada usia 26 tahun; karena
sudah mulai siap secara fisik, mental, dan ekonomi untuk menghadapi segala
tantangan dalam berkeluarga.
“...Idealnya menikah usia 26 tahun karena lebih matang/siap, dewasa
dalam mengambil keputusan, dan memiliki planning kerja. Sudah
siap secara lahir dan batin...” (Ft, 25 tahun)
Ikhtisar yang disajikan pada Kotak 12 menunjukkan bahwa dalam penelitian
ini secara umum anak perempuan yang tidak menikah pada usia dibawah 18 tahun
adalah anak perempuan yang memiliki tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai dan
diwujudkan di masa depan. Memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik sehingga
tidak mudah menyerah dengan keadaan. Memiliki pandangan bahwa usia
pernikahan ideal untuk menikah adalah di atas 20 tahun.

Kotak 12.

Praktek-Praktek
Terbaik
Pendewasaan
Pernikahan: Pandangan Anak Perempuan

Usia

Anak yang memilih untuk tidak menikah usia < 18 tahun adalah anakanak yang memiliki keinginan untuk memiliki pendidikan yang tinggi
dan memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Anak tidak mudah
menyerah dengan permasalahan ekonomi keluarga yang mungkin
menghambat pendidikan dan pencapaian cita-citanya. Anak memiliki
pandangan bahwa pernikahan sebaiknya terjadi ketika seseorang
sudah mapan secara ekonomi. Anak menyadari bahwa pernikahan
pada usia < 18 tahun lebih banyak memberikan dampak negatif
terhadap kehidupannya di masa depan. Bagi anak, usia ideal untuk
menikah adalah pada usia > 20 tahun karena sudah mapan secara
ekonomi yang dilihat dari pekerjaan dan penghasilan, serta pola pikir
sudah matang untuk mengambil keputusan.
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6.5. Ikhtisar Pendewasaan Usia Pernikahan Kabupaten
Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan subbab sebelumnya, telah diuraikan permasalahan pendewasaan usia
pernikahan dan juga praktek-praktek terbaik dalam mendewasakan usia anak untuk
menikah di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan uraian tersebut, berikut disajikan ikhtisar bagan alir kejadian
pernikahan usia anak dan praktek-praktek terbaik pendewasaan usia pernikahan
yang didasarkan pada fenomena yang paling menonjol di Kabupaten Bangka
Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; khususnya dari sudut pandang
kehidupan keluarga. Bagan alir yang akan disajikan dalam subbab ini terbagi atas 2
(dua) hal yaitu ikhtisar analisis kejadian pernikahan usia anak dan ikhtisar analisis
praktek-praktek terbaik pendewasaan usia pernikahan.
A.

Kejadian Pernikahan Usia Anak: Penyebab dan Dampak
Berdasarkan hasil temuan kajian yang telah disajikan sebelumnya, berikut ini

disajikan 3 (tiga) model dalam menganalisis penyebab dan dampak pernikahan yang
terjadi pada usia anak. Pada Model 1, kajian ini menyoroti permasalahan pernikahan
pada usia anak yang disebabkan oleh masalah pendidikan. Putus sekolah menjadi
salah satu penyebab mendasar yang menyebabkan anak tidak memiliki aktivitas
positif yang dapat dilakukan. Kalaupun melakukan sesuatu, kemungkinan besar
adalah menjadi pekerja kasar. Akibatnya, menikah, khususnya bagi anak
perempuan, seringkali menjadi alternatif daripada tidak melakukan apa-apa. Hal ini
juga semakin didorong oleh pendidikan orang tua yang rendah dan kurangnya
dorongan orang tua untuk memotivasi anak mempertahankan pendidikannya.
Pernikahan yang terjadi menyebabkan anak-anak tersebut akan kehilangan masa
remajanya dan terpaksa menjadi orang tua di usia anak yang seharusnya masih
belajar mengejar cita-citanya.
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Model 1: Pendidikan
Penyebab Tidak
Langsung

Penyebab
Langsung

- Pendidikan
orang tua
rendah
- Orang tua
kurang
memotivasi
anak untuk
sekolah

- Pendidikan anak
rendah akibat
putus sekolah
- Anak tidak
memiliki
aktivitas positif
untuk dilakukan
- Karena putus
sekolah, anak
punbekerja)

Dampak

Pernikahan Usia Anak:
- Tidak dapat menikmati
masa remaja
- Kehilangan kesempatan
mendapatkan pendidikan
- Kehilangan kesempatan
untuk mewujudkan citacita
- Menjadi orang tua di usia
anak
-

Model 2: Pengasuhan
Model kedua yang dirumuskan dalam kajian ini adalah menyoroti masalah

pengasuhan yang relatif permisif dari orang tua. Faktor penyebab ini sangat terlihat
pada beberapa kasus yang mana anak “terpaksa” menikah karena hamil terlebih
dahulu akibat kesalahan pergaulan. Keterampilan pengasuhan orang tua yang
rendah dan nilai pengasuhan yang permisif, dengan “membiarkan” apapun yang
dilakukan anak tanpa kontrol yang baik membuat anak tidak mempunyai arahan
bagaimana sebaiknya bergaul.

