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ABSTRAK 

Abdul Channan, Muhammad NIM: 210111024, 2018, Pandangan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten 

Ponorogo Tentang Perkawinan dibawah Umur, Skripsi,Jurusan Ahwal 

Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, 2018. PembimbingDr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata Kunci: Perkawinan dibawah Umur, Pandangan DPPKB kab. Ponorogo 

Perkawinan dibawah umur adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan 

oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai batas ideal usia untuk 

melakukan pernikahan. Selain dari pandangans yari‟at Islam dan peraturan 

Undang-Undang perkawinan jika dilihat dari sudut pandang kedokteran, 

perkawinan dibawah umur mempunyai dampak yang negatif bagi ibu dan 

anak.Sedangkan menurut psikologi, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah 

umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam urusan 

pengendalian jumlah penduduk serta mengawal agar keluarga Indonesia dapat 

hidup sejahtera adalah salah satu pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah 

pernikahan ini.  

Dalam penelitian ini penulis menyusun beberapa rumusan masalah 

yaitu(1) Bagaimana pemahaman perkawinan dibawah umur dari DPPKB 

kabupaten Ponorogo tentang perkawinan dibawah umur, (2) Bagaimana ikhtiyar 

atau usaha yang dilakukan DPPKB dalam mengurangi angka perkawinan dibawah 

umur di kabupaten Ponorogo, (3) Bagaimana dampak yang terjadi pada 

perkawinan dibawah umur. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif adalah sebuah cara penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekni spengumpulan data dilakukan 

secara gabungan, analisa data bersifat indukatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Perkawinan dibawah 

umur menurut pemahaman dan pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang belum 

sesuai dengan ketentuan UU perkawinan namun dari DPPKB ada program PUP 

(Pendewasaan Usia Perkawinan) yaitu batas minimal perkawinan 21 tahun bagi 

perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, (2) Dalam mengurangi angka perkawinan 

dibawah umur dari DPPKB melakukan beberapa usaha dengan pogram-program 

yang sudah direncanakan seperti Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) 

dan GENRE (Generasi Berencana), (3) Dampak yang terjadi pada perkawinan 

dibawah umur bagi pelaku diantaranya menimbulkan bahaya bagi ibu. Bahaya 

yang dimaksud dilihat dari aspek kesehatan atau reproduksinya, dari aspek 

psikologi yang seharusnya melakukan perkawinan dengan membentuk keluarga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah malah justru sebaliknya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sudah menjadi naluri manusia ingin hidup berpasang-pasang. 

Untuk memenuhi hasrat seksual dan juga untuk melahirkan keturunan. 

Semua itu harus dengan suatu ikatan perkawinan sebagaimana yang telah 

disyari‟atkan dalam Islam. Untuk itu perlu difahami bahwa perkawinan 

bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, 

baik moril maupun materiil. Sehingga membutuhkan kematangan jiwa 

raga bagi calon suami dan istri. 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. 

Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 

hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan 

itu sendiri.
1
 

Dalam pandangan Islam, perkawinan-biasa  disebutkan dengan 

istilan pernikahan-merupakan ikatan yang amat suci di mana dua insan 

yang berlainan jenis dapat hidup bersamaan dengan direstui agama, 

kerabat dan masyarakat. Adapun pada manusia, Allah tidak 

membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang 

                                                             
1
 Aminuddin, Fiqih Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 
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terjadi pada binatang, akan tetapi Allah meletakkan kaidah-kaidah yang 

mengatur dan menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia.  

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang yang berkaitan 

dengan perkawinan, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Di 

dalamnya  dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu 

akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan 

merupakan ucapan seremonial yang sakral.
2
 Dalam rangka untuk 

merealisasikan tujuan sesuai dengan undang-undang maka pemerintah 

menetapkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai 

yang telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 

16 tahun.
3
 

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama 

dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang perkawinan. Batas usia 

kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang 

perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi nikah, bedanya dalam 

Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu 

diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.
4
 

                                                             
2
 Sohari Sahroni, Fikih Munakaht Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2010), 8 
3
 Abdurrohman, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014),4 

4
 http//www.landasanteori.cpm/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum 
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Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita 

yang harus memperhatikan unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur 

internal yang sangat ditekankan di dalam setiap praktek perkawinan adalah 

kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun 

mental untuk menjalani hidup rumah tangga ke depan. Oleh karenanya di 

negara Indonesia, untuk menunjukkan kesiapan tersebut, hukum 

mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan 

pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.
5
 

Walaupun Pemerintah telah menetapkan batas minimal usia 

perkawinan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan 

yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, ditambah 

dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang harus adanya dispensasi dari 

Pengadilan Agama apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, tetapi tidak 

dapat dipungkiri bahwa perkawinan di bawah umur masih marak terjadi. 

Hal ini diperparah dengan Kenyataan di lapangan sebagai akibat dari 

perkawinan di bawah umur yakni banyaknya perkawinan yang berujung 

pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka 

kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia.
6
 

Selain dari pandangan syari‟at Islam dan peraturan Undang-

Undang perkawinan jika dilihat dari sudut pandang kedokteran, 

perkawinan di bawah umur mempunyai dampak yang negatif bagi ibu dan 

anak. Sedangkan menurut psikologi, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di 

                                                             
5
 Abdurrohman, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014), 2 

6
 http://www.depag.go.id/index.php 
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bawah  umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan 

oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang 

belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur memang menimbulkan 

sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia 

perkawinan untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam hal ini 

Kompilasi Hukum Islam menselarasakan dengan peraturan tersebut dalam 

pasal 15 KHI.
7
 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 

sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam urusan pengendalian jumlah 

penduduk serta mengawal agar keluarga Indonesia dapat hidup sejahtera 

adalah salah satu pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah 

pernikahan ini, hal dapat dimengerti karena selain tugas utama yakni 

mengendalikan jumlah penduduk, DPPKB juga berwenang untuk 

melakukan pembangunan keluarga pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.  

Sebagai observasi dalam hal jejak pendapat dengan Drs. Akhmad 

Ghufron Fuadi, M. Kes beliau berpendapat bahwa: 

Secara umum pernikahan dini ini adalah sesuatu yang sangat 

memprihatinkan. Karena, memang ternyata dari tinjauan dinas 

Kami (Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga 

Berencana/DPPKB), kita tidak menyetujui dengan adanya 

pernikahan dini. Karena, dari dampak yang terjadi dari perkawinan 

atau pernikahan dini ternyata tidak memberikan suatu hal positif 

namun lebih banyak negatif. Jadi, kalau dilihat dari unsur manfaat 

dan madlaratnya itu ternyata banyak madlaratnya.
8
 

 

                                                             
7
 ibid 

8
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, kode: 010/AGF/TW-

A/17102017 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya 

pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan di bawah  umur bagi 

para remaja. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari 

segi mental, reproduksi, maupun ekonominya. 

Maka dari itu penulis terdorong untuk mengkaji dan menulis 

sebuah karya ilmiah dengan judul: “PANDANGAN DINAS 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

(DPPKB) KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERKAWINAN 

DI BAWAH  UMUR. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penegasan istilah dalam penelitian ini, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana kabupaten Ponorogo tentang perkawinan di bawah umur? 

