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ABSTRAKSI 

Keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah merupakan 

tujuan setiap orang dalam berkeluarga, untuk 

mewujudkannya bukan hal yang mudah, ada aturan-aturan 

yang harus dilaksanakan 

Setiap anak berhak mendapatkan haknya agar tetap bisa 

hidup, berkembang serta bisa berpartisipasi secara maksimal 

sesuai dengan harkat, martabat, dan yang lebih penting 

haruslah selalu mendapatkan perlindungan secara maksimal, 

Melihat fenomena banyaknya peristiwa pernikahan anak 

yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi, peneliti tertarik untuk 

mengetahui seberapa efektif peraturan perundang-undangan 

Pernikahan. 

Penelitian yang digunakan kualitatif dan jenis penelitian 

case study. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi.Untuk selanjutnya dianalisasa 

dengan deskripsi kualitatif. 

Kendatipun KUA sebagai ujung tombak Kementerian 

Agama telah melakukan fungsinya terhadap 

masyarakat,tetapi peraturan perundang-undangan belum 

berjalan efektif di wilayah KUA Kecamatan Kendal, 

faktornya antara lain sosialisasi masih kurang maksimal, 

pemahaman masyarakat bahwa seharusnya undang-undang 

harus sejalan dengan aturan agama, sosial budaya 

masyarakat wilayah kecamatan Kendal,  serta tidak adanya 

tindakan tegas terhadap pelanggar peraturan juga menjadi 

sebab lain tidak efektifnya peraturan perundang-undangan 

Perkawinan. 
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ABSTRACTION 

A Sakinah Family, Mawadah, Warahmah is the goal of 

everyone in a family, to make it happen is not easy, there are 

rules that must be implemented 

Every child has the right to have their rights so that they can 

live, develop and be able to participate optimally in 

accordance with their dignity, and more importantly they 

must always get maximum protection, Seeing the 

phenomenon of the number of child marriage events that 

occur in the area of the Office of Religious Affairs, Kendal 

District, Ngawi Regency , researchers are interested in 

knowing how effective child protection legislation is. 

The research used qualitative and the type of research is a 

case study. The data collected were primary and secondary 

data which were carried out by means of observation, 

interview and documentation techniques. Then analyzed 

with qualitative descriptions. 

Even though the KUA as the spearhead of the Ministry of 

Religion has performed its function towards the community, 

but the laws and regulations have not been effective in the 

KUA area of Kendal District, factors include socialization 

that is still not maximal, people's understanding that laws 

should be in line with religious and socio-cultural rules. 

Kendal sub-district community, and the absence of firm 

action against violators of the regulations are also other 

reasons for the ineffectiveness of child protection 

legislation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itulah 

manusia tidak bisa hidup sendiri, hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Subekti, secara naluri manusia membutuhkan 

satu sama lain, hidup berdampingan dengan sesamanya dan 

meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan sebuah 

perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

laki-laki dan perempuan untuk saling mengikat dalam dalam 

hubungan rumahtangga sebagai suami istri dengan tunjuan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Adapun tujuan 

perkawinan, untuk terbentuknya keluarga yang Sakinah, 

Mawadah, Warahmah.2 Dalam perkawinanlah suatu ikatan 

                                                           
1 Mendasar Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan,bab I pasal 1.  

2 Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, 

Perwakafan,  (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 10. 
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antara laki-laki dan perempuan menjadi ikatan yang sakral, dan 

untuk jangka panjang.3 

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang juga 

disebut sebuah akad antara dua belah pihak pria dan wanita, 

yang keduanya sama-sama suka rela untuk menghalalkan 

hubungan biologis antara kedua belah pihak berdasarkan ajaran 

Islam, karena perkawinan tidak hanya dipertalikan secara fisik 

saja akan tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan ikatan 

lahir dan batin untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut 

tuntunan agama islam.4 

 Secara manusiawi keluarga yang Sakinah, Mawadah, 

Warahmah merupakan suatu keluarga yang dicita-citakan 

setiap pasangan suami istri, baik pasangan baru maupun 

maupun yang sudah lama membina rumah tangga.5 

Dalam ajaran Islam meyebutkan bahwa pernikahan tidak 

hanya untuk mecari kepuasan nafsu semata, jauh dari itu Islam 

mengajarkan bahwa tujuan utama pernikahan untuk 

                                                           
3 Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa,1984),  

23. 

4 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4),  

(Sidoarjo: Media Cetak, 2010), 8. 

5 Andi Sayamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, 

(Jakarta: Kencana Mas: 2005), 8. 
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pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah SWT, 

Allah Berfirman dalam surat Ar- Rum ayat 21: 

َواًجا أَن فُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَْ أَنْ  آيَاتِهِْ َوِمنْ  ُكنُوا أَز   ِلتَس 

َمةًْ َمَودَّةًْ بَي نَُكمْ  َوَجعَلَْ إِلَي َها  آليَاتْ  ذَِلكَْ يفِْ إِنَّْ َوَرح 

مْ   (١٢) يَتَفَكَُّرونَْ ِلقَو 
 

 

Artinya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. Qs.Ar- Rum ayat 21.6 

 

Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa pernikahan 

bertujuan supaya manusia cenderung merasa tentram dan 

saling menyalurkan naluri sexsualnya secara benar dan sah.7 

Mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawadah, 

Warahmah bukanlah hal yang mustahil, akan tetapi untuk 

meraihnya juga bukanlah perkara yang mudah. Ia butuh usaha 

yang sungguh- sungguh dan tentunya hanya mengharap ridlo 

Allah SWT, karena ridlo Allah merupakan harapan orang 

                                                           
6 Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 

7 Muhammad Nabil Kazhim, Panduan Pernikahan Yang Ideal 

(Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), 10 
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berumahtangga. Banyak faktor yang menjadikan terwujudnya 

sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Salah 

satu usaha untuk mewujudkan tujuan berumahtangga adalah 

melangsungkan pernikan di usia tertentu yang dianggap sudah 

matang. Kematangan usia seseorang akan berpengaruh 

terhadap Psikis seseorang.8 

Kita ketahui bersama kita hidup di negara hukum, yang 

tentunya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sejalan 

dengan hukum yang berlaku di negara ini. Karena dalam 

Negara hukum segala kehendak berjalan sesuai hukum dan 

dilaksanakan menurut hukum. Artinya, di dalam suatu negara 

hukum harus bekerja berlandaskan undang-undang dasar atau 

Institusi dan berdasarkan tertib hukum yang sesuai dengan 

pendapat, kehendak dan kepentingan umum. Kepentingan 

umum menjadi sendi hukum, oleh karenanya berlaku dasar tata 

kuasa negara, dasar tatalaksana pemerintah dan dasar tatahidup 

masyarakat.9 Hukum dan peraturan perundang-undangan 

menjadi dasar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah.10 

                                                           
8 ibid,  9. 

9 GS. Diponolo, Ilmu Negara, (Jakarat: Balai Pustaka, 1975), 145. 

10 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan 

Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Publishing,  2009), 20. 
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Demi tercapainya kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

hukum masyarakat dalam kehidupan bernegara, maka 

dibentuklah hukum yang mengatur dan menata kehidupan 

bernegara. Dan oleh karenanya pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah 

diterapkan dalam masyarakat menjadi tiang utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.11 

Dengan demikian, setiap undang- undang dibuat untuk 

melindungi orang yang ada di bawah naungannya. 

Terbentuknya undang-undang yang merupakan sebuah aturan 

hukum tentunya tidak lepas dari sejarah. Sejarah 

menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan 

sekarang maupun yang akan datang atau bahkan keadaan 

sekarang berasal dari keadaan keadaan yang lampau, dan 

keadaan sekarang menelurkan keadaan yang akan datang. 

Sehingga apabila dihubungkan dengan hukum, maka dapat 

diterima bahwa hukum dewasa ini merupakan lanjutan/ 

pertumbuhan dari hukum masa lampau, sedangkan hukum 

yang akan datang terbentuk dari hukum sekarang.12 

                                                           
11 Maria Farida Indrati S,  Ilmu Perundang-undangan; Proses dan 

Teknik Pembetukannya,  (Yogyakarta: Kanisius,  2007), 31. 

12 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum ,(Jakarta: sinar grafika, 2004), 

332 
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Undang-undang tersebut terbentuk karena 

perkembangan sejarah tentang perkawinan yang tentunya 

bertujuan untuk terbentuknya masyarakat yang tertib terkait 

bidang pernikahan, sebagaimana yang diamanahkan undang-

undang tersebut bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir 

dan batin antara sepasang manusia laki laki dan perempuan 

dalam satu ikatan keluarga sebagai suami dan istri yang 

bertujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia di dunia dan 

akhirat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.13 Penjelasan 

pasal satu ini perkawinan mempunyai hubungan yang erat 

sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan 

hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani saja, akan tetapi unsur 

rohani/ batin juga turut berperan terbentuknya keluarga yang 

sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang bahwa tujuan 

dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

yang bahagia. 14 

Selain tersebut di atas, perkawinan bertujuan untuk 

mendapatkan keturunan yang baik dan berkwalitas, maka usia 

                                                           
13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Bab I pasal 1 

14 Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata 

Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  

5. 
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juga calon orang tua akan menentukan berkwalitas atau 

tidaknya keturunan. Perkembangan seorang anak sangatlah 

tergantung dari kedewasaan seorang ibu. Secara psikologis 

seorang ibu yang sudah dewasa tentunya lebih bisa 

mengendalikan emosinya begitu juga sebaliknya seorang ibu 

yang masih belum dewasa secara usia. Usia seorang ibu akan 

berpengaruh pada psikologis anak, selain itu juga berpengaruh 

pada fisik ibu itu sendiri. Untuk mengasuh seorang anak 

tentunya butuh suatu ketrampilan, dan diusia remaja kesiapan 

itu masih belum ada. Dia lebih menonjolkan sifat-sifat 

keremajaanya dibandingkan dengan sifat-sifat keibuanya.15 

Zakiya Drajat mendifinisikan remaja sebagai anak yang 

berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju masa usia 

dewasa, pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan 

pertumbuhan baik secara fisik maupun psikis. Ditinjau dari 

bentuk badan, sikap, cara berfikir ataupun bertindak sudah 

tidak lagi sebagai anak-anak. Mereka juga belum dikatakan 

sebagai manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. 

Pada masa remaja ini seseorang belum mampu untuk 

menghadapi berbagai macam konfilk yang terjadi dan yang 

harus dihadapinya, selain itu dimasa remaja ini seseorang 

                                                           
15 Ibid, 13 
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masih belum mampu berfikir tentang masa depanya secara baik 

dan matang, semua ini akan sangat mempengaruhi terhadap 

perkembangan psikososial.16 

Dalam hukum Islam salah satu sarat sahnya perkawinan 

adalah, baik calon suami ataupun istri harus sudah masuk usia 

baligh, walaupun tidak menyebutkan batas usia di hukum 

Islam akan tetapi ini sejalan dengan undang-ndang nomor 1 

tahun 1974, pasal 7 ayat 1.17 Yang dalam dalam perjalanan 

penerapannya, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 direvisi 

mendasar amanah putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-

XV/2017, sehingga terbitlah Undang-undang No. 16 Tahun 

2019 sebagai revisi dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 

yang mengubah pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan 

untuk calon pengantin wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun.18 

Dalam tatanan praktik pernikahan selanjutnya, dalam BAB II 

pasal 4 huruf g, PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan 

                                                           
16 Zakiya Dradjat, Remaja Harapan Bangsa dan Tantangan (Jakarta: 

Ruhama, 1995),  8. 

17 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Bab II pasal 7 ayat 1 

18 Merevisi Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang 

berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam 

belas) tahun”. Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 diubah menjadi 

“Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun”. 
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Perkawinan mengatur bahwa seorang calon mempelai benar-

benar bisa melakukan pernikahan secara mandiri pada usia 21 

tahun. 