Penyebab Tidak
Langsung

- Keterampilan
pengasuhan
orang tua
rendah
- Orang tua
terlalu permisif
pada anak
- Orang tua tidak
memiliki
kontrol
terhadap anak
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Penyebab
Langsung

- Pergaulan
anak tidak
terkontrol
- Anak bebas
berpacaran
- Anak hamil di
luar nikah

Dampak

Pernikahan Usia
Anak:
- Menjadi orang tua di
usia anak
- Tidak dapat
menikmati masa
remaja
- Memiliki risiko yang
tinggi untuk
mengalami
perceraian
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Model 3: Kemiskinan
Selanjutnya, pada Model yang Ketiga, kajian ini menyoroti permasalahan

kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak.
Kemiskinan yang dialami keluarga ditambah dengan jumlah anak yang banyak
membuat anak kemudian terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah; dan seringkali
kemudian bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Dalam
kondisi ini, ketika “jodoh dinilai sudah datang” maka orang tua dan anak pun
menilai bahwa anak sudah saatnya menikah dan kondisi ini akan membuat orang
tua lebih ringan beban ekonominya. Model ini biasanya ditemukan pada keluarga
yang miskin dan mempunyai anak banyak (lebih dari dua orang).

Penyebab Tidak
Langsung

- Permasalahan
ekonomi
keluarga
(kemiskinan)
- Orang tua
memiliki
banyak anak

B.

Penyebab
Langsung

Dampak

- Anak putus
sekolah
- Anak bekerja
membantu
orang tua

Pernikahan Usia
Anak: melepas
tanggung jawab
orang tua

Praktek-Praktek Terbaik Pendewasaan Usia Pernikahan
Selanjutnya, selain ikhtisar terkait penyebab dan dampak, berikut disajikan

ikhtisar dari praktek-praktek terbaik pendewasaan usia pernikahan anak yang
dapat diangkat dari kajian yang ditemukan. Kajian ini menyoroti dua hal, yaitu
praktek-praktek terbaik yang muncul dari unit keluarga dan praktek-praktek
terbaik yang muncul langsung dari diri anak.
Temuan di lapang menunjukkan bahwa orang tua mempunyai peran langsung
dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Anak-anak yang hingga usia
18 tahun masih belum menikah berasal dari keluarga dengan orang tua-orang tua
yang memiliki harapan agar anak memiliki masa depan yang baik. Orang tua-orang
tua dengan harapan tinggi kepada anaknya akan mendorong anak untuk
melanjutkan sekolah. Selain itu, orang tua juga tidak permisif, membiarkan anak
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bergaul dengan siapa saja. Kedua praktek ini berperan cukup besar dalam mencegah
terjadinya pernikahan di usia anak.
i)

Keluarga

Praktek

Orang tua memiliki
harapan agar anak
memiliki masa depan
yang lebih baik:
- Medorong anak untuk
sekolah
- Memperhatikan
pergaulan anak (tidak
permisif)
-

Mencegah terjadinya
pernikahan pada
usia anak

Sementara itu, kajian juga menemukan praktek terbaik yang langsung
diperankan anak dalam mencegah terjadinya pernikahan di usia anak. Anak-anak
yang belum menikah hingga usia 18 tahun menyebutkan bahwa mereka tidak
tertarik untuk menikah sebelum lulus sekolah dan bekerja. Anak-anak tersebut
mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi untuk masa depannya. Mereka
memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan sekolahnya. Selain itu, harapan
yang tinggi akan masa depannya mendorong anak-anak menjaga pergaulannya
sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.
ii)

Anak

Praktek
Anak memiliki cita-cita
dan harapan yang tinggi
untuk masa depannya:
- Memiliki motivasi yang
tinggi untuk sekolah
- Menjaga pergaulannya
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BAB VII
Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Anak
dari Pernikahan Usia Anak
Berdasarkan analisis desk review kajian-kajian terdahulu serta programprogram di beberapa negara dan dari

analisis permasalahan (penyebab dan

dampak) pernikahan usia anak, serta praktek-praktek terbaik pendewasaan usia
pernikahan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
maka dalam pengembangan kebijakan pendewasaan usia pernikahan mempunyai
landasan berpikir seperti Gambar 3 Kebijakan pendewasaan usia pernikahan harus
diarahkan pada kerangka Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk
Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak.Upaya-upaya pencegahan dan
penanganan pernikahan di usia anak harus diselenggarakan bersamaan dengan
upaya-upaya pemenuhan hak anak. Oleh karenanya, harus ada jaminan bahwa anak
mempunyai dokumen legal sebagai identitas dirinya; harus ada peningkatan
kapasitas orang tua dalam pengasuhan; gerakan wajib belajar harus ditingkatkan,
pendidikan seks harus masuk dalam kurikulum, harus ada penyediaan wadah untuk
mengisi waktu luang anak; harus ada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan
ekonomi keluarga sehingga resiko pernikahan anak akibat kemiskinan dapat
diminimalisir; dan harus ada upaya perlindungan anak dari pergaulan yang salah,
termasuk juga perlindungan bagi orang tua yang berusia anak beserta anaknya.

Gambar 3 Pemenuhan hak anak sebagai upaya mencegah pernikahan usia anak
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Selain itu, sebelum dirincikan rumusan kebijakan yang direkomendasikan dari
kajian ini terkait kebijakan pendewasaan usia pernikahan, pada Gambar 4 disajikan
ikhtisar Kerangka Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk
Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak.