2. Bagaimana Ikhtiyar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana kabupaten Ponorogo dalam mengurangi perkawinan di 

bawah umur? 

3. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur menurut pandangan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten 

Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo terhadap perkawinan di 

bawah umur. 

2. Untuk mengetahui ikhtiyar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana kabupaten Ponorogo terhadap perkawinan di bawah umur. 

3. Untuk mengetahui dampak pernikahan di bawah umur menurut 

pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebgai berikut: 

1. Kegunaan teoritis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang perkawinan di bawah yang diharapkan bermanfaat untuk 

dijadikan acuan dalam masalah yang sama. 

2. Kegunaan praktis adalah peenlitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat untuk program pembinaan dan penyuluhan masyarakat pada 

umumya, bagi remaja khususnya yang  sedang  mengalami 

perkembangan jasmani dan rohani agar tidak terjerumus dalam 

lingkaran perkawinan di bawah umur. 

3. Kegunaan akademis adalah penelitian ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar dalam bidang 

hukum. 
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E. Telaah Pustaka 

Memang sudah banyak karya tulis yang membahas tentang 

pernikahan di bawah  umur, akan tetapi sejauh ini pengetahuan penulis 

yang membahas dari sudut pandang pemerintahan khususnya dibidang 

kesejahteraan rumahtangga menenai dampak pernikahan di bawah  umur 

tidak diketemukan. Adapun karya tulis yang membahas pernikahan di 

bawah  umur yaitu: 

1. Karya ilmiah Nina Farida Kurnia Hidayah dengan judul “ Perkawinan 

Di Bawah Umur Menurut Pandangan Ulama‟ Kabupaten Ponorogo”. 

Yang membahas tentang hukum dan dampak perkawinan di bawah  

umur menurut pandangan Ulama kabupaten Ponorogo. Dalam 

pembahasan ini bias diambil beberapa kesimpulan yaitu pertama 

bahwa menurut pandangan ulama Ponorogo terhadap perkawinan 

dibawah umur dampak negatif yang timbul lebih besar dibandingkan 

kemaslahatan. Kedua hokum perkawinan dibawah umur dipandang 

sah, adakalanya mubah dengan latar belakang saling mencintai dan 

adakalnya wajib dengan latar belakang sanggup membina rumah 

tangga dan ridla orang tua.
9
 

2. Karya ilmiah milik saudara Dea Eka Delfiasari yang berjudul “ 

Pendapat Tokoh Jamaah Dakwah Islam Indonesia (LDII) Terhadap 

Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Joketro Kecamatan Parang 

Kabupaten Magetan) ” yang secara garis besar membahas tentang 

                                                             
9
 Nina Farida Kurnia Hidayah “Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Pandangan 

Ulama‟ Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2009), 8 
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bagaimana hukum pernikahan dini di kalangan Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia dan juga tinjauan sosiologi terhadap pernikahan dini 

di kalangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kesimpulan dari karya 

ini bahwa factor terjadinya pernikahan dibawah umur yang terjadi di 

kalangan LDII dikarenakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. 

Factor yang lain karena sudah saling mengasihi dan untuk menghindari 

dari fitnah. Adapun dampak yang terjadi dari perkawinan dibawah 

umur yaitu sikap emosional yang masih labil dalam menghadapi 

masalah keluarga.
10

 

3. Karya ilmiah milik  Furi Dwi Astuti dengan judul “ Pandangan Ulama 

Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus 

Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo) “ yang 

secara garis besar pembahsannya sama mengenai pendapat ulama 

tentang pernikahan dini. Dari karya ilmiyah ini dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan dibawah umur adalah sah akan tetapi  sebaiknya 

dihindari. Kemudian argument yang digunakan ulama ponorogo dalam 

menghukumi perkawinan dibawah umur ini yaitu dalil naqli dan aqli.
11

 

Dari beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang 

perkawinan di bawah umur yang tertera di atas  tentunya sangat 

berbeda dengan penelitian ini karena lebih kepada permasalahan 

                                                             
10 Dea Eka Delfiasari “ Pendapat Tokoh Jamaah Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten 

Magetan) ” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015), 7 
11 Furi Dwi Astuti “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini 

(Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)“ (Skripsi, IAIN, 

Ponorogo, 2017), 8 
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tentang pandangan dari pemerintah dari sudut kesejahteraan rumah 

tangga dan dari bidang kedokteran.serta menganalisa kesejahteraan 

dan keharmonisan keluarga rumah tangga serta kesehatan dari keluarga 

rumah tangga. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif adalah sebuah cara penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknis 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data bersifat 

indukatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada 

makna daripada generalisasi.
12

 Sehubungan dengan ini, menurut 

bogdan dan biklen penelitian kualaitatif mempuyai karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data 

dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci 

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang 

dikumpulkan bebentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk 

atau out come 

                                                             
12

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1 
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d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara indukatif 

e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna ( data dibalik yang 

teramati). 

   Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini dalah field research yaitu peneliti ikut serta atau langsung terjun ke 

lapangan untuk mendapatkan data. Peneliti langsung mengamati 

fenomena yang ada di lapangan terkait dengan Perkawinan di Bawah 

Umur, kemudian diambil data yang berkaitan dengan alasan, hukum 

dan pengaruh perkawinan di bawah umur menurut Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo. Dengan field 

research ini peneliti dapat langsung mendapatkan data secara akurat. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai 

penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu 

cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan sebyek, 

dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan 

secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.
13

 Untuk itu, dalam 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan 

penuh, sekaligus pengumpul data, sedangkan yang lain sebagai 

penunjang. 

                                                             
13

 Lexy Moleong, Metodologi Pendidikan Kualitatif (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 117. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di kantor terpadu kabupaten 

Ponorogo tepatnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DPPKB). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Bencana  (DPPKB) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pengendalian 

penduduk dan keluaga berencana yang dipimpin oleh kepala dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab  kepada Bupati 

melaui Sekretaris Daerah. 

4. Data  Penelitian 

Dalam hal ini data-data yang akan diteliti meliputi pendapat 

para personalia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana kabupaten Ponorogo tentang alasan-alasan yang timbulnya 

pernikahan di bawag umur dan dampaknya. 

5. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan penulis yaitu 

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti tentang Pandangan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang 

perkawinan di bawah umur. Untuk mendapatkan data ini peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa pihak,yakni : 

a) Drs. Harjono, M. Kes selaku kepala Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo. 
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b) Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, M. Kes selaku Kabid. Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo. 

c) Cholif Bantri Primasari, S.E MM selaku Kasi Remaja pada 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

kabupaten Ponorogo. 

d) Drs. Seri Mulyono selaku Kasi Pengendalian Penduduk dan 

informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana kabupaten Ponorogo. 

e) Hindarto, S.H selaku Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo.
14

 

b. Data skunder adalah buku-buku yang dijadikan rujukan untuk 

melengkapi data primer, diantaranya: 

a) Abdurrahman, H. Kompilasi Hukum Islam. Edisi V. Bandung: 

Citra Umbara, 2014. 

b) Aminudin, H. Fiqih Munakahat 1. Cet. 1. Bandung: Pustaka 

Setia, 1999. 

c) Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat Kajian fikih lengka. Cet. 2. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. 

d) Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 

2005 

                                                             
14

 Peraturan Bupati Ponorogo nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
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e) http://www.landasanteori.com/2015/perkawinan-di bawah -

umur. 

f) http://www.depag.go.id/index.php 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaandan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
15

 Wawancara yang akan dilakukan 

adalah wawancara secara mendalam untuk memperoleh data 

secara spesifik, adapun pertanyaan tersebut diajukan kepada 

kepala DPPKB, Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

pada DPPKB, Kasi Remaja pada DPPKB, Kasi Pengendalian 

Penduduk dan informasidan pada DPPKB, dan Staf pada DPPKB. 

b. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah 

lakudengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung, metode ini digunakan untuk melihat dan 

                                                             
15

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 186. 

http://www.landasanteori.com/2015/perkawinan-dibawah-umur
http://www.landasanteori.com/2015/perkawinan-dibawah-umur
http://www.depag.go.id/index.php
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mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti 

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan 

yang diteliti
16

. Teknik observasi ini dilakukan bagaimana cara dan 

usaha yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam mengurangi angka perkawinan di 

bawah  umur. 

c. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Metode ini hanya 

mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi dan 

jumlah anak. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih 

banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi 

data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam.
17

 Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

tentang: Profil DPPKB kabupaten Ponorogo, letak geografis 

kabupaten Ponorogo dan tugas dari DPPKB. 

7. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

                                                             
16

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 93-94. 
17

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif , 158. 
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
18

 Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini dengan alur 

model Milles dan Hubermen yang mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari 

lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, 

dari awal sampai akhir penelitian. Peneliti membuat rangkuman, 

mencari tema, dan menulis memo. Dalam proses reduksi ini 

peneliti benar-benar mencari data yang falid. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun 

yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa 

teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
19

 

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu 

tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan 

dari temuan data.
20

 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

                                                             
18

 LexyJ. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 248. 
19

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, 209-210. 
20

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Geafindo Persada, 2014), 180. 
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Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas).
21

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dalam penelitian ini dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah dengan cara 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.
22

  

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan 

pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

terhadap Perkawinan di Bawah Umur. Selanjutnya, (b) menelaahnya 

secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan 

cara yang biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
23

 Dalam penelitian ini, 

dalam hal ini digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan 

                                                             
21

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatf, 171. 
22

 Buku Pedoman Skripsi Jurusan Tarbiyah (STAIN Ponorogo 2007), 43. 
23

 Ibid., 178.  
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sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu  informasi yang diperoleh  melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian dalam 

skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan yang 

diketengahkan secara singkat dan logis tersususn sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang isi proposal 

penelitian diantaranya memberikan tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 
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metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, 

dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya 

perkawinan, batas perkawinan di bawah  umur menurut 

fiqih, KHI, UU No. 1 tahun 1974 dan dari sudut pandang 

kedokteran. 

BAB III : PANDANGAN DINAS PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

(DPPKB) KABUPATEN PONOROGO TENTANG 

PERKAWINAN DI BAWAH  UMUR 

Bab ini berisi tentang data umum dan data khusus. Data 

umum dalam bab ini adalah profil Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Kabupaten Ponorogo. 

Sedangkan data khusus dalam bab ini meliputi 

pemahaman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Kabupaten Ponorogo tentang perkawinan di bawah  

umur, ikhtiyar Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Kabupaten Ponorogo dalam mengurangi 

perkawinan di bawah  umur, dan dampak perkawinan di 

bawah  umur menurut pandangan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo 

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN DINAS PENGENDALIAN 
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PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

(DPPKB) KABUPATEN PONOROGO TENTANG 

PERKAWINAN DI BAWAH  UMUR 

 

Bab ini berisi tentang analisis pandangan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten 

Ponorogo tentang perkawinan di bawah  umur, ikhtiyar 

yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Kabupaten Ponorogo dalam mengurangi 

perkawinan di bawah  umur, dan hasil analisis dampak 

perkawinan di bawah  umur menurut pandangan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

kabupaten Ponorogo 

BAB V : Bab ini merupakan penutup skripsi yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PERKAWINAN & PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Kata perkawinan merupakan alih bahasa dari istilah Nikah   َز َز ٌج   

isim dari  َتَز َز َز َز   .
24

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
25

  

Selain itu, Perkawinan juga diartikan sebagai suatu ikatan lahir 

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam 

rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat 

Islam.
26

  

Sedangkan menurut istilah ahli fiqih nikah adalah:  

a. Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami istri 

dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah Swt. 

b. Nikah menurut Syara‟ ialah lafal akad yang sudah terkenal itu yang 

mengandung beberapa rukun dan syarat. 

                                                             
24

 Luis Ma‟luf, Munjid (Beirut:Daar El-Mashreq, 1975), 310. 
25

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
26

 Puspitasari, Reproduksi Sehat (Jakarta:EGC, 2006), 23. 
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c. Secara istilah arti nikah adalah akad yang telah terkenal yang 

mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan 

untuk berkumpul.  

Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang 

menghalalkan untuk bersenang-senang di antara masing-masing pihak atas 

dasar syari‟at.
27

 

Nikah menurut Shara‟ ialah suatu akad yang mengandung jaminan 

diperbolehkannya persetubuhan dengan (menggunakan) lafal (yang mutlak 

dari) nikah, tazwīj atau terjemahannya. Dari beberapa pengertian yang 

dikemukakan oleh para fuqaha tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 

adanya unsur-unsur pokok, yaitu :  

a. Nikah adalah suatu akad (perjanjian antara pria dan wanita)  

b. Menghalalkan wati (bersetubuh) yang semula dilarang (haram)  

c. Akad memenuhi syarat dan rukunnya seperti dengan sighat nikah, 

tazwīj atau terjemahannya.
28

 

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan 

bahwa yang menjadi inti pokok dari perkawinan adalah akad (perjanjian), 

yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon 

mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti 

yang luas untuk mencapai satu tujuan perkawinan telah terjadi pada saat 

                                                             
27 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syahsiyah Cet. 3 (t.th, Dar AlFikr Al-Arabi: 

1957), 18. 
28

A. Ghozali, Diktat Fiqh Munakahat, 6. 
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akad nikah itu, selain penghalalan bercampur antara keduanya sebagai 

suami isteri.  

