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PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK 

OLEH: HIKMAH, S. Ag, M. Sy1 

 

Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedelapan di 

dunia. Satu dari Sembilan perempuan menikah di bawah 18 tahun. Data perkawinan 

anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS tercatat angka 

perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. 

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, 

terjadi peningkatan dispensasi perkawinan hingga tiga kali lipat. Yaitu, dari 23.126 

kasus pada 2019 menjadi 64.211 kasus setahun kemudian.  

Dispensasi ini merujuk Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon pengantin 

kepada Badilag disebabkan masih anak-anak, atau disebut juga sebagai perkawinan 

anak. Produk hukum tersebut kemudian diamandemen menjadi UU nomor 16 tahun 

2019 termasuk merevisi syarat usia minimal calon pengantin. 

Jika semula pada UU 1/1974, batas minimal usia perempuan melaksanakan 

perkawinan adalah 16 tahun, maka tidak demikian halnya pada peraturan perundangan 

baru. Disebutkan bahwa saat ini syarat usia minimal baik bagi perempuan ataupun laki-

laki untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun. 

Amandemen UU 1/1974 tersebut merupakan sikap pemerintah untuk mencegah 

makin meningkatnya tren perkawinan anak. Tindakan itu diikuti pula dengan 
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diterbitkannya Peraturan MA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. 

Oleh karena itu, perkawinan anak telah menjadi isu mendesak untuk 

diselesaikan. Pencegahan perkawinan anak adalah satu-satunya program percepatan 

yang tidak boleh ditunda lagi. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan 

selalu menekankan upaya untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Bahkan 

dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, 

Presiden menyebutkan, perkawinan anak harus ditekan sampai angka 8,74 persen 

pada 2024. 

Di satu sisi, anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam 

menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Sebab itu, upaya perlindungan dan 

pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. 

Perkawinan anak berdampak masif di antaranya meningkatnya risiko putus 

sekolah, pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil 

dan melahirkan. Selain itu terdapat ketidaksiapan mental dalam membangun rumah 

tangga sehingga akan memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola 

asuh tidak benar, hingga berujung pada perceraian. 

Itu sebabnya perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia (HAM). “Praktik perkawinan anak akan berdampak buruk terhadap tumbuh 

kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga perkawinan anak 

juga merupakan pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian dari HAM, 

Penyebab perkawinan anak ada beberapa faktor diantaranya: 

1.  Faktor Ekonomi dan Kemiskinan,  
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2. Nilai budaya (anak perempuan sebagai asset keluarga),  

3. Regulasi (kebijakan-kebijakan yang masih belum berpihak pada anak 

perempuan),  

4. Globalisasi (perilaku remaja yang terpengaruh budaya negative), 

5. Ketidaksetaraan gender (kurangnya partisipasi, akses dan pengambilan 

keputusan bagi anak perempuan). 

Ada beberapa dampak serius hasi perkawinan anak terutama bagi perempuan, 

diantaranya adalah : 

1. Kesehatan.  

a. Reproduksi. Perkawinan anak dapat mengganggu kesehatan reproduksi 

termasuk dapat menyebabkan munculnya kanker mulut rahim atau serviks. 

Ini akibat melakukan hubungan seksual di perkawinan usia anak karena 

dalam ilmu kesehatan reproduksi, indung telur belum matang untuk 

bereproduksi.  

b. Stunting. pada perkawinan usia dini sangat berpotensi melahirkan anak yang 

mengalami kekerdilan (stunting). dampak jangka panjang kesehatan bayi 

yang dilahirkan dalam kondisi stunting dari perkawinan anak dapat 

menyebabkan pencapaian akademis rendah serta berisiko mengalami KDRT 

dan penelantaran 

c. Kesehatan Tulang, perempuan hamil sebelum 19 tahun atau dalam usia 

pertumbuhan, maka fungsi tulang akan terhenti tumbuhnya. Kecenderungan 

mengalami osteoporosis atau keropos tulang pun dapat terjadi. Ini akibat 

perempuan yang menikah di usia anak kehilangan kesempatan melewati titik 
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puncak massa tulang (peak bone mass) saat berusia 32 tahun. Begitu juga 

saat memasuki usia menopause atau berhenti menstruasi sekitar usia 50 

tahun, maka terancam mengalami tubuh bungkuk dan rentan mengalami 

fraktur atau tulang patah.  

d. Psikologis. Perkawinan anak bukan saja berdampak negatif pada kesehatan 

fisik ibu berusia remaja. Tetapi juga kesehatan mental seperti baby blues, 

depresi, ansietas, sulit menyatu (bonding) dengan bayinya. Bahkan juga 

berpikir untuk bunuh diri atau menyakiti bayinya. 

e. Kematian. Komplikasi kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian 

terbesar kedua untuk anak perempuan usia 15 – 19 tahun dan bayi yang 

dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 21 tahun berpeluang meninggal 1,5 

kali lebih besar dari ibu yang berusia di 21 – 30 tahun.  