Gambar 4 Kerangka Kebijakan

Oleh karenanya, dalam mengembangkan Kebijakan Perlindungan Anak
Responsif Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak hendaknya
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Di

tingkat

pusat,

perlu

didorong

pengembangan

jejaring

koordinasi

antarpemangku kepentingan; baik dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) harus dapat berkoordinasi dengan beberapa K/L terkait seperti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan program-program
penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek pendidikan, budaya, dan
pemanfaatan waktu luang; Kementerian Kesehatan terkait dengan programprogram penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek kesehatan remaja
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dan juga kesehatan anak dan orang tua yang berusia anak; BKKBN terkait dengan
program-program penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek pembinaan
kehidupan berkeluarga; Kementerian Agama terkait dengan program-program
penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek penguatan nilai pernikahan
pada pasangan yang akan menikah; Kementerian Dalam Negeri terkait dengan
program-program penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek penyediaan
dokumen legal akte nikah dan akte kelahiran; Kementerian Sosial terkait dengan
program-program penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek
pengembangan jejaring pengaman sosial untuk kelompok-kelompok rentan
terhadap kejadian pernikahan di usia anak; serta KPPPA sendiri terkait dengan
program-program penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek
pemberdayaan perempuan dan keluarganya sehingga lebih mandiri secara sosial
dan ekonomi serta pengembangan program untuk keluarga rentan terhadap
pernikahan usia anak.
2. Di tingkat provinsi dan kabupaten, lembaga koordinasi yang telah ada yaitu Unit
Perlindungan Terpadu (UPT) yang biasanya berbentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), perlu didorong dan
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan layanan primer yang
memadai untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak pada semua anak,
sehingga upaya-upaya pencegahan pernikahan usia anak dapat dilakukan dengan
baik.
3. Di tingkat provinsi dan kabupaten, lembaga koordinasi yang telah ada yaitu Unit
Perlindungan Terpadu (UPT) yang biasanya berbentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), perlu didorong dan
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan layanan sekunder
sebagai upaya pemberdayaan sehingga anak-anak dari kelompok rentan, seperti
anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dengan orang tua tunggal, anak-anak
yang tidak mempunyai kesempatan pendidikan, anak-anak yang putus sekolah,
dan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tradisi pernikahan muda dapat
lebih merasakan upaya-upaya perlindungan yang menjamin keberlangsungan
hidupnya.
4. Di tingkat provinsi dan kabupaten, lembaga koordinasi yang telah ada yaitu Unit
Perlindungan Terpadu (UPT) yang biasanya berbentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), perlu didorong dan
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan layanan tersier
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sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak yang sudah menjadi orang tua;
dan anak yang lahir dari orang tua yang menikah di usia anak untuk menjamin
keberlangsungan hidupnya.
5. Pemerintah daerah perlu didorong untuk mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak terhadap
pernikahan usia anak sebagai upaya komprehensif untuk menurunkan angka
pernikahan di usia anak.
Dalam merumuskan Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk
Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak di Indonesia yang menjadi bagian dari
kajian ini, pendekatan sistem perlindungan anak dipilih sebagai pendekatan yang
melandasi rekomendasi kebijakan yang disusun. Hal ini sejalan dengan Peraturan
Menteri PPPA RI Nomor 6 Tahun 20115 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya dan berdasarkan Kerangka Kebijakan yang telah disusun, berikut
disajikan uraian rekomendasi kebijakan pendewasaan usia pernikahan di Indonesia.
A.

Arah dan Kebijakan
Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk Menurunkan Angka
Pernikahan di Usia Anak di Indonesia dilakukan sebagai upaya mewujudkan
perlindungan anak yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender untuk
meningkatkan kualitas kehidupan anak Indonesia dan mencegahnya dari
pernikahan di usia anak. Perlindungan anak berbasis kesetaraan dan keadilan
gender yang menjadi ruang lingkup kebijakan pendewasaan usia pernikahan
harus didorong menjadi kebutuhan keluarga dan masyarakat untuk dilakukan.

B.