Pengertian perkawinan dapat juga ditemukan dalam UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
29

 

Melihat begitu mulia tujuan perkawinan tidak saja bagi pasangan 

mempelai yang bersangkutan, tetapi lebih lagi untuk menyambung dari 

satu generasi ke generasi berikutnya demi kemaslahatan masyarakat dan 

bangsa, maka ikatan tersebut haruslah dilangsungkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan maupun agama. Salah satu ketentuannya 

adalah adanya wali nikah di pihak wanita sebagai salah satu rukun nikah 

yang harus dipenuhi.
30

  

2. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Menurut Fiqh Munakahat 

1) Dalil al-Qur‟an 

Allah SWT berfirman dalam surat An – Nisa‟ Ayat 3 

sebagai berikut: 

                                                             
29

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
30

 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Semarang : Aneka Ilmu, 1990, 1 
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َوِإْن ِخْفُتْم َأَّلا تُ ْقِسُطوا ِف اْلَيَتاَمٰى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء 

 فَِإْن ِخْفُتْم َأَّلا تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْْيَاُنُكْم ۖ  َمثْ ََنٰ َوُثََلَث َورُبَاَع 

ِلَك أَْدََنٰ َأَّلا تَ ُعوُلواۚ     ذَٰ
Artinya : 

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, 

maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 

dua, tiga atau empatdan jika kamu takut tidak akan berlaku 

adil, cukup sayu orang.” (An - Nisa : 3)
31

 

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu 

untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam 

ayat ini adalah adil di dalam memberikan kepada istri berupa 

pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat 

ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami 

dengan syarat - syarat tertentu. 

Menurut al-Qur‟an, Surat al-A‟raf  ayat 189: 

َها  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَي ْ ُهَو الاِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ

فَ َلماا تَ َغشااَها ََحََلْت ََحَْل َخِفيًفا َفَمراْت بِِه فَ َلماا أَثْ َقَلْت َدَعَوا اللاَه رَب اُهَما 

 لَِ ْن  تَ ْيتَ َنا َ اِاًا لََنُكوَننا ِمَن الشااِارِ نَ 

 

                                                             
31

 Al Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia),115 
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Artinya : 

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya 

Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Al-A‟raf  : 

189).
32

 

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga 

antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu 

kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang 

saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah). 

2) Dalil as-Sunnah 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud r.a. dari Rasulullah 

yang bersabda,  

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَي اهللُ َعْنُه قَاَل لََنا َرُسْو ُل اهلِل َ لاي اهللُ َعَلْيِه 

َباِب  َمْن ِاْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزواْج فَِإناُه اََغضُّ ! َو َسلاَم  َا َمْعَشَر الشا

لِْلَبَصِر َو َاْحَصُن لِْلَفرِْج َو َمْن ََلْ َ ْسَتِطْع فَ َعَلْيِه بِالصاْوِم فَِإناُه لَُه وَِجاٌء 

   (متفق عليه)

Artinya: 

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian memiliki 

kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan 

pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak 

                                                             
32

 Al Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia),253 
33 Bulughul Marom (Surabaya: Darul Abidin), 208 



29 

 

memiiki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab 

puasa itu merupakan kendali baginya.” (H.R.Bukhari-Muslim). 

b. Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1974 

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 

ayat (2)  UU Perkawinan yang rumusannya: “Perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan– 

peraturan, perundang–undangan yang berlaku.”
34

 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 

3 yang berbunyi : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
35

  

3. Hukum Perkawinan 

Islam sangat menganjurkan umathnya yang mampu untuk 

melangsungkan  perkawinan.  Namun  demikian,  kalau  dilihat  dari  segi 

kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka 

                                                             
34

 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, (Semarang : Aneka Ilmu, 1990), 1 
35

 Republika Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  & 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 & 3” ( Bandung : Citra Umbara 2014), 323 
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melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hokum wājib, sunnah, harām, 

makrūh ataupun mubāh.
36

 

a. Wājib 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi 

orang tersebut adalah wājib.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran 

hukum bahwa setiap muslim wājib menjaga diri untuk tidak berbuat 

yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan 

perkawinan, sedang menjaga diri itu wājib, maka hukum melakukan 

perkawinan utupun wājib sesuai dengan kaidah: 

 َما ََّل  َِتمُّ اْلَواِجُ  ِاَّلا بِِه ِفُهَو َواِج ٌ 

Artinya :  

“Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali demgannya, maka 

sesuatu itu hukumnya wājib juga”
37

 

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan 

hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari  

perbuatan maksiat.
38

 

 

                                                             
36

 Abd. Rahman Ghazaly, M. A, Fiqh Munakahat, 18. 
37

 Alfaroidul Bahiyyah kelas 5 dan 6 MMH, 64 
38
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b.  Sunnah 

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan 

bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum Sunnah 

itu ialah anjuran dari Al-Qur‟an seperti tersebut dalam surat an-Nūr 

ayat 32 dan Hadist Nabi  yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari 

Abdullah bin Mas‟ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap 

agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat al-Qur‟an maupun as-

Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qārinah-

qārinah yang ada, perintah Nabi tidak mengakibatkan hukum wājib, 

tetapi hukum sunnat saja. 

c. Harām 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai 

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan 

perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum 

melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.
39

  

Termasuk juga hukumnya harām perkawinan bila seseorang 

kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah 

wanita yang dikawin itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak 

dapat kawin dengan orang lain. 
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d.  Makrūh 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina 

sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai 

keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri 

dengan baik.
40

 

e. Mubāh 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan 

berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan 

menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan 

untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 

kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.  

Hukum mubāh ini juga ditujukan bagi orang yang antara 

pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga 

menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti 

mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, 

mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai 

kemauan yang kuat. 
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4. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan  

takbīratul ihrām, untuk shalat. Adanya calon mempelai laki-

laki/perempuan dalam perkawinan. 

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yan menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut 

Islam calon pengatin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.”Sah, 

yaitu Sesutu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
41

 

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad lain 

yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang 

mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: 

a. Mempelai laki-laki; 

b. Mempelai perempuan; 

c. Wali; 

d. Dua orang saksi; 

e. Sighat  ijāb qabūl. 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijāb qabūl 

antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang di 
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maksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan 

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 

saksi, dan ijāb qabūl.
42

 

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama 

sekali tidak membicarakan syarat-syarat perkawinan. Undang-undang 

hanya memberikan syarat perkawinan, yang mana syarat- syarat tersebut 

lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. 

Kompilasi Hukum Islam secarta jelas membicarakan rukun perkawinan 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14. Berikut akan dipaparkan 

penjelasan dari masing-masing syarat-syarat nikah: 

 

a. Akad Nikah 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua 

pihak yang  melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijāb dan  qābul. 

Ijāb adalah penyerahan dari pihak pertama, msedangkan qābul adalah 

penerimaan dari pihak kedua. Dalam Hukum Islam sebagaimana 

terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad  perkawinan itu bukanlah sekedar 

perjanjian yang bersifat keperdataan.  

Dalam Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 tidak mengatur akad perkawinan, dalam hal ini undang-undang 
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menempatakan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau 

kontrak biasa dalam tindakan perdata.
43

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad 

perkawinan dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya 

mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai 

berikut:  

Pasal 27 

Ijāb dan qābul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu. 

Pasal 28 

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang 

bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. 

Pasal 29 

1) Yang berhak mengucapkan qābul adalah calon mempelai pria 

secara pribadi. 

2) Dalam hal tertentu ucapan qābul nikah dapat diwakilkan kepada 

pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa 

yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah 

itu adalah untuk mempelai pria. 

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon 

mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh 

dilangsungkan. 

b. Laki-laki dan Perempuan yang Nikah 

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan  dan  tidak  boleh  lain  dari  itu  seperti  sesama laki-laki  

atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam al-
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Qur‟an.
44

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan 

perempuan adalah sebagai berikut:  

1) Keduannya jelas identitasnya dan dapat dibedakan 

dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, 

keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. 