Baik Undang-undang perkawinan ataupun PMA 20 tahun 

2019 menganut prinsip bahwa pada saat melangsungkan 

perkawinan maka calon pengantin baik itu pria ataupun wanita 

haruslah sudah masak baik jiwa atau raganya, hal ini 

dikarenakan agar tujuan dari perkawinan biasa terwujud 

dengan baik tanpa adanya perceraian serta mendapatkan 

keturunan yang baik dan sehat. Selaian itu, pernikahan dini 

juga merupakan salah satu pelanggaran hak anak. Dan oleh 

karenanya maka, perkawinan di bawah umur sebisa mungkin 

harus dicegah. 

Dalam bidang kependudukan pencegahan perkawinan di 

bawah umur bertujuan untuk menahan laju kelahiran anak yang 

lebih tinggi dengan kwalitas yang tidak bagus disebabkan 

kuarang matangnya usia calon suami maupun istri .19 

                                                           
19 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang 

Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 6. 



10 
 

10 

Pernikahan dini masih terjadi secara masif, terutama 

di Indonesia. angka perkawinan anak Indonesia 

menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN.20 

Di daerah-daerah pedesaan peristiwa pernikahan anak 

bukanlah suatu hal yang baru. Kebanyakan orang tua daerah 

pedesaan kurang memperhatikan atau mungkin tidak faham 

dengan faktor kesehatan ataupun psikologis anak dalam 

pernikahan putra putrinya. 

Asal anaknya sudah bisa bekerja menghasilkan uang dan 

sudah bisa memenuhi kebutuhan sexsual maka dianggapnya 

hal itu sudah cukup bagi anaknya untuk mengarungi bahtera 

rumah tangga. Pandangan buruk akan timbul dimasyarakat saat 

seorang perempuan tidak segera menikah. Perempuan seperti 

ini di cap sebagai perempuan yang tidak laku dan biasa disebut 

perawan kasep. Seiring perkembangan zaman image 

masyarakat berubah, perempuan yang nikah diusia dini 

dianggap tabu, arus global mengubah cara pandang 

masyarakat. Pernikahan diusia anak dianggap bisa 

menghancurkan masa depan anak tersebut, anak tidak bisa 

                                                           
20 https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-
asean,diakses 20 Desember 2020 

https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean,diakses
https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean,diakses
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berkreatifitas dan tidak mendapatkan kesempatan untuk 

mencari wawasan serta pengetahuan yang lebih luas. 21  

Senada dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 

sebagai revisi dari Undang-undang No 1 Tahun 1974, juga 

PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menurut 

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.22 Dengan disebutkanya secara eksplisit batasan 

umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap 

yaitu exepressip verbis yaitu langkah penerobosan hukum adat 

dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.23 

Pada pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak menyebutkan, “mencegah 

terjadinya perkawinan diusia anak-anak”.24 Dengan jelas dalam 

pasal ini disebutkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap 

anak selain menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat 

                                                           
21 Dradjat, Remaja, (Jakarta: Ruhama, 1995), 82. 

22 Undang undang Nomor 23 tanun 2002 tentang perlindungan anak,  

3. 

23 Amiurnuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Undang-undang No. 1 Tahun 

1974, sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), 68. 

24 Undang undang Nomor 23 tanun 2002 tentang perlindungan anak, 

23. 
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dan kemampuan anak, orangtua juga berkuwajiban untuk 

mengasuh, memelihara, mendidik dan sekaligus melindungi 

anak dari terjadinya pernikahan anak. 

Selain berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak 

juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Sebagaimana 

terdapat pada bab IX Undang undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. Akan tetapi dengan dalih untuk 

kebahagiaan anak ataupun untuk kepentingan anak seringkali 

orang tua memaksakan kehendaknya terhadap anak dan 

mengabaikan hak-hak anak. Sehinga seorang anak yang 

seharusnya belum matang secara usia dipaksa menikah oleh 

orang tuanya. banyak macam dalih dibuat untuk mencari 

pembenaran atas apa yang mereka lakukan, misalnya dengan 

dalih untuk memperbaiki perekonomian,dengan menikahkan 

anak maka lepaslah tanggung jawab orang tua untuk 

menafkahinya. Selain itu sebutan perawan kasep saat seorang 

anak tidak segera mendapat jodoh juga menjadi faktor lain dari 

pernikahan anak. 

Berdasarkan data di KUA kecamatan kendal tahun 2019 

telah terjadi peristiwa nikah sebanyak 478 dari total peristiwa 

nikah tersebut ada 41 pengantin yang usianya kurang dari 18 

tahun, dan melaksanakan pernikahanya dengan dispensasi 

pengadilan, sedangkan sebanyak 85 melaksanakan 
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pernikahanya dengan persyaratan izin orang tua, hal ini 

dikarenakan calon pengantin berusia kurang dari 21 tahun. 

Berawal dari uraian di atas maka perlu adanya kajian 

tentang efektif atau tidaknya peraturan perundang-undangan 

tentang perlindungan anak. Dan karena itulah menurut penulis 

sangatlah penting dilakukan penelitian tentang efektifitas 

Undang undang tersebut, dan dalam kesempatan ini penulis 

mengambil judul “EFEKTIFITAS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN  (STUDI 

TERHADAP REALITAS PERNIKAHAN ANAK DI KUA 

KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI )“ 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik perlindungan anak terhadap pelaku 

pernikahan anak di wilayah Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi. 

2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan 

anak di wilayah Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

3. Bagaimana efektifitas peraturan perundang- undangan 

Perkawinan dalam kaitanya dengan pernikahan anak 

wilayah Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan anak pelaku 

pernikahan anak di Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi. 

2. Untuk mengetahu sebab-sebab terjadinya pernikahan 

anak di Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

3. Untuk mengetahui efektifitas peraturan perundang-

undangan Tentang Perlindungan Anak dalam kaitanya 

dengan pernikahan anak di Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis. 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif 

dan mampu menambah Khasanah keilmuan tentang 

pernikahan di usia anak- anak 

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan 

pemahaman masyarakat khususnya masyarakat 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tentang pentingnya 

mentaati aturan perundang-undangan, yang dalam hal ini 

peraturan perundang-undangan Tentang Perlindungan 

Anak. 



15 
 

15 

c. Dapat dijadikan landasan bagi penelitian dimasa yang 

akan datang. 

2. Praktis. 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi pada 

masyarakat umum tentang usia pernikahan anak di tinjau 

dari peraturan perundang- undangan Tentang 

Perlindungan Anak. 

b. Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi 

sumbangsih peneliti di bidang undang-undang 

perkawinan di Indonesia. 

 

E. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan pembanding untuk memperjelas fokus 

penelitian ini, berikut penulis paparkan hasil penelitian 

terdahulu :  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rohela yang 

berjudul “ Perkawinan Di bawah Umur Sebagai Hambatan 

Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan 

Kabupaten Pamekasan”.25 

                                                           
25 Rohela “ Perkawinan Dibawah Umur Sebagai Hambatan 

Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten 

Pamekasan” Universitas Islam Negeri Malang Fakultas Syari’ah, Jurusan 

Al-Ahwal Al- Syahsiyah, 2003. 



16 
 

16 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, 

serta pengaruh yang timbul dari pernikahan di bawah umur 

dalam pembentukan keluarga sakinah. Yang selanjutnya 

penulis melakukan wawancara terhadap kepala KUA 

Kecamatan Tlanakan tentang upaya yang dilakukan agar 

mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur. 

Dari situ Rohela menyimpulkan hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur selain 

tingkat ekonomi yang relatif rendah, juga karena kurang 

mengerti dan kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan 

Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang arti hukum 

perkawinan nasional dan hukum perkawinan  Islam. 

Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang 

Setya Rini, S.H dalam tesis nya yang diberi Judul “ 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga 

Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Di Kabupaten Wonosobo.26 

Dalam tesis ini dikaji tentang Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974, yang berazaskan monogami, namun dalam situasi 

                                                           
26 Endang Setya Rini, S.H dalam tesisnya yang diberi Judul “ 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo, 

Universitas Diponegoro Semrang, 2006.  
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dan kondisi tertentu, lembaga perkawinan yang berazaskan 

monogami ini sulit untuk dipertahankan oleh suami ataupun 

istri, yang pada akhirnya poligamipun terjadi. 

Padahal di sisi lain poligami sering membawa pengaruh 

nagatif terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami, 

seringkali anak menjadi korban dari akibat orang tua yang 

berpoligami. Dalam keluarga poligami seringkali keberadaan 

anak yang pada dasarnya masih dalam tanggungjawab kedua 

orang tuanya tidak terurus, yang pada akhirnya hal ini 

menjadikan anak kehilangan haknya sebagai anak. 

Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas dilakukan 

penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dan hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak 

dalam keluarga poligami yang ditinjau dari Undang-undang 

perkawinan belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya, hal 

ini terjadi karena adanya faktor penghambat, antara lain pelaku 

poligami tidak didukung dengan penghasilan yang cukup, 

sehingga terjadilah kesulitan memenuhi biaya hidup istri dan 

anak-anaknya, yang ujungnya alternatif penanggulanganya 

adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh suami, 

istri, bahkan anak-anaknya yang seharusnya belum layak untuk 

bekerja. 
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Ketiga, hasil penelitian Maimunah Nuh yang berjudul “ 

Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI ( Studi Di Ponpes 

Yayasan Islam (YAPI ) Salafiah Kauman dan Persis 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan (”.27 

Berdasar hasil penelitian Maimunah Nuh, bahwasanya 

sebagian besar ulama diwilayah Ponpok Pesantren YAPI 

Kauman dan PERSIS Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan 

kebanyakan menempatkan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah dibawah hukum Islam, para ulama berpendapat 

seharusnya peraturan yang dibuat pemerintah sifatnya anjuran 

bukan mewajibkan, hal ini terjadi karena peraturan yang sudah 

ada bertentangan dengan hukum Islam. 

Dan pada akhirnya kesepakan ulama, apabila terjadi 

perbedaan hukum Islam dengan hukum yang dibuat oleh 

pemerintah maka sudah seharusnya hukum Islam yang 

dimenangkan, hal ini karena derajat hukum Islam lebih tinggi 

dibandingkan hukum yang dibuat pemerintah, dan karenanya 

                                                           
27 Maimunah Nuh, dalam Skripsinya yang berjudul “ Pendapat 

Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Dan KHI ( Studi Di Ponpes Yayasan Islam (YAPI ) Salafiah 

Kauman dan Persis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan )” Unifersitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,Fak. Syari’ah, Jurusan Al-

ahwal Al-Syahsiah, 2009 
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sudah seharusnya hukum yang dibuat pemerintah beracuan 

pada hukum Islam. 

Ke Empat, Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis, 

dalam tesisnya “ Praktik Perkawinan Dibawah Umur Perspektif 

Hukum Positif Dan Hukum Islam ( Studi Di Desa Akkor 

Kecamatan Palegaan Kabupaten Pamekasan ).28 

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis ini bertujuan 

untuk  mengungkap tentang permasalahan pernikahan di bawah 

umur serta bagaimana pandangan hukum positif dan hukum 

Islam dalam hal ini. 

Cakupan pembahasanya meliputi, penjelasan tentang 

praktik pernikahan anak di Desa Akkor, penjelasan tentang 

sebab terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Akkor, dan 

bagaimana hukum positif dan hukum Islam menjelaskan 

memandang terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur 

tersebut. 

Dan yang terakhir, hasil penelitian yang menunjukkan 

tiga temuan, yaitu : pernikan di bawah umur merupakan tradisi 

yang sudah terjadi turun temurun di desa Akkor, dan kepatuhan 

terhadap sosok kyai menjadi penyebab utama pengabaian 

                                                           
28 Mukhlis, “ Praktik Perkawinan Di bawah Umur Perspektif Hukum 

Positif Dan Hukum Islam ( Studi Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan 

Kabupaten Pamekasan ), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas 

Syari’ah, Jurusan Al-ahwal Al-Syahsiah, 2019. 
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mereka terhadap Undang-undang, faktor penyambung tali 

silaturahim antar keluarga juga menjadi sebab terjadinya 

pernikahan diusia anak, perspektif hukum positif Indonesia 

melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menentukan 

batas minimal usia pernikakahan, yakni usia 16 untuk 

perempuan dan 19 untuk laki-laki. 