Tujuan Kebijakan
Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk Menurunkan Angka
Pernikahan di Usia Anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak dan perlindungan anak, berbasis kesetaraan dan keadilan
gender dengan menyandarkan pada prinsip-prinsip pemenuhan hak dan
perlindungan anak, sehingga anak dapat tercegah dari kasus pernikahan usia
anak dan juga anak dengan kasus pernikahan usia anak tetap terpenuhi hak
dan perlindungannya.
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Strategi Kebijakan
Dalam penyelenggaraan Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender
untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak di Indonesia maka strategi
yang dijalankan adalah :
1. Strategi Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
harus dapat berkoordinasi dengan beberapa K/L terkait seperti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan programprogram penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek pendidikan,
budaya, dan pemanfaatan waktu luang; Kementerian Kesehatan terkait
dengan program-program penurunan angka pernikahan usia anak dari
aspek kesehatan remaja dan juga kesehatan anak dan orang tua yang
berusia anak; BKKBN terkait dengan program-program penurunan angka
pernikahan usia anak dari aspek pembinaan kehidupan berkeluarga;
Kementerian Agama terkait dengan program-program penurunan angka
pernikahan usia anak dari aspek penguatan nilai pernikahan pada
pasangan yang akan menikah; Kementerian Dalam Negeri terkait dengan
program-program penurunan angka pernikahan usia anak dari aspek
penyediaan dokumen legal akte nikah dan akte kelahiran; Kementerian
Sosial terkait dengan program-program penurunan angka pernikahan usia
anak dari aspek pengembangan jejaring pengaman sosial untuk kelompokkelompok rentan terhadap kejadian pernikahan di usia anak; serta KPPPA
sendiri terkait dengan program-program penurunan angka pernikahan
usia anak dari aspek pemberdayaan perempuan dan keluarganya sehingga
lebih mandiri secara sosial dan ekonomi serta pengembangan program
untuk keluarga rentan terhadap pernikahan usia anak.
2. Strategi Pengembangan Pelayanan Terpadu perlindungan anak berbasis
kesetaraan dan keadilan gender untuk menurunkan angka pernikahan di
usia anak di tingkat Pemerintah Daerah.
Untuk bisa menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak berbasis
kesetaraan dan keadilan gender untuk menurunkan angka pernikahan di
usia anak maka sistem perlindungan anak yang dikembangkan harus
dilandaskan pada strategi yang mendorong terciptanya pelayanan terpadu
perlindungan anak. Tiga hal yang perlu dijadikan landasan dalam
pengembangan strategi kebijakan ini adalah:
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a. Pertama, pelayanan terpadu perlindungan anak berbasis kesetaraan dan
keadilan gender untuk menurunkan angka pernikahan di usia anak
berbentuk tiga layanan yaitu layanan primer, sekunder, dan tersier.
Pengembangan program di masing-masing layanan dapat diarahkan
sebagai berikut:
i.

Layanan primer yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
pernikahan usia anak pada semua anak, sehingga upaya-upaya
pencegahan pernikahan usia anak dapat dilakukan dengan baik.
Pada layanan level primer maka sasaran program adalah anak,
keluarga dan masyarakat secara umum.

ii.

Layanan

sekunder

yang

bertujuan

untuk

memberikan

pemberdayaan sehingga anak-anak dari kelompok rentan, seperti
anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dengan orang tua
tunggal,

anak-anak

yang

tidak

mempunyai

kesempatan

pendidikan, anak-anak yang putus sekolah, dan anak-anak yang
berasal dari keluarga dengan tradisi pernikahan muda dapat lebih
merasakan

upaya-upaya

perlindungan

yang

menjamin

keberlangsungan hidupnya. Pada layanan level sekunder maka
sasaran program adalah anak, keluarga dan masyarakat dengan
resiko tinggi.
iii.

Layanan tersier bertujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap anak-anak yang sudah menjadi orang tua; dan anak yang
lahir dari orang tua yang menikah di usia anak untuk menjamin
keberlangsungan hidupnya.

b. Kedua, program-program dalam pelayanan terpadu perlindungan anak
berbasis kesetaraan dan keadilan gender berpusat pada tiga level mulai
dari anak, keluarga, hingga masyarakat.
c. Ketiga, dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan anak
berbasis kesetaraan dan keadilan gender harus dilaksanakan dengan
mengedepankan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas
namun besinergis antarpemangku kepentingan.
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Sasaran Kebijakan
Kebijakan Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk Menurunkan
Angka Pernikahan di Usia Anak di Indonesia dilakukan dengan sasaran
kebijakan sebagai berikut:
1. Negara
Melalui kebijakan ini, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
menjamin perlindungan anak berbasis kesetaraan dan keadilan gender
guna menurunkan angka pernikahan usia anak.
2. Pemerintah Pusat
Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk mengembangkan acuan kebijakan perlindungan anak
berbasis kesetaraan dan keadilan gender guna menurunkan angka
pernikahan usia anak melalui strategi koordinasi antar Kementerian dan
Lembaga yang menyasar pada program pencegahan secara tidak langsung,
program pencegahan langsung, dan program penanganan anak yang
menikah di usia anak.
3. Pemerintah Daerah
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten

berkewajiban

dan

bertanggung

jawab

untuk:

(i)

menyelenggarakan Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk
Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak di Indonesia sesuai dengan
acuan kebijakan di tingkat pusat; dan (ii) menyediakan alokasi anggaran
untuk menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan anak berbasis
kesetaraan dan keadilan gender guna menurunkan angka pernikahan di
usia anak.
4. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan
Melalui kebijakan ini, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan
baik di tingkat pusat maupun daerah, berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk mendukung pemerintah (pusat dan daerah) dalam
menyelenggarakan Kebijakan Perlindungan Anak Responsif Gender untuk
Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak di Indonesia sesuai tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing. Dukungan dapat diberikan dalam
bentuk: (1) menyediakan sumber daya materi dan nonmateri yang
dimiliki

untuk

mendukung

penyelenggaraan

layanan

terpadu

perlindungan anak berbasis kesetaraan dan keadilan gender guna
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menurunkan angka pernikahan di usia anak; (2) membantu pemerintah
(pusat dan daerah) untuk menyosialisasikan tentang pendewasaan usia
pernikahan; dan (3) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara
independen terhadap layanan terpadu perlindungan anak berbasis
kesetaraan dan keadilan gender menurunkan angka pernikahan di usia
anak baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
5. Media Massa
Melalui kebijakan ini, media massa baik di tingkat pusat maupun daerah,
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah
(pusat dan daerah) dalam menyelenggarakan Kebijakan Perlindungan
Anak Responsif Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia
Anak

di

Indonesia.