2. Pendidikan. Dampak perkawinan anak Pada masalah pendidikan, sebanyak 44% 

anak perempuan yang menikah kurang dari 18 tahun hanya tamat jenjang 

pendidikan SMP/sederajat.  

3. Ekonomi. Pada masalah ekonomi, meningkatnya pekerja usia anak akan 

berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi.  

4. Sosial. Pada masalah lainnya, mengalami KDRT,  meningkatnya resiko 

perceraian, dan menderita depresi. 

Perkawinan anak adalah pelanggaran hak anak berarti juga pelanggaran HAM 

karena memuat unsur tindakan pelanggaran hukum. Unsur tindak pidana dalam 

perkawinan anak melanggar UU No. 23/2002 dan UU No.35/2014 tentang Perlindungan 

Anak, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 tentang 
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Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974. Hak-hak anak dilindungi oleh peraturan yang 

berlaku: Konvensi Hak Anak (KHA). Tahun 1989, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 

1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 

Karena itu, perkawinan anak bukan saja masalah di satu fase kehidupan saja, 

tapi juga dapat berlanjut ke generasi selanjutnya.Ini tentu menjadi tanggung jawab 

bersama untuk mencegah perkawinan anak. Diperlukan kerja sama multisektor untuk 

mencegahnya dan jika sudah terlanjur terjadi sebuah perkawinan anak, maka perlu 

dilakukan intervensi dini pada remaja ibu hamil. 

Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan 

keluarga sakiinah, mawaddah, wa rahmah adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih 

banyak menimbulkan madlarat/mafsadah ketimbang mendatangkan 

mashlahat/manfaat. Pihak-pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan 

pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai 

bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi 

sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan 

dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan 

diskriminasi. 

Untuk itu, Pengadilan Agama Kandangan sebagai garda depan Mahkamah 

Agung di daerah telah melakukan beberapa upaya terkait pencegahan perkawinan usia 

anak ini diantaranya : 

1. Pengetatan syarat administrasi pengajuan Dispensasi Kawin. 
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2. Inovasi Pojok Konseling untuk memastikan dispensasi perkawinan yang 

berorientasi pada perlindungan anak dan meningkatkan tanggung jawab 

orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Sejak dimulainya inovasi 

ini pada bulan Juni 2021 tercatat 9 permohonan konseling yang masuk, hanya 5 

perkara yang kembali datang untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi 

kawin. 

3. Layanan Konseling Psikologi untuk memastikan dispensasi perkawinan yang 

berorientasi pada perlindungan anak terkait aspek psikologis 

4. Layanan Konseling untuk memastikan dispensasi perkawinan yang berorientasi 

pada perlindungan anak terkait aspek kesehatan 

5. Layanan Konseling untuk memastikan dispensasi perkawinan yang berorientasi 

pada perlindungan anak terkait aspek kemapanan hidup 

6. Ruang Sidang Anak untuk memastikan dispensasi kawin yang berorientasi pada 

perlindungan anak berhadapan dengan hukum. 

7. Ruang Sidang Anak untuk memastikan dispensasi kawin yang berorientasi pada 

perlindungan anak berhadapan dengan hukum 

8. Persidangan Anak dengan sistem peradilan yang melindungi hak anak serta 

mengurangi dampak perkawinan anak. 

9. Sosialisasi aturan/kebijakan terkait proses peradilan yang memberikan 

perlindungan terhadap anak 

10. Sosialisasi dan publikasi informasi terkait dampak perkawinan anak 

11. Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi bagi Pemohon Dispensasi Kawin) 

secara Online dalam rangka pencegahan perkawinan anak 
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12. Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi bagi Pemohon Dispensasi Kawin) 

secara Online dalam rangka pencegahan perkawinan anak 

13. Penerapan sanksi (Pengajuan Itsbat Nikah dengan alasan umur, maka akan 

ditolak). 

Dengan berbagai upaya terkait pencegahan perkawinan anak yang telah 

dilakukan tersebut, perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Kandangan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, 

perkara dispensasi kawin yang masuk adalah sebanyak 32 perkara, sedangkan pada 

tahun 2021 sebanyak 16 perkara. 

 

 