KeLima, penelitian yang dilakukan Zulfiani dalam 

sebuah jurnal hukum yang berjudul “ Kajian Hukum Terhadap 

Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 “29 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang 

mengatur tentang pernikahan di bawah umur atau yang 

serigkali disebut pernikahan dini atau pernikahan anak, faktor 

serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur. 

Zulfiani menyimpulkan bahwa pada dasarnya peraturan 

tentang pernikahan sudah diatur dengan jelas, akan tetapi 

dalam peraturan tersebut ada celah seseorang melakukan 

pelanggaran untuk terjadinya pernikahan          di bawah umur 

yang pada akhirnya berdampak terhadap pelaku pernikahan di 

bawah umur. 

                                                           
29 Zulfiani “ Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di bawah 

Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jurnal hukum 

samudra keadilan, 2017 
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Berikut ini adalah tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penelitin 

Judul Penelitian Obyek 

Material 

Obyek 

Formal 

1 2 3 4 5 
1. Rohela Perkawinan Dibawah 

Umur Sebagai 

Hambatan 

Pembentukan 

Keluarga Sakinah Di 

Kecamatan Tlanakan 

Kabupaten 

Pamekasan 

Perkawinan 

dibawah 

umur 

Pernikahan 

dibawah 

umur ditinjau 

dari undang-

undang 

perlindungan 

anak 

2. Endang 

Setya Rini, 

S,H 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak 

Dalam Keluarga 

Poligami Ditinjau 

Dari Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 

Di Kabupaten 

Wonosobo 

Anak 

keluarga 

poligami 

Undang-

undang 

nomor 1 

tahun 1974 

3. Maimunah 

Nuh 

Pendapat Ulama 

Terhadapa Usia 

Perkawinan Menurut 

Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 

Dan KHI ( Studi Di 

Ponpes Yayasan 

Islam YAPI ) 

Salafiah Kauman 

Dan Persis 

Kecamatan Bangil 

Kabupaten Pasuruan 

) 

Pendapat 

ulama 

tentang 

usia 

perkawinan 

Undang-

undang 

nomor 1 

tahun 1974 

dan KHI 

4. Mukhlis Praktik Perkawinan 

Dibawah Umur 

Perspektif Hukum 

Pernikan 

dini 

Hukum 

Positif dan 

Hukum Islam 
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No Nama 

Penelitin 

Judul Penelitian Obyek 

Material 

Obyek 

Formal 

1 2 3 4 5 
Positif dan Hukum 

Islam 

5. Zulfiani Kajian Hukum 

Terhadap 

Perkawinan Anak di 

Bawah Umur 

Menurut Undang-

undang Nomor 1 

Tahun 1974 

Perkawinan 

di bawah 

umur 

Undang-

undang 

nomor 1 

tahun 1974 

 

Dari gambaran singkat serta tabulasi penelitian diatas 

maka dapat diketahui bahwa tidak ada kesamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian  merupakan terjemahan dari bahasa inggris, 

research, yang berasal dari kata re ( kembali dan to search ( 

mencari ). Pendeknya resarch diartikan sebagai upaya mencari 

kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan 

suatu daya dan upaya pencarian, yaitu suatu upaya pencarian 

ilmu yang tepat dan benar.30 Penelitian sangat bermanfaat bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada giliranya akan 

                                                           
30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), 1. 
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sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan 

bangsa.31 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang diperlukan 

dalam setiap aktifitas penelitian yang hendak dilakukan dengan 

cara mempelajari gejala-gejala permasalahan yang ada di 

dalam masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalah 

yang timbul dalam lapangan penelitian.32 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian 

kualitatif, meneliti kejadian yang berkaitan dengan pernikahan 

anak yang ada di masyarakat Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi, yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari 

latar belakang, keadaan, budaya, agama dan interaksi yang 

terjadi pada masyarakat. Studi kasus dilakukan pada suatu 

kelompok individu yaitu orang tua, masyarakat, kepala KUA 

Kecamatan Kendal dan pihak-pihak terkait. 

Penelitian studi kasus ini meneliti beberapa orang atau 

objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan 

diteliti untuk mendapatkan data yang mendalam, menggunakan 

teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang 

                                                           
31 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: 

Granit, 2010), 5. 

32 Soejono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Pers, 

1998), 2. 
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kemudian akan dianalisis. Yang selanjutnya akan ditelaah dan 

dipaparkan makna yang didapat dari kejadian yang diteliti 

tersebut. 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul “EFEKTIFITAS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ( STUDI 

TERHADAP REALITAS PERNIKAHAN ANAK DI KUA 

KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI )”, 

merupakan sebuah penelitian yang meneliti keefektifan  

peraturan perundang-undangan dalam mengatur pernikahan 

pada masyarakat . Sedangkan lokasi penelitian sesuai dengan 

judul, yaitu di wilayah KUA Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi. 

 

2. Subyek Penelitian 

Berawal dari judul yang diambil penulis, maka dalam 

peneletian ini subyek yang akan diteliti adalah masyarakat 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi yang terdiri dari : 

a) Orang tua 

b) Masyarakat 

c) Kepala KUA Kecamatan Kendal 

d) Fihak-fihak terkait dengan penelitian ini. 
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3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian Sosiologis ( Empiris ).33 

Dengan data-data fakta sosial yang ditemukan diwilayah 

penelitian dilakukan dalam hal ini di Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi. Penelitian ini juga dinamakan penelitian 

studi kasus ( Case Stady ) atau studi lapangan  karena 

Penelitian ini merupakan penelitian yang intensif terhadap 

masyarakat di wilayah Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

atas pernikahan anak-anak ditinjau dari segi peraturan 

perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak. 

Penelitian ini non hipotesis dan bersifat Deskriptif.34 

Peneliti mendeskripsikan dan untuk selanjutnya menganalisis 

keefektifan peraturan perundang-undangan Tentang 

Perlindungan Anak, terhadap realita yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Kendal kabupaten Ngawi. 

Penelitian studi kasus ini meneliti beberapa orang atau 

objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan 

diteliti untuk mendapatkan data yang mendalam, menggunakan 

                                                           
33 Lexy J. Moleiong, Metodologi Penelitia Kualitatif Edisi Revisi cet 

xvii, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 135 

34 Suharsimi Arukunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1998), 245. 
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teknik wawancara, observasi sekaligus pengumpulan 

dokumentasi yang selanjutnya akan ditelaah dan dipaparkan 

makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut. 

 

4. Pendekatan Penelitian. 

pendekatan penelitian merupakan suatu cara 

yang digunakan setiap peneliti dalam rangka sebuah 

penelitian.35 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan 

metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam dari obyek 

yang diteliti dan juga mendapatkan data deskriptif 

secara maksimal yang berupa kata-kata tertulis atau 

lesan dari orang-orang yang dijadikan obyek 

wawancara. 

 

5. Sifat Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,36 yaitu 

mendeskripsikan hasil penelitian dengan menganalisa 

                                                           
35 Suharsimi Arukunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1998), 23. 

36 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), 175. 
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secara mendalam hasil persepsi para sumber terhadap 

Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan 

yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 1 

Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

 

6. Bahan Penelitian. 

adapun bahan penelitian ini adalah : 

1. Bahan penelitian Primer di dalamnya adalah : 

a. Data yang didapat dari observasi,wawancara serta 

dokumentasi dari obyek penelitian, dalam hal ini adalah 

masyarakat Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi yang 

terdiri dari: orang tua, masyarakat secara umum, serta 

Kepala KUA Kecamatan Kendal. 

b. Undang-undang yang terkait dengan pekawinan, yaitu 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan 

revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

d. PMA No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. 

2. Bahan penelitian Skunder, berupa bahan yang berkaitan 

dengan bahasan hukum yang terdiri dari buku-buku 
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hukum, jurnal,dan kasus hukum yang berkaitan dengan 

perkawinan. 

3. Bahan Penelitian Tersier; bahan penelitian yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 

Skunder. 

 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat 

penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus 

terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data 

yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam 

penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data untuk 

mendukung dalam pengumpulan data yang selanjutnya 

diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang akurat 

dan tepat, dan tiga teknik tersebut adalah  : 

1. Pengamatan ( Observasi ) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

Observasi non partisipasi, yaitu suatu cara pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengamati dan untuk selanjutnya 

mencatat secara sistimatik gejala-gejala yang diselidiki.37 

                                                           
37 Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: 

UI Pers, 1986), 230-231. 
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Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui cara pandang 

orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang meliputi tentang 

apa yang dikerjakan, apa yang diketahui, dan apa yang 

digunakan.38 

2. Wawancara ( Interview ) 

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan keterangan 

yang diperoleh secara lesan guna mencapai tujuan tertentu 

yaitu, untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan 

manusia serta pendapat-pendapat mereka.39 

Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan 

informasi ini adalah wawancara tak terstruktur, wawancara tak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun 

secara sistimatis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman yang digunakan sebagai bekal peneliti hanyalah garis 

besar permasalahan. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

sebanyak mungkin dari masyarakat Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi tentang peraturan perundang undangan 

                                                           
38 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Graffindo, 2003), 114. 

39 Burhan Ashshota, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004),  95. 
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perlindungan anak, serta pemahamannya tentang pernikahan di 

usia anak-anak ditinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 

2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974, serta PMA nomor 20 tahun 2019 tentang 

Pencatatan Nikah. Yang pada akhirnya bisa diketahui efektif 

atau tidaknya peraturan perundang-undangan di masyarakat 

tersebut. 

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan salah satu alat untuk 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah 

cacatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 

disusun oleh lembaga yang bersangkutan.40 

Dan dalam Penelitian ini, pengumpulan data peneliti juga 

menggunakan teknik dokumentasi, yaitu segala sesuatu yang 

terkait dengan dokumen-dokumen yang bisa dijadikan data 

pendukung penelitian. Yang nantinya akan dikaji dan ditelaah 

dan ditulis hasil kajian tersebut sebagai kelengkapan data 

penyusunan tesis. 

 

                                                           
40 Sedarmayati, Metode Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2011 ), 

4. 
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8. Teknik Pengolahan Data. 

Dalam rangka untuk memudahkan setiap pembaca dalam 

memahami hasil tulisan ini, maka dalam pengolahan analisis 

data, peneliti disini menggunakan metode-metode sebagai 

berikut : 

1. Editing.  

Editing data, pada tahap ini peneliti akan melakukan 

klarifikasi kelengkapan data yang sudah terkumpul. pada 

proses ini akan memberikan penjelasan mengenai data yang 

diklarifikasi, apakah data yang telah terkumpul akan 

menciptakan masalah konseptual atau teknis pada waktu 

peneliti  melakukan analisa data. Diharapkan dengan adanya 

klarifikasi ini masalah-masalah teknis atau konseptual tidak 

menjadi bias yang pada akhirnya bisa mengganggu proses 

analisa. Dengan terbacanya data yang sudah terkumpul secara 

logis maka dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran 

terhadap hasil analisa. Cakupan dari konsistensi adalah 

keajegkan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang 

akan digunakan. Dan pada saat data sudah terkumpul secara 

lengkap, maka dapat digunakan untuk menjawab masalah yang 

sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut. 

2. Klasifikasi. 
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Merupakan langkah kadua dalam analisa ini. Tanpa 

klasifikasi data tidak akan dapat ditemukan mana yang akan 

dianalisa. Data yan diperoleh dari masyarakat di Klasifikasi 

berdasarkan pemahaman masing-masing, guna untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data. 

3. Verifikasi.  

Dalam verifikasi ini penulis melakukan pengecekan 

ulang terhadap semua data yang telah diperoleh di lapangan 

dalam rangka untuk di klasifikasikan. Hal ini bertujuan agar 

data yan diperoleh dan telah dikumpulkan betul-betul akurat 

dan dapat diakui kebenaranya oleh segenap pembaca. 

4. Analisa. 

Yaitu proses penyederhanaan bentuk penelitian agar 

mudah untuk di baca,di fahami dan di interpretasikan. 