Dukungan

dapat

diberikan

dalam

bentuk

penyebarluasan informasi dan materi edukasi pendewasaan usia
pernikahan dan perlindungan anak berbasis kesetaraan dan keadilan
gender dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga anak
dapat terlindungi dari kejadian pernikahan di usia anak.
6. Dunia Usaha
Melalui kebijakan ini, dunia usaha baik di tingkat pusat maupun daerah,
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah
(pusat dan daerah) dalam menyelenggarakan Kebijakan Perlindungan
Anak Responsif Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia
Anak di Indonesia. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk kegiatan CSR
(tanggung jawab sosial perusahaan) yang berfokus pada: (1) pemberian
beasiswa pendidikan pada anak-anak hingga mencapai pendidikan tinggi;
(2) pengadaan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan anak untuk
mengembangkan lifeskill; dan (3) dan penguatan kapasitas organisasi
kemasyarakatan yang bergerak dalam perlindungan anak.
E.

Arahan Program
Berdasarkan arah kebijakan, tujuan kebijakan, strategi kebijakan, dan sasaran
kebijakan maka dalam kajian ini juga direkomendasikan beberapa arahan
program yang dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah,
organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, media massa, dan dunia
usaha seperti yang tersaji pada Tabel 10.
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Tabel 10 Arahan program kebijakan perlindungan anak responsif gender untuk
menurunkan angka pernikahan di usia anak di indonesia
Sasaran Kebijakan
Pemerintah Pusat

Arahan Program
 Mengidentifikasi situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di
Indonesia
 Mengembangkan acuan Kebijakan Perlindungan Anak Responsif
Gender untuk Menurunkan Angka Pernikahan di Usia Anak di
Indonesia
 Mengembangkan kerangka kebijakan yang rinci yang berisi
pembagian peran dalam upaya pencegahan dan penanganan
pernikahan di usia anak antar Kementerian dan Lembaga Terkait
baik dalam upaya pencegahan tidak langsung, pencegahan langsung,
dan penanganan anak dengan pernikahan usia anak

Pemerintah Daerah

 Memgembangkan perangkat kebijakan (perda, pergub, perbup,
perwalkot, dll) di tingkat daerah yang mengatur:
(1) Penyelenggaraan koordinasi antarpemangku kepentingan di
tingkat daerah untuk menyelenggarakan Kebijakan
Perlindungan Anak Responsif Gender untuk Menurunkan
Angka Pernikahan di Usia Anak di Indonesia sesuai dengan
acuan kebijakan di tingkat pusat
(2) Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,
keluarga, dan anak terkait upaya penurunan angka pernikahan
usia anak
(3) Pengembangan dan penyelenggaraan layanan terpadu
perlindungan anak berbasis kesetaraan dan keadilan gender
untuk menurunkan angka pernikahan usia anak
(4) Penyediaan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan
layanan terpadu perlindungan anak berbasis kesetaraan dan
keadilan gender untuk menurunkan angka pernikahan usia
anak

Organisasi

 Penyediaan sumber daya materi dan nonmateri untuk mendukung

Kemasyarakatan

penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak berbasis

dan Lembaga

kesetaraan dan keadilan gender untuk menurunkan angka

Pendidikan

pernikahan usia anak
 Sosialisasi tentang pendewasaan usia pernikahan di tingkat
masyarakat
 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi secara independen
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Arahan Program
terhadap layanan terpadu perlindungan anak berbasis kesetaraan
dan keadilan gender untuk menurunkan angka pernikahan usia
anak

Media Massa

 Penyebarluasan informasi dan materi edukasi tentang pendewasaan
usia pernikahan dan perlindungan anak berbasis kesetaraan dan
kedilan gender untuk menurunkan angka pernikahan usia anak
dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melalui:
(1) media cetak: koran, majalah, dan tabloid
(2) media elektronik: televisi dan radio

Dunia Usaha

 Penyelenggaraan CSR untuk pemberian beasiswa pendidikan pada
anak-anak
 Penyelenggaraan CSR untuk pengadaan sarana dan prasarana yang
dapat dimanfaatkan anak untuk mengembangkan lifeskill
 Penyelenggaraan CSR untuk penguatan kapasitas organisasi
kemasyarakatan yang bergerak dalam perlindungan anak
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Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran 1PanduanFocus Group Discussion (FGD) pemerintah pusat
I.

Peneliti memperkenalkan diri lalu menyampaikan:
(1) Tujuan umum kegiatan: melakukan kajian tentang kebijakan dan program
pendewasaan usia perkawinan;
(2) Alasan mengangkat isu pernikahan dini: Indonesia termasuk negara
dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia yang menempati
peringkat ke-37 dan merupakan negara terbesar kedua di ASEAN sesudah
Kamboja dalam hal presentase pernikahan usia dini (BKKBN 2012);
(3) Tujuan khusus diskusi untuk memetakan:kebijakan dan program
pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan yang dilakukan pemerintah
pusat bagianak agar tidak terjadi pernikahan di usia anak (di bawah 18
tahun). Peserta FGD ini akan melibatkan KPPPA, Kementerian Agama,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, KPAI, Yayasan Melati, dan IPB.