2) Keduanya sama-sama beragama Islam. 

3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. 

4) Kedua belah pihak telah setuju untuk melangsungkan perkawinan.  

Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 6 

dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Pada Kompilasi Hukum Islam 

mengatur persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 16 dengan uraian 

sebagai berikut:  

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi 

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang 

tegas.  

3) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melagsungkan 

perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak 

dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Kebolehan tersebut karena 

tidak ada ayat al-Quar‟an yang secara jelas terarah menyebutkan 
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batas usia perkawinanan dan tidak pula ada hadits Nabi yang 

secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi mengawini 

Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya 

setelah berumur 9 tahun. Batas usia dewasa untuk calon mempelai 

diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawina Nomor 1 Tahun 

1974 pada Pasal 7 dan  dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam 

yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk 

calon mempelai perempuan. 
45

 

c. Wali dalam Pernikahan 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang 

mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. 

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai 

orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula 

sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan 

perkawinan tersebut. Syarat-syarat yang harus terpenuhi menjadi 

seorang wali adalah sebagai berikut:  

1) Dewasa dan berakal sehat. 

2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. 

3) Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 

untuk muslim. 

4) Orang merdeka. 

5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. 
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6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena 

ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak 

akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. 

7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak 

sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah 

atau sopan santun. 

8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
46

 

d. Saksi 

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya 

ada kepastian hukum dan untuk mengindari timbuknya sanggahandari 

pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Saksi dalam pernikahan 

mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

 

1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. 

2) Kedua saksi adalah beragama Islam. 

3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka. 

4) Kedua saksi itu adalah laki-laki 

5) Kedua saksi itu bersifat adil dalam artian tidak pernah terlibat  

dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta 

tetap memelihara muruah atau sopan santun. 

6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.
47
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Pada  Undang-Undang  Pokok  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  

1974 tidak menempatkan  kehadiran saksi dalam syarat-

syarat perkawinan, namun  dalam  undang-undang  menyinggung  

kehadiran  saksi  itu  dalam pembatalan perkawinan. Terdapat pada 

Pasal 26 Ayat (1). 

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang 

materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menuerut jumhur 

ulama terutama fiqh Syafi‟iyah. Ketentuan  saksi  dala  perkawinan  

diatur  KHI terdapat dalam pasal-Pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan 

sebagai berikut:  

Pasal 24 

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pellaksanaan akad nikah 

(2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. 

Pasal 25 

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah 

seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu 

ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. 

Pasal 26 

Saksi harus adil dan menyaksikan secara langsung akad nikah 

serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat 

akad nikah dilangsungkan. 

5. Batas Usia Perkawinan 

a. Batas Usia Menikah menurut Islam 

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas 

umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur 

minimal dan maksimal untuk melangsungkan sebuah pernikahan dan 
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dalam Al-Qur‟an mengisyaratkan bahwa orang yang akan 

melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. 

Dalam hal ini al-Qur‟an dan hadith mengakui bahwa kedewasaan 

sangat penting dalam pernikahan yang dalam fiqh ditentukan dengan 

tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh.
48 

Hal ini 

menjadi penting mengingat bahwa pernikahan merupakan 

akad/perjanjian yang sangat kuat yang menurut setiap orang yang 

terkait di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan. Pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan 

hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) 

saja tetapi pembebanan hukum (taklīf) didasarkan pada akal (āqil, 

mumayyiz), bāligh (cukup umur) dan pemahaman.
49

 

b. Batas Usia Menikah menurut Undang-Undang 

Penetapan usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang 

Pokok Perkawinan pada pasal 7 ayat 1  berbunyi “Perkawinan hanya 

diizinkan  bila  pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  

wanita  sudah mencapai umur 16 tahun”.
50
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Akan tetapi apabila calon mempelai itu belum cukup umur 

untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi 

nikah ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 

yang berbunyi  “Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lainnya yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.  

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan 

dewasa dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang 

perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara 

eksplisit. Meskipun demikian, penyimpangan terhadap batas usia 

tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi nikah. Dalam hal ini 

permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua pemohon 

yang anaknya masih dibawah batas usia nikah, baik dari orang tua 

pihak pria maupun orang tua dari pihak wanita kepada ketua 

Pengadilan Agama di wilayah setempat. Setelah memeriksa dalam 

persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan 

untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan 

dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Kemudaian salinan 

penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon sebagai syarat 

untuk melangsungkan pernikahan. 

Pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

bahwa  “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 

hanya  boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 
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yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 

istri  sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Menurut ketentuan 

dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 15, secara jelas bahwa KHI 

telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri) sesuai 

dengan Undang-undang yang  berbeda  diatasnya yaitu UU  

No.1  Tahun  1974  Pasal 7 ayat 1.
51

 

c. Batas Usia Menikah Perspektif Kesehatan Reproduksi 

Anak perempuan berusia 10-14 memiliki kemungkinan 

meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, di 

bandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun, sementara itu 

anak perempuan berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali 

lebih besar. Mereka tidak menyadari resiko yang akan terjadi jika 

melakukan pernikahan dini. Sehingga mereka juga tidak memahami 

tentang hak-haknya terkait kesehatan reproduksi. Sebagai salah satu 

contoh adalah bagaimana seorang perempuan dalam memutuskan 

kapan dia akan hamil dan melahirkan. Salah satu partisipan 

mengatakan bahwa keinginan mempunyai anak merupakan keputusan 

yang diputuskan pasangannya.
52
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Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa usia ideal 

menikah bagi seorang perempuan perspektif reproduksi adalah 20-25 

tahun.  

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh 

suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Adapun yang 

dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan untuk 

diadakan oleh seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. 

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, 

maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangga terwujud, didasari 

rasa cinta dan kasih. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan 

terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sa>kinah, mawaddah dan  

rahmah.
53 

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dak kewajiban 

Suami dan Istri  dalam Bab XII Pasal 77 sampai Pasal 88. Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :
 

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam 

masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
54
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Ketentuan Pasal 31 tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur 

dalam bagian kedua tentang kedudukan suami istri Pasal 79. Selanjutnya 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : 

 

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 

ditentukan oleh suami istri bersama 

Hak-hak dalam pernikahan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak 

bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang  

menjadi kewajiban istri.
55

 Dalam Pasal 32 tersebut dalam Kompilasi 

Hukum Islam dituangkan pda Pasal 78. Hak-hak bersama antara suami dan 

istri adalah sebai berikut:  

a. Halal bergaul antara suami dan istri 

b. Terjadinya hubungan mahram semanda. 

c. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah. 

d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang baik. 

e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik. 