5. Kesimpulan. 

Ini merupakan langkah akhir dari sebuah penelitian, 

semua data yang sudah terkumpul, diolah, diklasifikasikan dan 

dianalisa serta proses lainnya yang untuk selanjutnya 

disimpulkan sebagai jawaban akhir dari sebuah penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 
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BAB I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

Kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, merupakan kajian teori yaitu berisikan efektifitas 

hukum, perlindungan hukum dan pernikahan anak 

BAB III, Bahasan permasalahan petama, yang berisikan 

kondisi geografis wilayah dan masyarakat, serta perlindungan 

anak dalam pernikahan dilihat dari perspektif masyarakat, 

kepala KUA kecamatan Kendal dan Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Ngawi serta Idealitas perlindungan anak terhadap 

pelaku pernikahan anak 

BAB IV, Bahasan permasalahan ke dua tentang Realitas 

Pernikahan Anak Di Wilayah KUA Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi serta faktor-faktor terjadinya pernikahan 

anak di wilayah Kecamatan Kendal. 

 

BAB V, Bahasan permasalan ke tiga, yang berisikan 

faktor-faktor penentu efektifitas hukum. yang terdiri dari: 

faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan 

sarana, faktor kebudayaan dan agama, faktor masyarakat, 

analisa terhadap keefektifan perundang-undangan perlindungan 

anak. 
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BAB VI, merupakan penutup, yang didalamnya berisikan 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

EFEKTIFITAS HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM 

DAN PERNIKAHAN ANAK 

 

 

A. Efektifitas Hukum 

1. Pengertian efektifitas hukum. 

Berbicara tentang efektifitas hukum tentunya harus tahu 

terlebih dahulu apa makna dari efektifitas, karena efektifitas 

tidak akan bisa lepas dengan kerberhasilan atas suatu tugas 

ataupun kebijakan tertentu. Hal ini dikarenakan efektifitas 

merupakan unsur pokok tercapainya tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun 

program. Disebut efektif apabila suatu kebijakan bisa berjalan 

sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.  

Efektifitas menurut bahasa yaitu “efective” yang berarti 

berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Efektif 

adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang 

benar dari beberapa alternatif, kemudian menginplementasikan 

pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat 

  

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas mengandung 

arti “ keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau 
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kemanjuran/ kemujaraban.41 Dengan kata lain efektif berarti 

tujuan yang telah direncanakan sebelum kebijakan atau aturan 

tertentu tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena 

adanya proses kegiatan.42 

Efektifitas menurut Supriyono adalah, hubungan antara 

keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin 

besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap 

nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif 

pula unit tersebut.43 

Menurut Effendy efktifitas merupakan sebuah 

komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang 

direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, 

waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dengan 

pengertiaan diatas maka menurut Effendy efektifitas adalah 

tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu 

salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai 

dengan yang direncanakan sebelumnya.44 

                                                           
41 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2003), 85. 

42 Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, 

(Bandung: Angkasa, 1997), 89. 

43 Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama, 

(Yogyakarta: BPFE, 2000), 29. 

44 Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung: PT. 

Mandar Maju, 1989), 14. 
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Sedang Richard M steers mengemukakan bahwa 

Efektifitas adalah jangkauaan usaha tertentu suatu program 

sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu 

untuk memenuhi tujuan dan sasaranya tanpa melumpuhkan 

cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang 

wajar terhadap pelaksanannya.45 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan, 

bahwa efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, 

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya.46 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas 

maka, dapat disimpulkan bahwa ketika program yang sudah 

direncanakan sebelumnya tercapai maka bisa dikatakan efektif, 

begitu pula sebaliknya apabila capaian suatu program tidak 

sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumya 

maka tidak bisa dikatakan efektif. Atau dengan kata lain, 

efektifitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang 

dikehendaki sudah tercapai. Hal itu menjadi tujuan ukuran 

                                                           
45 Richard M Steers, Efektivitas Organisasai Perusahaan, (Jakarta: 

Erlangga, 1985), 87. 

46 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: 

Pembaharuan, 2005), 109. 
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untuk menetukan efektif atau tidaknya tujuan atau sasaran yang 

digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat 

efektifitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang 

telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. 

Pengertian efektif adalah berada pada capaian tujuan. Ini 

dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang 

dikehendaki dapat tercapai dengan rencana semula dan 

menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan 

atau diharapkan. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan 

membandingkan antara rencana atau target yang telah 

ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka hasil usaha atau 

hasil pekerjaan yang seperti itulah yang bisa dikatakan efektif. 

Dan sebaliknya apabila hasil usaha atau hasil pekerjaan tidak 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumya, maka 

hal itu dapat dikatakan tidak efektif. 

Sedangkan efektivitas hukum  adalah kesesuaian antara 

apa yang diatur dalam hukum pelaksananya. Bisa juga karena 

kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur 

memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang 

adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika 

demikian, maka terjadilah hukum yang tidak efektif, 

masyarakat menjalankannya dengan terpaksa, atau bisa jadi 

hukum tidak dijalankan oleh masyarakat, bahkan yang lebih 
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parah lagi terjadinya pembangkangan masyarakat terhadap 

hukum. Dan dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali 

penerapan hukum tidak efektif, sehingga efektifitas hukum 

menjadi hal yang menarik untuk dibahas.  

Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan erat 

dengan persoalan bagaimana penerapanya, bagaimana 

pelaksanaanya dan bagaimana pula penegakan hukum dalam 

masyarakat demi tercapainya tujuan hukum, yang artinya 

hukum menjadi efektif. Karena saat hukum efektif adalah 

ketika hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis 

maupun sosiologis. 

Berikut pengertian efektifitas hukum menurut menurut 

para tokoh hukum : 

a. Menurut Soerjono Soekanto 

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun 

sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku 

manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada 

timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup 

efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik 

yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegakan 

hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar 

hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum 

untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat 



40 
 

40 

diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan 

(compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya 

indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. 

Dan oleh karena itulah maka, menurut Soerjono Soekanto 

bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan bebrapa faktor 

sebagai berikut :47 

1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu 

menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui 

dan mentaati hukum. 

2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai 

yang berlaku. Artinya masyarakat menaati hukum karena 

takut pada petugas huku, menaati suatu hukum hanya karena 

takut terhadap sesama teman atau menaati hukum karena 

cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.  

3. Jangka penanaman hukum, yang merupakan hitungan waktu 

atau masa dimana hukum yang sudah ditanam diharapkan 

tumbuh dan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan 

penanaman awal. 

b. Menurut Achmad Ali 

Efektifitas hukum adalah saat usaha atau hasil dan tindakan 

yang telah dilakukan sesuai dan tepat sehingga menyebabkan 

                                                           
47 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, 

(Bandung: Alumni, 1985), 45. 
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tercapainya apa yang diharapkan. Menurut Achmad Ali kesadaran 

hukum, ketaatan hukum dan efektifitas perundang-undangan, adalah 

3 unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Seiring 

orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan 

hukum, padahal kedua hal tersebut sangat erat hubunganya namun 

tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya 

pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.48 

Mengukur efektifitas bukanlah suatu yang sederhana, karena 

efektifitas harus dikaji dari berbagai segi dan sudut pandang serta 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikan. Bila 

dipandang dari sudut produktifitas, maka seorang menejer produksi 

memberikan pemahaman bahwa efektifitas kwalitas dan kwantitas 

output barang dan jasa. Tingkat efektifitas juga dapat dibandingkan 

dengan mengukur perbandingan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, jika usaha 

atau hasil suatu pekerjaan dan tindakanyang telah dilakukan tidak 

sesuai yang direncanakan maka dikatakan tidak efektif. 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari 

hukum, maka pertama-tama yang harus diketahui adalah sejauh 

mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi 

sasaran ketaatanya, sehingga kita akan mengatakan bahwa aturan 

                                                           
48 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia. 

2008), 191. 
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hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 

sekalipun dikatakan bahwa aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita 

tetap masih dapat mempertanyakanlebih jauh derajat 

keefektifannya,karena seorang mentaati atauran atau tidak mentaati 

suatu aturan hukum tergantung pada kepentinganya.49 

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Prio 

Guntarto, ia mengemukakan, bahwa faktor-faktor dalam mengukur 

ketaatan hukum secara umum yaitu: 50 

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 

hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum 

secara umum tersebut 

2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga 

dengan demikian orang yang menjadi target dari hukum 

tersebut akan mudah memahami dan melakukan hukum 

tersebut. 

3. Sosialisasi secara maksimal kepada seluruh target aturan 

hukum. 

                                                           
49 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang 

(Legisprudence), ( Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 376. 

50 Markus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam 

Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi, (Program Doktor Ilmu 

Hukum UNDIP Semarang, 2011), 71, dikutip Salim, HS dan Erlies Septiana 

Nurbaini. Op. Cit, 308. 
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4. Jika hukum yang dimaksud merupakan peraturan perundang-

undangan, maka seyogyanya aturanya bersifat melarang, dan 

jangan bersifat mengharuskan, hal ini dikarenakan hukum 

yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan dibanding 

dengan hukum yang bersifat mewajibkan atau mengharuskan. 

5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum kepada pelanggar 

hukum harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang 

dilanggar. 

6. Berat atau ringannya sanksi yang diancamkan aturan hukum 

haruslah proporsional dan memungknkan untuk dilaksanakan 

si pelanggar hukum. 

7. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika 

terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, adalah memang 

memungkinkan , karena tindakan yang diatur dan diancam 

sanksi, memang benar-benar tindakan yang diatur dan 

diancam yang pada akhirnya pelanggaran yang dilakukan 

memugkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan proses 

hukum yaitu, pelanggaran yang dilakukan bisa di selidiki oleh 

penyidik, pelanggar bisa dituntut dan pada akhirnya bisa 

diadakan penghukuman. 

8. Aturan hukum yang berisikan larangan terhadap norma moral 

yang berlaku pada suatu masyarakat,relatif akan lebih efektif 

dibandingkan dengan aturan hukum yang bertentangan 
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dengan nilai moral suatu masyarakat yang menjadi target 

hukum tersebut. 

9. Optimal dan profesionalnya penegak hukum dalam 

menegakkan aturan hukum juga berpengaruh terhadap efektif 

atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum di 

dalam masyarakat. 

10. Standart hidup sosio ekonomi didalam masyarakat juga 

menjadi syarat efektif atau tidak efektifnya suatu aturan 

hukum secara umum. 

c. Menurut Atho Mudhzar. 

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk untuk mengatur 

tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum yang berkeadilan 

merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum 

merupakan suatu yang sine qua non bagi kelestarian kehidupan 

yang tertib. Akan tetapi terkadang kita dapati hukum tidak 

berjalan maksimal yang berakibatkan keinginan tidak terwujud. 

Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan 

muslim memberikan beberapa gambaran supaya hukum atau 

suatu aturan bisa berjalan efektif. Menurut Atho, sebuah aturan 

tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan 

anjuran belaka, apalagi diperparah dengan kurangnya 

kesadaran hukum masyarakat perihal hukum. Dalam tulisanya 

di majalah Peradilan Agama, Atho Mudzhar menjelaskan 
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tentang beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang 

efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut : 

1. Attribute of authority 

Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh 

pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam 

masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau 

pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan- 

putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur 

masyarakat.51Masing-masing lembaga, baik institusi negara 

maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, 

yang mana pada penerapanya pun berlaku pada lingkup 

masing-masing. 

2. Attribut of unifersal aplication. 

Aturan hukum harus memiliki keluasan dan dan berdaya 

jangkau untuk masa depan. Oleh karenanya, setiap peraturan 

yang dibuat hendaklah memperhatikan faktor filosofis, yuridis 

maupun sosiologis. 

3. Atribut of obligatin.  

Dalam peraturan harus jelas apa perintahnya, baik itu perintah 

untuk melakukan ataupun perintah untuk tidak melakukan. Hal 

ini merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. 

                                                           
51 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang- undangan :  Jenis,   

Fungsi,  dan   MateriMuatan, ( Yogyakarta: Kanisius, 2007), 258. 
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4. Attribut of sunction. 