Diskusi dibuka dengan penjelasan singkat mengenai isu pernikahan usia dini di
Indonesia.
II.

Peneliti

menyiapkan

tulisan“Kebijakan

dan

meta

plankosong

Program

yang

Pencegahan

dipasangi
Pernikahan

dengan
Usia

Dini”Kemudian partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan satu persatu:
Bagaimana (sebutkan dan bagaimana implementasinya) kebijakan dan
program pencegahan pernikahan usia dini?
Untuk setiap butir pertanyaan, peneliti dibantu asisten peneliti dan peneliti
lokal menulis semua jawaban partisipan pada sticky note (kertas kecil warna
warni ditempel)dandi tempelkan pada papan/dinding yang disediakan untuk
memajang meta plan jawaban partisipan FGD. Setiap jawaban partisipan
dikelompokkan berdasar kategori. Untuk setiap nomor pertanyaan, setelah
jawaban-jawaban partisipan dikelompokkan, maka peneliti merangkumkan
berdasar butir-butir pertanyaan dari setiap nomor pertanyaan. Demikian
berlaku untuk seluruh fokus pertanyaan diskusi.
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III. Peneliti

menyiapkan

meta

plankosong

yang

2016

dipasangi

dengan

tulisan“Kebijakan dan Program Pemberdayaan pada Anak yang Menikah
Dini” Kemudian partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan:
Bagaimana (sebutkan dan bagaimana implementasinya) kebijakan dan
program pemberdayaan bagi anak yang menikah di usia dini?
IV. Peneliti menyiapkan meta plankosong yang dipasangi dengan tulisan“Kebijakan
dan Program Perlindungan bagi Anak terhadap Pernikahan Usia Dini”
Kemudian partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan:
Bagaimana (sebutkan dan bagaimana implementasinya) kebijakan dan
program perlindungan bagi anak terhadap pernikahan usia dini?
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Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran 2PanduanFocus Group Discussion (FGD) pemerintah daerah

I.

Peneliti memperkenalkan diri lalu menyampaikan:
(1) Tujuan umum kegiatan: melakukan kajian tentang kebijakan dan program
pendewasaan usia perkawinan di Provinsi Bangka Belitung;
(2) Alasan memilih Provinsi Bangka Belitung: Provinsi Bangka Belitung
merupakan salah satu provinsi dengan presentasi perkawinan anak (15-19
tahun) tertinggi di Indonesia (Riskesdas 2010);
(3) Tujuan khusus diskusi untuk memetakan:kebijakan dan program
pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan yang dilakukan pemerintah
daerah, organisasi daerah, dan LSM bagianak agar tidak terjadi pernikahan
di usia anak (di bawah 18 tahun). Peserta FGD ini akan melibatkan Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, Kantor Agama,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, perwakilan LSM, dan perwakilan
sekolah.

Diskusi dibuka dengan penjelasan singkat mengenai isu pernikahan usia dini di
provinsi Bangak Belitung.
II.

Peneliti

menyiapkan

tulisan“Kebijakan

dan

meta

plankosong

Program

yang

Pencegahan

dipasangi
Pernikahan

dengan
Usia

Dini”Kemudian partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan satu persatu:
Bagaimana (sebutkan dan bagaimana implementasinya) kebijakan dan
program pencegahan pernikahan usia dini?
Untuk setiap butir pertanyaan, peneliti dibantu asisten peneliti dan peneliti
lokal menulis semua jawaban partisipan pada sticky note (kertas kecil warna
warni ditempel)dandi tempelkan pada papan/dinding yang disediakan untuk
memajang meta plan jawaban partisipan FGD. Setiap jawaban partisipan
dikelompokkan berdasar kategori. Untuk setiap nomor pertanyaan, setelah
jawaban-jawaban partisipan dikelompokkan, maka peneliti merangkumkan
berdasar butir-butir pertanyaan dari setiap nomor pertanyaan. Demikian
berlaku untuk seluruh fokus pertanyaan diskusi.
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III. Peneliti

menyiapkan

meta

plankosong

yang

2016

dipasangi

dengan

tulisan“Kebijakan dan Program Pemberdayaan pada Anak yang Menikah
Dini” Kemudian partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan:
Bagaimana (sebutkan dan bagaimana implementasinya) kebijakan dan
program pemberdayaan bagi anak yang menikah di usia dini?
IV. Peneliti menyiapkan meta plankosong yang dipasangi dengan tulisan“Kebijakan
dan Program Perlindungan bagi Anak terhadap Pernikahan Usia Dini”
Kemudian partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan:
Bagaimana (sebutkan dan bagaimana implementasinya) kebijakan dan
program perlindungan bagi anak terhadap pernikahan usia dini?
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran 3 Kuesioner wawancara mendalam (indepth interview) orang tua yang
menikahkan anak pada usia < 18 tahun

Identitas Informan
Nama

: ..............................................................................................

Pekerjaan

: ..............................................................................................

Pendidikan Terakhir : ..............................................................................................
Alamat

: ..............................................................................................

HP/Email

: ..............................................................................................