Pada dasarnya hak dan kewajiban antara seorang  suami dan istri 

adalah seimbang. Allah  berfirman dalam  Al-Qur‟an surat Al-baqarah ayat 

228 : 

ثََة قُ ُرو ُت  َ تَ رَباْصَن بِأَنُفِسِهنا ثَ لَٰ  َوََّل َيَِلُّ ََلُنا َأن َ ْكُتْمَن َما َخَلَق ۚ  ٍء  ٓ َوٱْلُمطَلاقَٰ
 َوبُ ُعولَتُ ُهنا َأَحقُّ بَِردِِّهنا ۚ   أَْرَحاِمِهنا ِإن ُانا  ُ ْؤِمنا بِٱللاِه َوٱْليَ ْوِم ٱْلءَاِخِر  ٓ ٱللاُه ِ  
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ِلَك ِإْن أَرَاُدو  َولِلرَِّجاِل ۚ   َوََلُنا ِمْثُل ٱلاِذى َعَلْيِهنا بِٱْلَمْعُروِف ۚ   ِإْ لًَٰحا ۟  ا ٓ ِ  ذَٰ
  َوٱللاُه َعزِ ٌز َحِكيمٌ ۗ  َعَلْيِهنا َدَرَجٌة 

 

Artinya: 

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali qurū'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 
ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 
daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

56 

Firman Allah tersebut memberikan pemahaman bahwa istri 

memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, istri juga memiliki 

hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk 

terbebas dari saling menyakiti.
57

 Dalam Kompilasi Hukum Islam 

kewajiban suami istri  diatur dalam pasal 77 ayat 2, ayat 3  dan ayat 5. 

Kewajiban suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 

kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan sandang pangan, tidak 

memukul wajah jika terjadi nushuz (ketidakpatutan), tidak berkata kasar 

terhadap istri, tidak bersikap angkuh terhadap istri. Kemudian hak suami 

atas istri yaitu ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri tidak bermuka 

masam terhadap suami, mendapatkan kasih sayang dan kehormatan dari 

istri. 
58

  

                                                             
56

 Al Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia), 36. 

57
 Darul Azka, Potret Ideal Hubungan Suami Istri „Uqud Al-Lujjayn Dalam Disharmoni 

Modernitas dan Teks-Teks Religius (Kediri : Lajnah Bahtsul Masa-II, 2006), 34.
 

58
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, 158.

 



46 

 

Adapun kewajiban istri diatur dalam Undang-Undang Pokok 

Perkawinan Tahun 1974 pada Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam pada 

Pasal 83 dan Pasal 84. Selain terangkup dalam aturan hukum yang 

mengikat, kewajiban istri dijabarkan dalam fiqih yaitu taat dan patuh 

kepada suami, pandai mengambil hati suami, mengatur rumah tangga 

dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikp sopan penuh senyum 

kepada suami.
59

 

B. Perkawinan di Bawah Umur 

1. Pengertian  Perkawinan di Bawah Umur 

a. Menurut Hukum Islam 

Prof. Dr. Sarlito Wirawan memberikan pengertian bahwa 

pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral 

dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif.
60

 

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang 

target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, 

persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka 

pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, 

sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.
61

 

Dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang sangat 

jauh berbeda dalam menentukan batasan umur yang ideal untuk 
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melakukan suatu ikatan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam 

hanya memberikan batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam 

melakukan hubungan suami istri dan juga mampu dalam memberikan 

nafkah untuk anak dan istrinya nanti, di samping itu juga yang lebih 

diprioritaskan dalam Islam adalah adanya sikap berani, yaitu berani 

bersikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saat kawin 

atau menikah. Karena tidak sedikit di antara pemuda yang saat ini 

menikah pada usia tua karena kurangnya sikap berani yang ada dalam 

dirinya, padahal dia mampu kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari 

segi harta yang melimpah ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan 

demikian Islam tidak membatasi umur, akan tetapi walaupun demikian 

menikah merupakan suatu hal yang harus disegerakan bila di padang 

mampu untuk menghadapinya.  

Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini adalah suatu 

ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda atau pemudi 

yang belum menncapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu 

pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. 

Pernikahan dalam usia muda hal ini dapat diartikan menikah dalam 

usia yang masih muda yaitu sangat diawal waktu tertentu, dalam artian 

masih dalam kehidupan yang belum mapan secara finansial, mungkin 

bisa dikatakan bahwa lawan dari pernikahan dini adalah pernikah an 

kadaluarsa atau pernikahan tua. 
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Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia 

mengatakan bahwa pernikahan di usia muda atau belia adalah 

pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum 

mencapai taraf baligh atau mimpi basah, apabila batasan baligh itu 

ditentukan dalam hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda atau 

belia adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas 

ahli fikih, dan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu 

Hanifah.
62

 

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2974 Tentang Pernikahan 

Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 7 menyatakan tentang batas usia perkawinan sebagai berikut:  

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 

16 (enam belas) tahun.   

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2974 menegaskan bahwa 

Pernikahan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki berumur 19 tahun dan 

perempuan berumur 16 tahun. Oleh karena itu, menikah diusia kurang 

dari undang-undang tersebut disebut sebagai pernikahan dini. 

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang 

terdapat dalam Undang-Undang  Pokok  Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974  dengan  rumusan sebagai berikut: Untuk kemaslahatan keluarga 
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dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai 

yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun. Kompilasi hukum Islam menguatkan dari materi undang-

undang 1 Tahun 1974 dengan menyebutkan bahwa pemberlakuan usia 

minimal dalam rangka untuk membentuk kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga. 

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur 

Ada banyak factor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di 

bawah umur, di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan 

masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya 

dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah 

melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, 

meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, 

harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah 

menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan 

orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh 

ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas 

atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Secara umum, pernikahan anak 

lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula 

di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak 

seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan 
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anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. 

Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara 

mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal 

ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang 

rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.
63

 

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini 

menurut penulis yaitu: 

1. Faktor Ekonomi 

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu factor penyebab 

terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan 

ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk 

melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi 

bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan 

mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat 

mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang 

rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu 

mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah 

sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan 

harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan 
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anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh 

penghidupan yang lebih baik.
64

 

2. Orang tua 

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan 

karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang 

tua menikahkan anaknya secara dini diantaranya:  

a. Kuatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat 

negatif  

b. Ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara 

menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya 

c. menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar 

harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang 

oleh keluarga.
65

 

3. Kecelakaan (marride by accident) 

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan 

hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan 

pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. 

Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab 

untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehinga 

hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka 

belum siap lahir dan batin. Di samping itu, dengan kehamilan di luar 

                                                             
64 Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi 

Pelakunya” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, 02 (2016), 400-401. 
65

 Ibid., 401. 



52 

 

nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah 

mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.
66

 

4. Melanggengkan hubungan 

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah 

disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan 

hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka 

menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka 

ada kepastian.selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka 

menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama 

dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa 

dampak positif bagi keduanya. 

5. Karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga 

dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua). 

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang 

memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, 

dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada 

pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. 

Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada 

pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak 
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ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis 

( baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.
67

 

6. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat. 

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin 

menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya 

keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada 

putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap 

menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan 

putrinya. Hal menarik dari prosentase pernikahan dini di Indonesia 

adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di 

pedesaan dan perkotaan.
68

 

3. Dampak dari Perkawinan di Bawah Umur 

1. Dampak Ekonomi 

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya „siklus 

kemiskinan‟ yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum 

mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat 

pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang 

sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang 

tua dari pihak laki-laki (suami). 

Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus 

menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga 
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baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural 

akan terbentuk. Dampak ekonomi seperti di atas ditemukan pada 

seluruh lokasi penelitian. Kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih 

tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai 

pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.
69

 

2. Dampak Sosial 

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada 

potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda 

yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum 

stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah 

kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan 

timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual 

terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan 

yang tidak seimbang. Seperti yang terjadi di Banyuwangi di mana 

menurut Ketua Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi, kasus perceraian 

meningkat sebanyak 27%. Peningkatan paling tajam terjadi sejak 

empat tahun terakhir yang umumnya didominasi oleh karena persoalan 

ekonomi. Hampir 90% pemohon perceraian adalah pasangan muda, 

yang rata-rata umurnya di bawah 30 tahun. Mereka kebanyakan korban 

pernikahan di bawah umur yang mencapai 300-400 kasus dari total pen 

duduk Banyuwangi yang berjumlah 1,6 juta. Dampak sosial lainnya, 
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seperti banyak kasus inses dan kekerasan seksual pada anak, seperti di 

daerah Pantura, Semarang Utara (Bandar Harjo), Pinggiran Kota 

Mataram, Kec. Jempong yang berakhir pada rumah-rumah prostitusi 

ilegal, serta banyaknya remaja yang putus sekolah. Selain itu, 

ditemukan pula kasus di mana anak remaja yang mengalami kehamilan 

tidak diinginkan harus dipindah keluar dari lingkungannya, lalu 

dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka 

menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri 

maupun lingkungan sosialnya. 
70

 

Penerimaan masyarakat menerima akan perkawinan anak, 

seperti dalam tradisi merariq membuat pernikahan perkawinan anak 

tidak tercatat secara hukum sehingga dalam jangka panjang apabila 

pasangan tersebut mempunyai pasangan, maka anaknya tidak 

mempunyai akta kelahiran yang akan menyulitkan secara legalitas 

negara. Apabila terjadi perceraian, maka tidak mem punyai kekuatan 

hukum karena tidak tercatat dalam negara karena perceraian hanya 

disampaikan secara informal. Di be berapa daerah Lombok, 

masyarakat ter kadang melakukan perceraian, cukup dengan diketahui 

oleh beberapa saksi, atau tokoh adat, tanpa menempuh prosedur hukum 

atau melalui pengadilan agama sehingga banyak pihak perempuan 
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yang hak-haknya dilanggar begitu juga dengan anak-anak hasil 

perceraian. 
71

 

3. Dampak Kesehatan (Reproduksi dan Seksual)   

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat 

anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan 

aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi 

dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai 

potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi 

kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya 

maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang 

memadai. Di kawasan Pantura, kekerasan seksual banyak terjadi. 

Setelah dinikahkan para pelaku perkawinan anak diceraikan, lalu 

korban kembali bekerja di rumah-rumah prostitusi illegal di sekitar 

pelabuhan. Sementara menurut data Dinas Kesehatan Banyuwangi, 

kasus kematian ibu (AKI) terjadi pada usia antara 20-23 tahun dan 

diduga mereka adalah perempuan yang melakukan perkawinan anak, 

walaupun dalam pencatatan di Dinas Kesehatan tidak tercatat usia 

pernikahan mereka. Selain itu terdapat kasus pecah rahim sehingga 

harus diangkat dan ekslamsi karena hamil di usia muda. Di Kabupaten 

Banjar Kalimantan Selatan juga ditemukan kasus di mana ibu yang 
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belum cukup umur mengalami kematian karena organ reproduksinya 

belum siap.
72

  

Selain itu karena mereka tidak paham tentang kesehatan 

reproduksi, ditemukan perempuan-perempuan yang mendapatkan 

HIV/AIDS karena pasangannya (suami atau pacar) yang berganti-ganti 

pasangan. Sementara di bidang kesehatan, Angka Kematian Bayi 

(AKB) di Sulawesi Utara naik dari tahun 2012 yang berjumlah 49 

kasus menjadi 77 kasus di tahun 2013 Salah satu penyebab naiknya 

angka kasus kematian bayi ini adalah karena berat badan rendah 

(BBR) akibat kurang gizi. Menurut hasil wawancara dengan Dinas 

Kesehatan bagian Ibu dan Anak, di Provinsi Sulawesi Utara salah satu 

dampak signifikan dari pernikahan anak adalah ibu muda tidak tahu 

atau tidak memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak 

yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan 

rendah (BBR) dan akhirnya meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, 

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu dampak dari 

adanya perkawinan anak di Sulawesi Utara. 
73

 

4. Dampak Psikologis 

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah 

penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi 

perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga 
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seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan 

remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga 

yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh 

remaja perempuan dalam perkawinan. Di Banyuwangi ditemukan 

kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak 

diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga sehingga 

perkawinannya hanya berumur 3 bulan dan berujung kepada 

perceraian. 

Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan 

mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, 

mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum 

mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang 

masih sekolah ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang 

tua di usianya yang masih muda.
74
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BAB III 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PANDANGAN DINAS 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI 

KABUPATEN PONOROGO 

 

C. Diskripsi Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu perkawinan di bawah 

umur yang marak terjadi di Kabupaten Ponorogo serta mengetahui 

bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

menanggapi hal tersebut. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi 

yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian : 

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi 

JawaTimur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat 111° 17‟ - 

111° 52‟ BT dan 7° 49‟ - 8° 20‟ LS dengan ketinggian antara 92 sampai 

dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 

1.371,78 km². Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa 

Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih 

tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, 

Surabaya. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil Sensus Penduduk, jumlah 

penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 1.020.648 jiwa. 
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Secara Pertanian Ponorogo sangat memiliki potensi bumi yang 

melimpah. Hal ini dipengaruhi karena Ponorogo berada di dataran rendah 

dan sebagian lagi di dataran tinggi, sehingga banyak terdapat hasil 

pertanian seperti padi, tembakau, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, 

kacang tanah dan tebu. Selain itu di Kabupaten Ponorogo terdapat dua 

jenis objek wisata religius, yaitu objek wisata ziarah dan objek wisata 

agama. Obyek wisata ziarah di antaranya adalah Makam Bathara Katong 

di desa Desa Setono Kecamatan Jenangan dan Makam Gondoloyo di desa 

Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan. Dan objek wisata agama di 

antaranya adalah Mata Air Sendang Waluyo Jati yang merupakan tempat 

ibadah penganut Katolik, dengan sebuah Patung Maria di Desa Klepu 

Kecamatan Sooko dan Masjid Tegalsari yang dibangun abad XVII oleh 

Kyai Ageng Hasan Besari, berarsitektur Jawa dengan 36 tiang, serta kitab 

berusia 400 tahun yang ditulis Ronggo Warsito di Desa Tegalsari 

Kecamatan Jetis.
75

 

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB) 

1. Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana  

(DPPKB) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan 

keluaga berencana yang dipimpin oleh kepala dinas yang 
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berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab  kepada Bupati melaui 

Sekretaris Daerah.
76

 

2. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB)  

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana  

(DPPKB) mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana.
77

 

3. Fungsi  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 

(DPPKB) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana  

(DPPKB) mempunyai fungsi:  