Dalam peraturan sanksi merupakan salah satu hal yang juga 

tidak kalah penting. Hal ini karena sanksi dibuat supaya 

peraturan-peraturan yang telah dibuat agar tetap terpelihara. 

Namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau mentaati 

kaedah-kaedah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan 

hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya 

orang mentaatinya.52 

 

B. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) mengartikan 

perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan ( hal 

dan sebagainya ) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan 

secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, 

yaitu unsur melindungi dan cara melindungi. Atau dengan kata 

lain melindugi dari pihak-pihak tertentu dengan cara-cara 

tertentu.53 

                                                           
52 Atho Mudzhar, Konstruksi Fatwa dalam Islam, Peradilan Agama, 

Edisi 7, Oktober 2015, l44 

53 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, 

(Jakarta: Balai Pustaka), 595. 
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Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia 

tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 45 ), untuk 

itu semua produk yang dihasilkan oleh legislatif harus selalu 

mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap 

orang, semua produk legislatif haruslah berfihak kepada setiap 

masyarakat secara umum dan tidak ada keberfihakan kepada 

satu golongan ataumun kumpulan masyarakat tertentu, bahkan 

setiap pruduk harus mampu menangkap tiap-tiap aspirasi 

hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang 

adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warganegara. 

 Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai 

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuaidengan aturan hukum, untuk terwujudnya ketertibandan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.54 

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  ( NKRI ), 

konsep perlindungan hukum tidak lepas dari hak asasi manusia. 

                                                           
54 Setiono,  Rule of  Law  (Supremasi Hukum), (Tesis Magister  Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), 

3. 
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Hal ini merupakan konsep Negara Hukum yang merupakan 

istilah sebagai terjemahan dari dua istilah rechstaat dan rule of 

law. Sehingga dalam penjelasan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen 

disebutkan “ Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak 

berdasarkan kekuasaan semata . 

Berikut ini adalah pengetian perlindungan hukum 

menurut beberapa tokoh hukum : 

 

a. Menurut Fitzgeraid  

Awal mula dari muculnya teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Pelopor dari aliran ini adalah Plato, Aristoteles dan Zeno yang 

merupakan pendiri aliran Stoic. Menurut aliran ini, bahwa 

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan 

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. 

Para penganut aliran ini berpandangan bahwa hukum dan 

moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan 

eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui 

hukum dan moral.55 

                                                           
55 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2000), 53. 
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Fitzgerald menjelaskan perlindungan hukum salmond 

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat 

karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan 

cara membatasi berbagai kepentingan dilain fihak. Dan 

kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menetukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.56 

b. Menurut Satjito Rahardjo  

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam 

masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa 

bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian tiap-tiap 

                                                           
56 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2000), 54. 
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kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi setiap 

kepentingan satu dengan kepentingan lainnya.57 

c. Menurut Setiono. 

Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.58 

d. Menurut Muchsin. 

Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam suatu sikap dan 

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dam pergaulan 

hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan 

suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peratutan 

perundang undangan, yang pelaksanaanya dipaksakan dengan 

suatu sanksi.  

e. Menurut Philipus M. Hadjon. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat 

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 
                                                           

57 Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53. 

58 Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), 3. 
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yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenang-wenangan.59 Hadjon berpendapat 

bahwa perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan 

atau kaedah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya. 

2. Bentuk perlindungan hukum. 

Menurut R. La Porta dalam jurnal of financial ekonomic, 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara 

memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prevention) dan 

bersifat hukuman/ sanksi ( sanction).60 

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah 

institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, 

kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan lainya. Perlindungan yang 

dimaksud dengan bersifat pencegahan, yaitu membuat 

peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud dengan 

bersifat hukum yaitu menegakkan peraturan. 

                                                           
59 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, 

(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2. 

60 R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” 

Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000 
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Apa yang disampaikan oleh R.La Porta senada dengan 

apa yang disampaikan oleh Muchsin. Menurut Muchsin, 

perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Perlindungan hukum prefentif, perlindungan hukum yang 

diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

rambu kepada seluruh komponen masyarakat dalam 

melakukan suatu tndakan agar tidak melanggar hak-hak 

orang lain. 

2. Perlindungan hukum represip, merupakan sebuah 

perlindungan akhir setelah sebelumnya ada tindakan 

perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum 

represif berupa sebuah sanksi seperti denda, penjara dan 

hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 

sengketa atau setelah terjadi pelanggaran.61 

Sedangkan tujuan serta cara pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap sobyek hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
61 Ray Pratama Siadari, 2015, “Teori Perlindungan Hukum”, URL 

:http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html, 

Diakses tanggal 12 Januari 2021. 
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1. Membuat peraturan, dengan tujuan untuk memberikan 

hak dan kewajiban serta sekaligus menjamin hak-hak 

para sobyek hukum. 

2. Menegakkan peraturan melalui : 

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan 

perizinan dan pengawasan. 

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi 

setiap pelanggaran terhadap perundang-undangan, 

dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi 

pidana hukuman. 

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak 

dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.62 

 

C. Pernikahan Anak. 

1. Pengertian anak 

Anak merupakan anugerah, karunia sekaligus sebahai 

amanat dari Allaha SWT yang senantiasa harus kita jaga, 

karena pada anak juga terdapat hak-hak sebagai manusia 

seutuhnya. Padanya ada harkat, martabat sebagaimana termuat 

dalam Undang-undang dasar tahun 1945 (UUD 1945) dan 

                                                           
62 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum 

perlindungan konsumen, (Bandar lampung: Universitas lampung, 2007), 31. 
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konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa  ( PBB ) tentang hak-hak 

dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak merupakan 

wajah bangsa dan negara dihari mendatang. Padanya harapan 

serta cita-cita bangsa ditumpukan. 

Anak merupakan seseorang yang lahir dari seorang ibu, 

baik itu laki-laki, perempuan ataupun khuntsa, sebagai hasil 

persetubuhan lawan jenis, dan yang dimaksud anak disini 

adalah seseorang yang merupakan keturun kedua yang 

dilahirkan dari hubungan yang sah.63 

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai 

anak. Anak merupakan bagian dari tanggung jawab setiap 

orang tua dan semua fihak. Anak merupakan bagian dari 

keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam 

suatu masyarakat yang terdiri dari, suami, istri beserta anak 

anaknya yang belum nikah. Keluarga juga disebut rumah 

tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 

sebagai wadah dan sekaligus proses pergaulan hidup.64 

                                                           
63 Abdul Aziz Dahlan, ( ed) et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Juz.1 

(Jakarta: Ictiar Baru Van Hoece, 2003), 112. 

64 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal 

Keluarga, Remaja dan Anak, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 1. 
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Dalam pasal 1 undang-undang perlindungan anak yang 

dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 

termasuk yang masih dalam kandungan. 

 

2. Pengertian pernikahan anak 

Pernikahan dibawah umur atau yang juga disebut 

pernikahan dini dalam wacana fiqh klasik biasa disebut zawaj 

al-shoghirah, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut 

dengan az-zawaj al-mubakkir.65 Kalangan Fuqoha’ 

mengartikan pernikahan dibawah umur atau pernikahan 

sebagai suatu peristiwa pernikahan dimana salah satu calon 

pengantin belum menginjak masa baligh, yang ditandai dengan 

mimpi basahnya anak laki-laki dan bagi anak perempuan 

ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. 

Pernikahan yang dilakukan seseorang dalam waktu sebelum 

aqil baligh, dimasa sekarang biasa disebut sebagai pernikahan 

anak-anak atau pernikahan dini.66 

Adapun menurut peraturan perundang-undangan, yang 

dimaksud dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan 

                                                           
65 Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai Atas 

Wacana Agama Dan Gender, Cet,IV, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 89. 

66 Ali Trigiyatno, Pernikahan Dini, (https:// 

alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan dini/) diakses 17 

Desember 2020. 
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anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin 

baik laki-laki ataupun perempuan yang salah satu atau 

keduanya belum mencapai batas usia yang diizinkan peraturan 

perundang-ndangan yang berlaku. Dan karena itu pernikahan 

dibawah umur memerlukan izin terlebih dahulu baik itu dari 

orang tua, pengampu ataupun dari pengadilan agama setempat. 
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BAB III 

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU 

PERNIKAHAN ANAK DI WILAYAH  

KECAMATAN KENDAL 

 

 

A. Diskripsi Objek Lokasi Penelitian Serta Kondisi 

Masyarakat 

 

1. Kondisi geografis. 

Kecamatan Kendal merupakan bagian dari wilayah 

Kabupaten Ngawi provinsi Jawa Timur yang berjarak 32 Km 

dari pusat kota Ngawi. Kecamatan Kendal terletak di sebelah 

Barat Daya, yang bertepatan di kaki gunung Lawu. Pusat 

pemerintahan kecamatan Kendal terletak di Dusun 

Pucanganom Desa kendal. Kecamatan Kendal mempunyai 

wilayah seluas  84,56 km² dengan wilayah desa 

sebanyak 10 desa yang terdiri dari : 

a. Desa Karanggupito 

b. Desa Karangrejo  

c. Desa Simo 

d. Desa Ploso 

e. Desa Majasem 
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f. Desa Kendal 

g. Desa Sidorejo 

h. Desa Gayam 

i. Desa Dadapan 

j. Desa Patalan 

Dari 10 desa di kecamatan Kendal ini, mayoritas 

wilayahnya berupa pegunungan, hanya ada 2 desa yang agak 

jauh dari pegunungan yaitu desa Majasem dan desa Patalan. 

Wilayah kecamatan Kendal berbatasan dengan batas-

batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Panekan 

yang sudah masuk wilayah kabupaten Magetan. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Gerih dan 

Kecamatan Paron. 

c. Sebelau Utara berbatasan dengan wilayah kecamatan 

Jogorogo dan kecamatan Paron. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Jogorogo 

dan puncak gunung Lawu, yang dibalik gunung lawu, 

tepatnya Barat gunung lawu masuk wilayah Jawa Tengah 

dan kecamatan Jogorogo.67 

 

                                                           
67 Data statistik Kecamatan Kendal 2020. 
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2. Kondisi Demografis. 

Kecamatan Kendal mempunyai populasi penduduk 

sebesar 52.575 jiwa, yang terdiri dari 26.334 laki-laki dan 

26.241 perempuan, yang mayoritas penghasilannya dari 

bertani.68 

 

3. Kondisi Sosial Keagamaan. 

Penduduk Kecamatan Kendal, merupakan penduduk 

yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, mayoritas agama 

yang dianut adalah agama Islam, dan hanya sebagian kecil 

penduduk kecamatan kendal menganut agama lain, yaitu 

Kristen Katolik dan Kristen Protestan. 

Hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan 

yang sering diadakan di wilayah Kecamatan Kendal, baik itu 

kegiatan mingguan, selapanan atau kegiatan keagamaan lain 

yang bersifat peringatan hari besar keagamaan. Yasinan rutin 

setiap malam Jumat nyaris diadakan disetiap desa di 

Kecamatan Kendal, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil 

dari jamaah laki-laki maupun  perempuan di setiap RT. 

Selain itu, masyarakat Kecamatan Kendal yang sebagian 

besar adalah pengikut Nahdlatul Ulama, kegiatan Muslimat, 

                                                           
68 Data statistik Kecamatan Kendal 2020 
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dibaiyah, juga pengajian yang diadakan Ansor diadakan rutin 

setiap selapan sekali, yang berpindah pindah dari satu masjid 

ke masjid lainnya. 

Pondok pesantren banyak berdiri di wilayah Kecamatan 

Kendal, yang sebagian besar adalah pondok salaf yang 

mengajarkan nilai-nilai agama melalui kitab-kitab kuning yang 

menjadi literatur pondok. Ada 12 pondok pesantren yang 

tersebar di 10 desa wilayah Kecamatan Kendal, dari semua 

pondok tersebut hanya ada satu pondok yang beraliran 

muhammadiyah. 

 

B. Perlindungan Anak Dalam Pernikahan. 

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak. 