Data yang diperdalam:
1. Pada usia berapa anak Anda menikah?
.........................................................................................................................................................................
Anak keberapakah anak tersebut?.
.........................................................................................................................................................................
Anak tersebut laki-laki atau perempuan?
.........................................................................................................................................................................
2. Pada waktu menikah, apakah menantu Anda juga berusia di bawah 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Apakah orang tuanya juga menyetujuinya untuk menikah di usia tersebut? Apa
alasannya?
.........................................................................................................................................................................
3. Apa yang menjadi alasan mengapa Anak Anda menikah di bawah usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
4. Mengapa Anda menyetujui Anak Anda menikah di bawa usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
5. Apakah Anda juga menikah pertama kali di bawah usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Apa alasan Anda menikah pada waktu itu?
.........................................................................................................................................................................
6. Apakah dalam keluarga Anda terdapat riwayat keluarga yang menikah di bawah
usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Apabila ada, apa yang menjadi alasan mereka menikah di usia tersebut?
.........................................................................................................................................................................
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Apabila tidak ada, apa alasan mereka tidak menikah di usia tersebut?
.........................................................................................................................................................................
7. Menurut Anda, sejak Anak Anda menikah, apakah hidupnya lebih bahagia dan
sejahtera?
.........................................................................................................................................................................
Menurut Anda kehidupan pernikahan yang seperti apa yang membuat Anak Anda
lebih bahagia dan sejahtera?
.........................................................................................................................................................................
8. Menurut Anda, sejak Anak Anda menikah, apakah hidupnya justru lebih
menderita?
.........................................................................................................................................................................
Menurut Anda kehidupan pernikahan yang seperti apa yang membuat Anak Anda
justru lebih menderita?
.........................................................................................................................................................................
9. Apakah Anak Anda mempunyai anak dari pernikahan tersebut?
.........................................................................................................................................................................
Apabila mempunyai, menurut Anda, apakah Anak dan Menantu Anda telah dapat
menjadi orang tua yang baik? Apa alasannya?
.........................................................................................................................................................................
10. Menurut Anda, usia berapa yang terbaik untuk menikah? Apa alasan Anda?
.........................................................................................................................................................................
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Lampiran 4 Kuesioner wawancara mendalam (indepth interview) orang tua yang
memiliki anak belum menikah (masih sekolah, sudah lulus sekolah,
atau bekerja)
Identitas Informan
Nama

: ..............................................................................................

Pekerjaan

: ..............................................................................................

Pendidikan Terakhir : ..............................................................................................
Alamat

: ..............................................................................................

HP/Email

: ..............................................................................................

Data yang diperdalam:
1. Apakah Anda menikah pertama kali di bawah usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Apa alasan Anda menikah pada waktu itu?.
.........................................................................................................................................................................
2. Apakah dalam keluarga Anda terdapat riwayat keluarga yang menikah di bawah
usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Apabila ada, apa yang menjadi alasan mereka menikah di usia tersebut?
.........................................................................................................................................................................
Apabila tidak ada, apa alasan mereka tidak menikah di usia tersebut?
.........................................................................................................................................................................
3. Apa alasan Anda sehingga Anda belum menyuruh Anak Anda menikah hingga
saat ini?
.........................................................................................................................................................................
4. Menurut Anda, apa alasan Anak Anda belum menikah hingga saat ini?
.........................................................................................................................................................................
5. Apakah pengalaman Anda dalam berkeluarga memengaruhi Anda untuk tidak
menyuruh Anak Anda tidak menikah saat ini?
.........................................................................................................................................................................
6. Menurut Anda, mana yang lebih penting bagi seorang anak, membahagiakan
orang tua dengan mencapai cita-cita yang diinginkannya atau membahagiakan
orang tua dengan membangun sebuah keluarga sebelum usia 20 tahun? Apa
alasan Anda?
.........................................................................................................................................................................
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7. Apakah Anda mengetahui cita-cita Anak Anda?
.........................................................................................................................................................................
Apa yang dicita-citakannya?
.........................................................................................................................................................................
8. Apabila Anak Anda telah lulus SMA/SMK namun belum juga bekerja atau tidak
bisa kuliiah karena faktor biaya, menurut Anda, apa yang sebaiknya Anak Anda
lakukan?
.........................................................................................................................................................................
9. Menurut Anda, usia berapa yang terbaik untuk menikah?
.........................................................................................................................................................................
Apa alasan Anda?
.........................................................................................................................................................................
10. Pada umur berapa sebaiknya Anak Anda menikah?
.........................................................................................................................................................................
Apa alasan Anda?
.........................................................................................................................................................................
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Lampiran 5

Kuesioner wawancara mendalam (indepth interview) anak yang
menikah usia di bawah 18 tahun

Identitas Informan
Nama

: ..............................................................................................

Pekerjaan

: ..............................................................................................

Pendidikan Terakhir : ..............................................................................................
Alamat

: ..............................................................................................

HP/Email

: ..............................................................................................

Orangtua
Pendidikan Ayah

: ..............................................................................................

Pendidikan Ibu

: ..............................................................................................

Pekerjaan Ayah

: ..............................................................................................

Pekerjaan Ibu

: ..............................................................................................

Data yang diperdalam:
1. Pada usia berapa Anda menikah?
.........................................................................................................................................................................
Apa alasan Anda menikah pada waktu itu?
.........................................................................................................................................................................
2. Apakah dalam keluarga Anda, menikah di bawah usia 18 tahun adalah hal yang
wajar dilakukan?
.........................................................................................................................................................................
3. Apakah orang tua Anda menyetujui Anda menikah di bawah usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Alasan apa yang diberikan orang tua Anda untuk menyetujui / tidak menyetujui
Anda menikah pada waktu itu?
.........................................................................................................................................................................
4. Apakah orang tua Anda juga menikah di bawah usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Apa alasan orang tua Anda menikah pada waktu itu?
.........................................................................................................................................................................
5. Menurut Anda, sejak Anda menikah, apakah Anda merasa bahwa hidup Anda
lebih bahagia dan sejahtera?
.........................................................................................................................................................................
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Menurut Anda kehidupan pernikahan yang seperti apa yang membuat Anda lebih
bahagia dan sejahtera?
.........................................................................................................................................................................
6. Menurut Anda, sejak Anda menikah, apakah Anda merasa bahwa hidup justru
lebih menderita?
.........................................................................................................................................................................
Menurut Anda kehidupan pernikahan yang seperti apa yang membuat Anda
justru lebih menderita?
.........................................................................................................................................................................
7. Apakah Anda mempunyai anak dari pernikahan tersebut?
.........................................................................................................................................................................
Apabila mempunyai, menurut Anda, apakah Anak dan Pasangan Anda telah dapat
menjadi orang tua yang baik? Apa alasannya?
.........................................................................................................................................................................
8. Menurut Anda, apakah dengan menikah di bawah usia 18 tahun, ada banyak citacita Anda yang kemudian tidak bisa tercapai?
.........................................................................................................................................................................
Apa yang kemudian Anda lakukan dengan cita-cita Anda?
.........................................................................................................................................................................
9. Menurut Anda, apakah dengan menikah di bawah usia 18 tahun, Anda tetap
dapat menggapai cita-cita Anda dan tetap dapat membangun kehidupan
pernikahan yang baik?
.........................................................................................................................................................................
Apa yang membuat Anda tetap dapat menggapai cita-cita Anda dan tetap dapat
membangun kehidupan pernikahan yang baik?
.........................................................................................................................................................................
10. Menurut Anda, usia berapa yang terbaik untuk menikah? Apa alasan Anda?
.........................................................................................................................................................................
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Lampiran 6

Kuesioner wawancara mendalam (indepth interview) anak yang
belum menikah (masih sekolah, sudah lulus sekolah, atau bekerja)

Identitas Informan
Nama

:

..............................................................................................

Usia

:

..............................................................................................

Pendidikan

:

..............................................................................................

Alamat

:

..............................................................................................

HP/Email

:

..............................................................................................

Ayah

:

..............................................................................................

Ibu

:

..............................................................................................

Pendidikan Ayah :

..............................................................................................

Pendidikan Ibu

:

..............................................................................................

Pekerjaan Ayah

:

..............................................................................................

Pekerjaan Ibu

:

..............................................................................................

Oragtua

Data yang diperdalam:
1. Apakah orang tua Anda menikah pertama kali di atas usia 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Pada usia berapa orang tua Anda menikah?
.........................................................................................................................................................................
2. Apakah dalam keluarga Anda tidak ada Saudara Anda yang menikah sebelum usia
18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Pada usia berapa paling muda Saudara Anda menikah?
.........................................................................................................................................................................
Apakah alasan Saudara Anda tersebut menikah?
.........................................................................................................................................................................
3. Apa alasan Anda sehingga sampai saat ini Anda belum menikah?
.........................................................................................................................................................................
4. Menurut Anda, mana yang lebih penting bagi seorang anak, membahagiakan
orang tua dengan mencapai cita-cita yang diinginkannya atau membahagiakan
orang tua dengan membangun sebuah keluarga sebelum usia 20 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Apa alasan Anda?
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.........................................................................................................................................................................
5. Apa cita-cita Anda?
.........................................................................................................................................................................
Apa yang Anda harapkan raih dalam jangka waktu 5 tahun ke depan?
.........................................................................................................................................................................
Bagaimana Anda meraih harapan tersebut?
.........................................................................................................................................................................
6. Kehidupan yang seperti apa ang Anda bayangkan akan Anda miliki dalam 10
tahun ke depan?
.........................................................................................................................................................................
Bagaimana Anda meraih harapan tersebut?
.........................................................................................................................................................................
7. Apabila Anak Anda telah lulus SMA/SMK namun belum juga bekerja atau tidak
bisa kuliah karena faktor biaya, menurut Anda, apa yang sebaiknya Anak Anda
lakukan?
.........................................................................................................................................................................
8. Apa pendapat Anda tentang pernikahan yang terjadi sebelum usia seseorang
menginjak 18 tahun?
.........................................................................................................................................................................
Menurut Anda apakah dampak positif dan negatif dari menikah sebelum usia 18
tahun?
.........................................................................................................................................................................
9. Menurut Anda, usia berapa yang terbaik untuk menikah? Apa alasan Anda?
.........................................................................................................................................................................
10. Pada umur berapa sebaiknya Anda menikah? Apa alasan Anda?
.........................................................................................................................................................................
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Lampiran 7 Dokumentasi kegiatan

Gambar 5 Dokumentasi pengambilan data kajian
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