Definisi perlindungan anak adalah segala macam 

kegiatan yang bertujuan untuk melindungi sekaligus menjamin 

hak-hak anak agar tetap bisa hidup, berkembang serta bisa 

berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat, martabat 

manusia, dan yang lebih penting lagi setiap anak haruslah 

selalu mendapatkan perlindungan secara maksimal dari segala 

macam intimidasi serta kekerasan .69 

                                                           
69 Mufidah Ch, Umi Sumbulah, M. Mahpur, Erfaniah Zuhriyah, Ilfi 

Nur Diana, Jamilah, Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorgankan? 

Panduan Pemula Untuk PendampinganKorban Kekerasan Terhadap 
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Perlindungan terhadap anak merupakan kuwajiban yang 

harus diusahakan untuk tercapai secara maksimal oleh seluruh 

lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan kedudukanya, hal 

ini karena pentingnya peran anak bagi nusa dan bangsa 

dikemudian hari. Dalam rangka melindungi anak, setiap 

mayarakat wajib menciptakan suasana serta kondisi dimana 

anak bisa melakukan kuwajibanya sekaligus mendapatkan 

haknya demi perkembangan serta pertumbuhanya secara wajar 

tanpa ada tekanan baik secara mental, fisik maupun sosial . 

karena perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan 

bermasyarakat, maka harus diwujudkan dalam segala bidang 

kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.70 

Karena kompleknya permasalahan yang ditimbulkan 

dari permasalan perlindungan anak ini, maka persoalan 

perlindungan anak, haruslah ditangani dengan benar dan secara 

maksimal, bahkan adakalanya permasalahan perlindungan anak 

tidak bisa ditangani secara perorangan. Termasuk didalamnya 

adalah perlindungan terhadap pelaku pernikahan anak. 

                                                                                                                           
Perempuan Dan Anak, (Pilar Media Anggota IKAPI & Pusat Studi ender, 

2006), 302. 

70 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: Cv. Mandar 

Maju, 2009), 16. 
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Sejak tahun 2002 Indonesia sudah memiliki peraturan 

perundang-undangan yang melindungi anak secara hukum, 

yaitu undang-undang Nomor 23 tahu 2002, hal ini sebagai 

manifest masih banyaknya kasus kekerasan terhadapa anak 

yang terjadi. Begitu pula dalam hal pernikahan, untuk 

melindungi hak anak ada peraturan tentang batasan usia anak 

untik bisa menikah. 

Dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua, dan dilanjutkan pada ayat (1) huruf 

c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak”, dalam pasal 

ini menunjukkan arti yang tersirat bahwa kuwajiban dan 

tanggung jawab orang tua adalah menghindarkan anak-anaknya 

dari pernikahan dini, dan ini berarti usia pernikahan yang 

dimaksud adalah usia pernikahan yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Perspektif masyarakat.  

Dalam proses wawancara dengan masyarakat, terlebih 

dahulu peneliti memberikan wawasan tentang adanya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan 

anak dalam sebuah pernikahan yang berbicara tentang 

kuwajiban serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-
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anaknya, antara lain adalah mencegah terjadinya pernikahan di 

usia anak-anak. 

Dan berikut ini adalah hasil yang didapatkan dari 

wawancara dengan beberapa masyarakat serta tokoh 

masyarakat  Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi : 

Hardi : 

yang saya lakukan adalah bentuk melindungi anak, anak 

sudah kadung hamil ya harus dinikahkan, kalo tidak 

dinikahkan ya kasian anaknya, masak dibiarkan begitu 

saja nunggu umurnya cukup, terus anak yang dikandung 

nanti lak kasian nggak punya bapak.71 

 

Mahmudi menuturkan : 

menurut saya melindungi anak adalah bagaimana anak 

biar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, saat anak sudah 

suka sama suka dan sudah runtang runtung kalau mau 

nikah kok dicegah itu sama saja dengan menyuruh anak 

maksiat, iya kalau tidak hamil…kalau hamil?, kan malah 

akan jadi aib buat keluarga juga dosa dan harusnya 

undang-undang memperhatikan itu. 72 

 

Paryanto : 

Yang njenegan sampaikan tadi kan undang-undang 

perlindungan anak, jadi menurut saya semua orang tua 

memang harus melindungi anaknya dan itu sudah 

menjadi kuwajiban dan sekaligus tanggung jawab orang 

                                                           
71 . wawancara, Sabtu 06 Pebruari 2021. 
72 . Wawancara, Minggu 08 Pebruari 2021. 
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tua, dengan menikahkan anak walau usia masih muda itu 

wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak, dari pada 

nanti anak terjerumus dalam hal hal yang tidak baik.73 

 

Menurut Jumadi : 

Saya tidak setuju dengan undang-undang perlindungan 

anak tentang batas umur, lha anak sudah suka sama suka, 

trus sudah terlanjur hamil masak suruh nunggu umur, ya 

menurut saya harus segera dinikahkan, kan kasian 

anaknya nanti masak lahir tidak punya bapak.74 

 

Sedang menurut Sarmun Munntholib : 

menurut saya menikahkan anak untuk tidak terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Zina misalnya, itu 

bukanlah suatu kekerasan,itu kuwajiban dan semua itu 

sudah jelas di ajarkan dalam Al-Qur’an bahwa 

menikahkan anak merupakan salah satu dari kuwajiban 

orang tua disamping masih ada kuwajiban-kuwajibpan 

lain, dan Al-Qur’an tidak menjelaskan usia berapa anak 

boleh menikah, dalam agama Islam anak boleh menikah 

saat baligh dan mampu untuk menikah. Seharusnya 

undang-undang yang dibuat manusia itu dasarnya Al-

Qur’an. Dan saya sendiri lebih takut dengan aturan 

agama dari pada undang-undangnya pemerintah yang 

seperti ini.75 

 

                                                           
73 . Wawancara, Selasa 09 Pebruari 2021 
74 . Wawancara, Sabtu 13 Pebruari 2021. 
75 . Wawancara, Minggu 14 Pebruari 2021. 
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Dari hasil wawancara ini bisa disimpulkan bahwa 

sebagian besar masyarakat kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi memandang bahwa perlindungan anak adalah suatu 

kuwajiban bagi tiap orang tua, perlindungan anak adalah 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya 

perzinahan, maka menikahkan anak saat anak sudah saling 

suka adalah salah satu wujud perlindungan yang diberikan 

orang tua terhadap anak dan tidak memandang usia anak. 

Selain itu mayoritas masayarakat kecamatan Kendal 

kabupaten Ngawi tidak setuju apabila undang-undang 

perlindungan anak membatasi usia pernikahan, karena 

menurutnya pernikahan bukan merupakan suatu kekerasan 

tetapi sebaliknya, yaitu tindakan perlindungan terhadap anak. 

Menurut peneliti perturan perundang-undangan 

perlindungan anak baik itu undang-undang No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 35 tahun  2014 

tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak,ataupun undang-undang No.1 tahun 

1974 yang sudah dirubah dengan undang-undang No. 16 tahun  

2019, semuanaya tidak ada yang menunjukkan adanya sanksi 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua, yaitu 

memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak yang masih 

di bawah umur. 
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Merujuk pada Undang-undang No. 16 tahun  2019 pasal 

7 ayat 1 secara formal menyebutkan bahwa usia 19 tahun 

merupakan batasan umur minimal seseorang boleh 

melangsungkan pernikahan.  

Sedangkan untuk perkawinan pada usia lebih dari 19 ( 

sembilan belas ) tahun akan tetapi masih kurang dari 21 ( dua 

puluh satu ) tahun maka perlu adanya ijin kedua orang tua, hal 

ini seseai dengan Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang 

syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat 2 berbunyi : 

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 ( dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 

kedua orangtua”. 

Dan  pasal 7 ayat 2 menyatakan : Yang dimaksud dengan 

penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui 

pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah 

satu kedua belah fihak dari calon mempelai kepada Pengadilan 

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan 

Negeri bagi agama lainnya, apabila pihak pria dan wanita 

berumur dibawah 19 ( sembilan belas ) tahun. 

Artinya dispensasi pernikahan merupakan celah orang 

tua  untuk bisa melakukan pelanggaran terhadap Undang-

undang perlindungan anak, dan Undang-undang perlindungan 
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anak sendiri juga tidak memberikan ketegasan hukum terhadap 

pelaku pelanggaran undang-undang. 
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3. Perspektif kepala KUA Kec. Kendal 

Menurut apa yang telah disampaikan oleh Kepala KUA 

Kecamatan Kendal Drs. Yusuf Wibisono M.Pd.I dalam 

wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan kendal Jl. 

Merpati No. 07 Kendal Ngawi, pada hari Senin, tanggal 08 

Februari 2021, beliau mengatakan, bahwa KUA atau yang 

disebut Kantor Urusan Agama merupakan Unit Kerja terdepan 

pada Kementerian Agama, KUA memiliki tugas dan fungsi 

yang terkait langsung dengan pemberian pelayan ataupun 

pembinaan terhadap masyarakat dibidang keagamaan yang 

termasuk didalamnya adalah bidang pernikahan. 

Dalam wawancara ini, kepala KUA Kecamatan Kendal 

mengatakan bahwa, semua yang dilakukan oleh segenap 

komponen KUA adalah untuk terlaksananya peraturan 

perundang-undangan secara optimal,  akan tetapi disisi lain, 

seseorang secara hukum agama bisa melangsungkan 

pernikahan ataupun orang tua bisa menikahkan anaknya saat si 

anak sudah mumayyiz atau aqil baligh, dan hal ini tidak 

bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlindungan 

yang dilakukan oleh KUA terhadap terjadinya pernikahan 

diusia anak hanya bersifat pendampingan dan sosialisasi 

peraturan pemerintah, hal ini dikarenakan KUA sebagai 
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instansi pemerintah yang harus melakukan tugas atas dasar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dan proses sosialisasi tersebut sudah dilakukan oleh 

pihak KUA kecamatan Kendal dalam berbagai kesempatan dan 

berbagai moment, bisa diambil contoh saat kegiatan lintas 

sektoral, melalui penyuluhan dengan memanfaatkan Penyuluh 

Agama Islam yang berada di KUA kecamatan Kendal, yang 

dalam hal ini ada 1 Penyuluh Agama Negeri sebagai 

koordinator dan 8 Penyuluh Agama Honorer yang bertugas 

disetiap desa binaaan masing masing. 

Menurut Kepala KUA kecamatan Kendal, selain 

sosialisasi lewat keberadaan Penyuluh Agama, Bimbingan 

Perkawinan atau yang sering disebut BIMWIN juga merupakan 

sebuah upaya dari KUA untuk melindungi calon pengantin 

secara umum dari hal-hal yng tidak di inginkan, dari bimbingan 

perkawinan diharapkan calon pengantin bisa menyerap materi 

yang disampaikan yang untuk selanjutnya bisa menjadi bekal 

yang cukup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan terhadap masyarakat juga merupakan sebuah upaya 

melindungi calon pengantin yang dilakukan KUA sebagai abdi 

masyarakat. Dengan fahamnya masyarakat tentang peraturan 

perundang-undangan perkawinan serta dampak negatif yang 
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ditimbulkan dari praktik pernikan anak, diharapkan angka 

pernikahan anak bisa ditekan.76 

 

4. Perspektif hakim Pengadilan Agama Kab. Ngawi. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan Hakim 

Pengadilan Agama Ngawi, Pengadilan Agama merupakan 

pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara 

ditingkat pertama, yang salah satunya adalah masalah 

perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

Bapak Nurhadi, S.HI. mengatakan bahwa semua yang 

dilakukan Hakim Pengadilan Agama berdasarkan rambu-

rambu yang telah diatur dalam perundang-undangan, 

didalamnya dalam rangka untuk melindungi anak di bidang 

pernikahan. Dalam hal dispensasi pernikahan kurang umur 

hakim sifatnya menunggu, saat ada permohonan masuk maka 

hakim akan memproses dan untuk selanjutnya memutuskan 

sesuai dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan 

terhadap anak. 

                                                           
76 . Wawancara dengan kepala KUA Kec. Kendal. 
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Apa yang diputuskan hakim dalam persidangan atas 

dasar kemaslahatan masa depan anak dan sekaligus masa depan 

janin yang dikandung apabila pihak pemohon dalam keadaan 

hamil. Tidak semua permohonan dispensasi dari pemohon 

selalu dikabulkan oleh hakim. Melalui mediasi Hakim tetap 

memberikan pertimbangan pertimbangan kepada pemohon 

sebelum pada akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan 

pemohon. 

Dispensasi yang diberikan oleh hakim terhadap 

pernikahan dibawah umur bukanlah suatu pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan, karena dispensasi 

adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan 

dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada 

kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang 

dikeluarkan pihak pemerintah. 

Dispensasi perkawinan merupakan hal yang serupa 

dengan pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur 

merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak 

mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang 

disyariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku. 

Pemberian dispensasi terhadap pernikahan kurang umur 

oleh hakim dalam suatu persidangan hanya dalam perkara-

perkara yang bersifat urgent, lalu bagaimana ukuran urgent 
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atau emergency ?, menurut bapak Nurhadi, S.HI, di Undang-

undang tidak ada aturan baku tentang hal tersebut, dan oleh 

karenanya setiap Hakim mempunyai penafsiran masing-

masing. 

Semisal pihak pemohon sudah dalam kondisi hamil, 

maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut 

bukan hanya sebatas pertimbangan tentang usia saja, akan 

tetapi jauh dari itu hakim mempertimbangkan juga status janin 

kelak apabila permohonan tidak dikabulkan. Dalam kasus 

calon mempelai yang sudah terlanjur hamil ini, maka 

pertimbangan perlindungan hakim adalah perlindungan 

terhadap janin yang ada di kandungan. Contoh lain misalnya 

baik anak laki-laki maupun perempuan sudah terlanjur terlalu 

dekat dan sudah tidak mungkin bisa dipisahkan, dengan 

pertimbangan maslahah dan madharat biasanya Hakim 

mengabulkan permohonan dispensasi untuk menikah, dan ini 

juga merupakan bentuk perlindungan anak. 

Kendati demikian, usaha perlindungan anak yang sudah 

dilakukan Hakim tidak akan bisa maksimal selama belum ada 

aturan yang pasti tentang sanksi buat pelanggar peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Seharusnya sejak dari Desa, pada saat pemohon 

mengurus surat pengantar untuk menikah, Desa sudah menolak 
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untuk tidak membuatkan surat pengantar ketika usia anak 

masih belum cukup umur untuk menikah berdasar peraturan 

perundang-undangan, hal ini bisa mengurangi tingkat peristiwa 

pernikahan dini, karena berawal dari surat pengantar dari Desa 

muaranya akan sampai ke Pengadilan Agama. Dan seandainya 

ini bisa dilakukan oleh tiap Desa atau Kelurahan maka di 

Pengadilan Agama tidak akan ada permintaan dispensasi nikah 

karena kurang umur dan akhirnya Undang-undang 

perlindungan anak menjadi efektif.  

Selain hal diatas, menurut bapak Nurhadi, S.HI, pasal 

tentang Ijin orang tua dan dispensasi merupakan celah bagi 

orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini, selama 

masih ada ijin orang tua dan dan dispensasi pengadilan maka 

peristiwa pernikahan anak akan terus terjadi.    

Faktor lain penyebab tidak efektifnya Undang-undang 

perkawinan adalah sosial budaya masyarakat serta taraf ekonomi 

masyarakat yang rata-rata menegah ke bawah.  

 

 

C. Idealitas Perlindungan Anak Terhadap Pelaku 

Pernikahan Anak 

Analisa penulis terhadap pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 

2, memberi kesan tidak adanya ketegasan hukum bagi 
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pelanggar Undang-undang ini, walaupun usia anak belum 

mencapai usia yang sudah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan pernikahan masih tetap bisa 

dilaksanakan. Dispensasi merupakan opsi yang diberikan saat 

usia calon pengantin belum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 

ayat 2 dan pasal 6 ayat 2. Menurut hemat penulis, disamping 

pernikahan tetap bisa dilaksanakan karena dalam kondisi 

darurat, sanksi bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 

sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-undang juga perlu 

ada. 

Hal tersebut di atas dimaksudkan agar masyarakat sadar 

bahwa usia merupakan hal penting dalam suatu pernikahan dan 

sekaligus agar menjiwai dasar-dasar perkawinan. Pemikiran 

terbuka, yang terbuka terhadap adanya kemungkianan 

memberikan dispensasi, baik terhadap pemohon ataupun orang 

tua calon mempelai baik laki-laki maupun mempelai 

perempuan, akan memberikan kesan bahwa perkawinan tidak 

memiliki sakralitas dari aspek ikatan.  Berkaitan dengan hal-hal 

teknis serta darurat dispensasi bisa diberikan, dan disisi lain 

sanksi yang tegas tentang batasan usia anak juga harus tetap 

diterapkan , agar dengan ketegasan ini bisa mengurangi angka 

pernikahan anak dan sekaligus bisa mengurangi kemungkinan 
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konflik dalam kehidupan berumah tangga kelak. 

Dan seharusnya peraturan tentang batas usia ini bisa 

lebih dipegang teguh, karena angka pernikahan anak yang 

besar juga bisa berakibat terhadap masalah kependudukan. 

Angka pernikahan yang tinggi akan berakibat angka kelahiran 

tinggi juga. Dan dengan angka pernikahan anak yang tinggi 

maka akan mengakibatkan angka kelahiran anak yang rawan 

dalam hal kesehatan juga tinggi, angka kematian ibu hamil juga 

tinggi, akibat lain dari pernikahan anak adalah juga 

membahayakan kesehatan reproduksi wanita yang pada 

ujungnya akan melahirkan anak yang secara kwalitas tidak 

bagus.  

Aturan tentang batas usia pernikahan pada dasarnya 

sudah sesuai dengan prinsip serta tujuan dari perkawinan, dan 

dengan terlaksananya peraturan usia pernikahan secara 

otomatis prinsip serta tujuan perkawinan juga terlaksana. 

Dengan demikian maka, sudah seharusnya pernikahan di usia 

anak atau yang lebih dikenal sebagai pernikahan dini sebisa 

mungkin dihindari karena membawa efek yang kurang baik, 

terutama bagi pribadi yang melaksankanya dan berimbas pada 

calon anaknya kelak. 

Peristiwa pernikahan diusia anak-anak seperti yang 

tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 



76 
 

76 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan terus ada dan 

sulit untuk dicegah, hal ini karena masih adanya izin orang tua 

dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar, selalu ada saja alasan 

orang tua untuk mencari pembenaran atas pelanggaran yang 

dilakukan, diantaranya adalah : (1). Disebabkan hamil sebelum 

adanya pernikahan, (2). Rasa khawatir orang tua terhadapa 

anaknya yang sudah suka sama suka dan tidak segera 

dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, yaitu 

terjadinya perzinahan.(3). Terjadinya perjodohan karena 

hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak dijadikan 

pengikat hubungan kerja lewat pernikahan di usia anak. (4). 

Masa depan anak yang tidak baik karena akibat dari pergaulan 

bebas. Orang tua tetap bisa menikahkan anaknya walau usianya 

masih belum cukup menurut peraturan perundang-undangan, 

dengan jalan minta dispensasi kepada Pengadilan Agama, 

dengan mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan, adanya 

persetujuan orang tua serta unsur suka sama suka dan tidak 

adanya pemaksaan untuk dilangsungkanya pernikahan . 

Menurut penulis, langkah-langkah yang telah dilakukan 

KUA merupakan langkah perlindungan yang sudah idealis, 

sebagai aparatur pemerintah sekaligus abdi masyarakat 

sebagaimana yang telah disampaikan kepala KUA kecamatan 

kendal, KUA sudah melakukan tugasnya dengan maksimal. 
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KUA melakukan tugas sesuai dengan rambu-rambu yang 

sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan selebihnnya upaya memahamkan masyarakat juga 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka 

melindungi masyarakat. 
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BAB IV 

REALITAS PERNIKAHAN ANAK SERTA FAKTOR-

FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI 

WILAYAH KUA KECAMATAN KENDAL KABUPATEN 

NGAWI 

 

 

A. Realita Pernikahan Anak Di Wilayah KUA Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi 

Selain wawancara dengan Kepala KUA, pengumpulan 

data juga merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan hasil 

yang akurat dalam penelitian ini, berdasar data yang terkumpul 

lewat pemeriksaan  berkas pernikahan yang terjadi di KUA 

Kecamatan Kendal tahun 2019, realita peristiwa nikah yang 

terjadi di KUA kecamatan kendal, ada 478 peristiwa nikah, 97 

mempelai wanita dan 29 mempelai pria masih kurang umur, 

dari semuanya rata-rata mereka berijazah terakhir SLTP, 

bahkan sebagian ada yang tidak sekolah. 

Dan berdasarkan data yang diperoleh dari tiap-tiap KUA 

se-Kabupaten Ngawi, KUA Kecamatan Kendal merupakan 

KUA yang tingkat pernikahan anaknya paling tinggi. 
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Sedangkan berkaitan dengan penanganan terhadap 

terjadinya pernikahan dini, KUA berupaya menaggulanginya 

dengan menggunakan perannya, sebagaimana yang 

disampaikan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kendal, pihak KUA menggunakan perannya sebagai berikut: 

a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan 

nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang 

terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak 

KUA Kecamatan membuat kebijakan yang bersifat teknis 

operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan 

dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan 

aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini. 

b. Pelayanan dan sosialisasi peraturan perUndang-undangan 

perkawinan, dalam hal ini KUA mensosialisasikan 

Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada 

masyarakat melalui  Penyuluh Agama Islam (PAI) 

ataupun ketika terjadi rafak dan juga dengan media 

lainnya, khususnya pasal 6 ayat 2, perkawinan seseorang 

yang belum mencapai usia 21 tahun harus berdasar ijin 

orang tua, pasal 7 ayat 1 dan 2 mengenai batas umur 

seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun, serta 

PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Selain 
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itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada 

masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini 

dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, 

sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah 

sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

c. Pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah, 

dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA 

mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya 

dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan 

pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah 

wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya 

menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang 

sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. 

KUA juga melakukan pembinaan keluarga sakinah 

kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta 

administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi 

umur dalam rangka menanggulangi pernikahan dini. 

d. Pelayanan di bidang kepenghuluan, dalam hal ini KUA 

mengoptimalkan peran Penghulu, karena penghulu yang 

tupoksinya paling banyak bersentuhan langsung dengan 

masayarakat dalam setiap tugasnya, selain 

melaksanakan tugas pernikahan, penghulu juga bertugas  

memeriksa data persyaratan pernikahan. Dalam 
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tugasnya itulah penghulu mensosialisasikan pentingnya 

menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, 

baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam 

kegiatan-kegiatan keagamaan.77 

 

B. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Anak Di KUA 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan suatu 

kejadian yang sudah terjadi sejak dahulu kala yang bersifat 

turun temurun. Peristiwa pernikahan anak terjadi karena 

kurangnya pengetahuan orang tua tentang permasalahan 

pernikahan, selama baik orang tua ataupun calon mempelai 

meginginkan pernikahan dilaksanakan walau usia masih belum 

mencapai usia dewasa, pernikahan anak akan sulit dicegah. 

Selama ini orang tua selalu beranggapan saat anak mulai besar 

dan tidak segera menikah maka akan disebut sebagai perawan 

kasep , sehingga pada saat ada orang yang melamar anaknya, 

orang tua akan segera menerima dan menikahkan anaknya.  

Seringkali orang tua tidak memperhatikan tentang usia anaknya 

yang sebenarnya masih belum cukup umur untuk melakukan 

                                                           
77 Wawancara dengan kepala KUA Kec. Kendal 
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pernikahan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-

undang perkawinan yang berlaku.78 

Adat-istiadat pernikahan anak sering terjadi karena tanpa 

sepengetahuan si anak, sejak kecil anak telah dijodohkan oleh 

kedua orang tuanya. Anak menjadi pengikat hubungan 

kekeluargaan antara dua belah fihak, yaitu fihak keluarga 

mempelai laki-laki dan fihak keluarga mempelai perempuan, 

yang seringkali hal tersebut sudah dirancang kedua keluarga 

sejak anak-anak mereka masih kecil, dan semua ini dilakukan 

dengan alasan supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak 

putus. 

Berdasar fakta yang ada di wilayah KUA Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi, ada beberapa faktor terjadinya 

pernikahan anak, yaitu 

1. Faktor Orang Tua. 

Faktor ini merupakan faktor yang paling dominan yang  

menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia 

muda, rendahnya ekonomi orang tua mempunyai dampak yang 

besar terhadap perkembangan remaja dan masa depan remaja 

itu sendiri, orang tua merasa malu bila anak perempuannya 

                                                           
78 Bateq Sardi, “ Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan 

Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten 

Malinau”, (Journal Sosiatri-Sosiologi 3, 2016), 199.  
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terlambat kawin dan jadi perawan tua serta dianggap tidak 

laku. Selain itu kurangnya pengetahuan orang tua tentang 

pentingnya pernikahan pada usia matang mejadikan orang tua 

tidak memperdulikan usia anaknya saat menikahkan. 

2. Faktor Anak 

Faktor pergaulan pertemanan atau lingkungan 

masyarakat tempat anak tinggal termasuk salah satu faktor 

seorang remaja melakukan perkawinan di usia muda. Inisiatif 

untuk melakukan pernikahan muncul dari anak itu sendiri, pola 

pikir anak terbentuk dengan sendirinya berdasar dari pola asuh 

keluarga, dan ekonomi keluarga. Faktor-faktor ini memberikan 

pengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku seorang 

remaja dalam menentukan masa depan.  

Apa yang dilihat dan apa yang dirasakan anak dalam 

pergaulanya sehari-hari akan membentuk pola fikir seorang 

anak yang pada akhirnya akan dipraktikan dalam kehidupan 

sehari-hari.   

3. Faktor Undang-undang. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan 

salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional 

yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan 

metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua 
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lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-

undangan.79 

Undang-Undang dalam arti sempit adalah akta hukum 

yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan 

bersama lembaga eksekutif. Sedangkan dalam arti luas, 

undang-undang di pahami sebagai naskah hukum yang 

menyangkut materi dalam bentuk tertentu.80 Undang-Undang 

merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa 

negara.81 

Demikian juga undang-undang perkawinan tentunya 

bertujuan sama dengan peraturan perundang-undangan yang 

lain secara umum. dalam pembentukan undang-undang 

diharapkan tidak ada celah bagi obyek hukum untuk 

melakukan pelanggaran yang menjadikan undang-undang tidak 

bisa berjalan efektif.  

                                                           
79 Syarif, Amiroeddin, Perundang-Undangan : Dasar, Jenis, dan 

Teknik Membuatnya, (Jakrta : Bina Aksara, 1987), 4. 
80 Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang,(Jakarta : Rajawali 

Pers, 2010), 32. 

 

81 Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 46. 
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Dispensasi serta ijin menikah dari orang tua bagi calon 

mempelai yang masih kurang umur menjadi celah terjadinya 

pernikahan anak. Selama kran dispensasi dan ijin orang tua 

masih ada pernikahan anak akan terus terjadi. 

Selain itu tidak adanya sanksi bagi pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan juga menjadikan faktor tidak 

efektifnya undang-undang perkawinan.  
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BAB V 

PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG 

PERKAWINAN DALAM KAITANYA DENGAN 

PERNIKAHAN ANAK DI WILAYAH KUA 

KECAMATAN KENDAL 

 

 

A. Faktor Penentu Efektifitas 

 

1. Faktor hukum 

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penerapanya tidak jarang terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian 

hukum sifatnya konkrit dan berwujud nyata, sedang keadilan 

bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan 

suatu perkara secara penerapan undang-undang saja,maka ada 

kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat 

suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata 

dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam 

masyarakat. Sementara dari  sisilain, keadilanpun masih 

menjadi  perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur 
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subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik 

subyektif dari masing-masing orang. 

 

2. Faktor penegak hukum 

 Penegak Penegak hukum berkaitan fihak- fihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). 

Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak 

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak 

hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak 

hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak 

hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, 

kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga 

pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan 

kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing 

yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan 

pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. 

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme 

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: 

(a)institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana 

dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja 

kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan 
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aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) 

perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 

kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang 

dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun 

hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik 

haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, 

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal 

dapat diwujudkan secara nyata. 

 

3. Faktor fasilitas dan sarana 

 Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya 

terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor 

pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia 

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 

sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun 

sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi 

bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya 

belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan 

menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar 

proses justru mengakibatkan terjadinyakemacetan. 
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4. Faktor kebudayaan dan agama 

 Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu 

dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam 

pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang 

menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini 

dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari 

sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, 

subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau 

bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan 

lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-

lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban- kewajibanya, dan 

seterusnya.82 

 

 

5. Faktor masyarakat 

 Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai 

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, 

efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan 

kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari 

masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun 

                                                           
82 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2007), 112. 
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langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan 

melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan 

penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus 

memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial 

dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai 

sarana pengatur perilaku masyarakat. 

 Hukum berpengaruh langsung atau tidak langsung 

dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, cara-cara 

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan 

direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering 

atau social planning.83 dan agar hukum benar- benar 

berpengaruh terhadap masyarakat maka hukum harus disebar 

luaskan ke masyarakat hingga melembaga di masyarakat. Dan 

alat komunikasi tertentu menjadi suatu keharusan untuk 

menyebar luaskan hukum. 

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu 

sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, 

tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang 

dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhih 

                                                           
83 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum 

(Jakarta: Rajawali Pers,1982), 115. 
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ukum.84 Undang-undang dapat menjadi efektif jika  

perananyang dilakukan pejabat penegak hukum semakin 

mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan 

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan 

oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang- 

undang.85 

Menurut Achmad Ali, faktor yang banyak mempengaruhi 

efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah 

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan 

fungsi dari para penegak hukum baik didalam penjelasan tugas 

yang dibebankan terhadap diri mereka maupun didalam 

penegakan perundang-undangan tersebut. 

 

 

B. Analisis Terhadap Keefektifan Perundang-undangan 

Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Kendal. 

 

Sebelum melangkah lebih lanjut perlu diketahui apakah 

makna efektif, Menurut M. Efendi efektif adalah sebuah 

                                                           
84 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum 

(Jakarta: Rajawali Pers,1982),115. 

85 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan 

Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9. 
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indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan atau tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran 

dimana suatu target telah tercapai sesuai yang telah 

direncanakan tersebut. 

Dalam pembentukan undang-undang harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yangtepat dengan jenis 

peraturan perundang-undangannya dan harus 

memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di 

dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun 

sosiologis, hal ini karena undang-undang dibentuk 

diperuntukkan untuk masyarakat, dengan demikian undang-

undang yang dibentuk memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat,berbangasa,dan bernegara.86 

Dalam pembentukan undang-undang agar menjadi 

sebuah peraturan yang efektif, lembaga-lembaga pembentuk 

undang-undang dituntut untuk bekerja secara optimal dan 

terencana. Peranan dan keberadaan lembaga-lembaga 

pembentuk undang-undang akan dapat menentukan kualitas 

dari proses dan penentuan substansi dari pembentukan undang-

undang.  

                                                           
86 As shiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 202. 
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Syarat suatu undang-undang dikatakan efektif di tentukan 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa 

dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

berdasarkan pada asas-asas berikut : 

a. Kejelasan tujuan. 

Undang-undang yang dibentuk haruslah jelas apa tujuan 

dibentuknya, untuk apa dan untuk siapa pembentukanya serta 

mempunya tujuan apa yang hendak dicapainya. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat 

oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan yang 

berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan muatan. 

Pembentukan undang-undang haruslah benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 

undang-undangnya. 

d. Dapat dilaksanakan. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus memperhitungkan keefektifan peraturan perundang-

undangan dalam msyarakat baik secara filosofis, yuridis, 

maupun sosiologis,peraturan perundang-undangan haruslah 

mejadi aturan yang manusiawi dan masyarakat mampu 

melaksanakannya. 
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e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 

Peraturan perundang-undangan dibuat bukan hanya 

sekedar karena untuk memenuhi target suatu program 

pemerintah ataupun lembaga-lembaga pembentuk undang-

undang, akan tetapi dibuat kareana memang benar-benar 

dibutuhkan dan tentunya harus membawa manfaat dalam 

mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 

f. Kejelasan rumusan. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, undang-undang haruslah sistimatik, 

pemilihan kata dan bahasa hukumnya jelas dan mudah 

dimengerti tidak memunculkan makna ganda sehingga tidak 

menimbulkan interpretasi dalam pelaksananya. 

g. Keterbukaan. 

Karena suatu peraturan perundang-undangan dibentuk 

untuk masyarakat, maka dalam proses pembentukanya mulai 

dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan 

seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan 

dalam proses pembuatanya, hal ini agar peraturan perundang-

undangan terbentuk menjadi popolis bagi masyarakat sebagai 

subyek undang-undang dan sekaligus menjadi peraturan 
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perundang-undangan yang efektif dalam masyarakat.87 

Dalam uraian pembahasan di atas suatu peraturan 

perundang-undangan bisa dikatakan efektif apabila dapat 

memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011. Tidak terpenuhinya salah satu 

persyaratan maka akan menjadikan peraturan perundang-

undangan tidak efektif di masyarakat. 

Dalam proses wawancara di lapangan dan hasil analisa 

yang penulis lakukan, ada hal-hal yang belum terpenuhi untuk 

menjadikan peraturan perundang-undangan perkawinan  

dikatakan efektif. 

Banyak masyarakat wilayah Kecamatan Kendal yang 

belum mengetahui tentang peraturan perundang-undangan 

perkawinan, dari hasil wawancara terhadap masyarakat 

wilayah Kecamatan Kendal, masyarakat wilayah Kecamatan 

Kendal tahu tentang undang-undang perkawinan setelah 

diberitahu oleh penulis, artinya bisa jadi tidak adanya 

keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tersebut 

menyebabkan ketidak tahuan masyarakat sebagai subyek 

undang-undang tersebut. 

                                                           
87 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 5 
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Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat juga 

menyebabkan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud, dan pada akhirnya 

menjadikan peraturan perundang-undangan menjadi tidak 

dilaksanakan oleh masyarakat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan. 

1. Dalam praktiknya perlindungan terhadap anak pelaku 

pernikahan anak sulit untuk dilakukan, langkah-langkah 

yang dilakukan KUA belum membuahkan hasil yang 

signifikan, sosialisasi peraturan perundang undangan, 

penyuluhan serta bimbingan perkawinan merupakan 

upaya yang dilakukan KUA terhadap masyarakat dan 

calon pengantin.   

2. Faktor-faktor yang menjadikan peraturan perundang-

undangan Perkawinan kurang efektif: 

a. Masyarakat wilayah kecamatan Kendal baik orang tua 

calon pengantin ataupun calon pengantin sendiri masih 

belum mengetahui sepenuhnya tentang undang-undang 

perkawinan, dan karena lingkungan yang kental dengan 

nuansa keagamaan, maka hukum agama serta adat 

menjadi rujukan dalam bertindak termasuk dalam hal 

pernikahan. 

b. Masih kurang maksimalnya sosialisasi peraturan 

perundang-undangan terhadap masyarakat. 
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c. Tidak adanya sanksi bagi pelanggar peraturan 

perundang-undangan. 

d. Adanya aturan tentang dispensasi perkawinan serta ijin 

orang tua saat calon mempelai atau salah satu calon 

mempelai belum mencapai umur yang disyariatkan 

undang-undang yang berlaku. 

  

 

B. Saran. 

1. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bahayanya 

menikahkan anak pada saat usia belum matang. 

2. Melalui instansi pemerintah hendaklah lebih inten 

memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang peraturan 

perundang-undangan perlindungan anak. 
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