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana  

b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana 

c. Penyelenggaran dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah 

tangga dinas  

d. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
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e. Pembinaan teknis semua jenis pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana 

f. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

4. Wewenang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 

(DPPKB) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana  

(DPPKB) mempunyai wewenang sebagai berikut:  

a. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi 

dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk 

b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten 

c. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

Pengendaluan penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan 

budaya lokal 

d. Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) atau 

petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) 

e. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat 

kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB) 

di Kabupaten 

f. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan 

dan pembinaan kesejahteraan keluarga berencana 
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g. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga 

h. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pembangunan keluarga 

melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
78

 

5. Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DPPKB) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DPPKB) mempunyai beberapa program kegiatan yang menunjang 

kepada tujuan dari adanya lembaga ini. Program kegiatan yang 

dimaksud adalah: 

a. GenRe (Generasi Berencana) 

GenRe bertujuan membentuk Generasi yang berkarakter, 

mengetahui, memahami dan berperilaku positif tentang kesehatan 

rerpoduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya 

dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan 

kualitas generasi mendatang. Program Generasi Berencana 

(GenRe) ditujukan untuk mengatasi masalah stunting. Stunting 

adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari 

kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk 

usianya.  
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Dalam pengadaan program ini, DPPKB mengangkat isu-isu 

yang berkaitan dengan kelainan remaja terutama perkembangan 

fisikseperti kelainan tumbuh, anemia dan kesalahan pola makan. 

Selain masalah kelainan juga diberikan penjelasan tentang cara 

mencegah dan menaggulanginya seperti menjaga pola makan, 

menghindarkan diri dari makanan yang kurang sehat (berlemak dan 

junk food) dan menjaga pola hidup sehat.  

b. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan 8 Fungsi Keluarga 

Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah 

menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk 

laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pendewasaan Usia 

Perkawinan adalah penambahan batas usia ideal perkawinan dan 

kehamilan dengan ketentuan bahwa usia ideal menikah adalah 

21tahun untuk perempuan dan 25  tahun untuk laki-laki serta batas 

ideal kehamilan adalah  20-30 tahun.  

Dalam rangka mensukseskan kegiatan ini, dipaparkan juga 

pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini dari berbagai 

aspek baik pribadi keluarga maupun masyarakat (negara). 

Ditambah dengan berbagai hasil survey dan penelitian tentang 

pernikahan dini di berbagai negara serta implikasinya terhadap 

kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya diinformasikan pula 

tentang cara penanggulangan dan pencegahan pernikahan dini, 
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seperti himbauan tidak pacaran, berhubungan badan di luar nikah 

dan meningkatkan 8 fungsi keluarga.  

c. Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja  

Remaja diartikan sebagai suatu periode transisi dari masa 

awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10-12 tahun dn 

berakhir pada 18-22 tahun. Pada periode ini, ditandai dengan 

perubahan fisik dan organ reproduksi yang cepat. 
79

  sementara 

reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam 

menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Pada remaja pria 

ditandai dengan mengalami Wet Dream (Mimpi Basah) dan 

pengeluaran sperma, menegangnya alat kelamin pada saat-saat 

tertentu sementara pada remaja putri Mengalami  Menstruasi.  

DPPKB mencoba memberi pemahaman kepada para remaja 

bahwa semua perubahan itu hendaknya disikapi dengan baik, tidak 

perlu dibesar-besarkan. Jika mengalami suatu kebingunan tidak 

perlu malu dan takut bertanya kepada orang tua dan guru. Selain 

itu, karena masa remaja organ reproduksi sudah cukup matang 

untuk berhubungan badan, maka remaja dihimbau untuk menolak 

jika ditawari/diajak untuk melakukan hubungan badan, hal ini 

karena hubungan badan di luar nikah sangat berpotensi penularan 

PMS (penyakit menular seksual).  
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Usia remaja bukan waktu yang tepat untuk menikah atau 

hamil karena terlalu beresiko, sebut saja meningkatnya berbagai 

resiko kehamilan seperti bayi cacat/prematur, keracunan kehamilan 

serta kekejangan yang berkibat pada kematian dan munculnya 

kanker rahim.  

d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) 

Masa remaja adalah masa dimana anak ingin 

survive/berpetualang mencoba hal-hal yang baru. Karena sifatnya 

yang demikian para remaja sangat rentan untuk terjerumus ke 

dalam lingkar hitam narkoba. Maka dari itu DPPKB rutin 

mengadakan seminar, talk show dan sosialisasi tentang bahaya dan 

dampak yang ditimbulkan dari penggunaan dan peredaran narkoba. 

Bahaya yang dimaksud tidak  hanya berdampak pada diri-sendiri 

seperti kecanduan (sakau), juga berdampak kepada keluarga seperti 

terpuruknya finansial untuk hal-hal yang tidak berguna. Selain 

dampak, sosialisasi juga memberikan informasi tentang ketentuan 

hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini diberikan 

dalam rangka memberikan shock therapy/ancaman agar tidak 

mencoba mendekati lebih-lebih menggunakan narkoba.  
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6. Pencapaian indicator kinerja DPPKB 

Dari beberapa program yang telah dilaksanakn oleh DPPKB 

kabupaten Ponorogo  berikut pencapaian usia nikah dibawah usia 20 

tahun dari tahun 2016 hingga 2018:
80

 

NO KECAMATAN TAHUN 

2016 2017 2018 

1 Slahung 28 45 16 

2 Ngrayun 111 120 65 

3 Bungkal 29 21 11 

4 Sambit 10 8 21 

5 Sawoo 78 55 39 

6 Sooko 38 39 21 

7 Pulung 46 54 21 

8 Mlarak 22 21 14 

9 Jetis 4 6 1 

10 Siman 2 2 1 

11 Balong 25 22 2 

12 Kauman 4 17 12 

13 Badegan 6 7 1 

14 Sampung 10 34 6 

15 Sukorejo 24 14 8 

16 Babadan 37 20 16 

17 Ponorogo 6 5 2 

18 Jenangan 4 0 6 

19 Ngebel 16 6 6 

20 Jambon 42 46 15 

21 Pudak 21 26 23 
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D. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo 

1. Pemahaman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

kabupaten Ponorogo tentang perkawinan di bawah umur 

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

pernikahan menyebutkan tentang pengertian atau definisi dari pernikahan 

dini begitupun hal serupa disampaikan oleh beberapa narasumber dari 

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  

Bapak Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, M. Kes selaku Kabid. 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo menyatakan  

tentang definisi pernikahan dini 

“Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan 

dibawah usia yang telah digariskan oleh UU yaitu UU perkawinan 

No. 1 tahun 1974 untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 

tahun.”
81

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, pernikahan di bawah umur 

Adalah pernikahan yang dilaksanakan di bawah minimal ketentuan yang 

telah diatur oleh Undang-Undang yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 

tahun untuk laki-laki. 

Pendapat kedua adalah pendapat dari Bapak Drs. Harjono, M. Kes 

selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

kabupaten Ponorogo bahwa  
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“Perkawinan dibawah umur atau pernikahan muda berdasarkan UU 

perkawinan yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah usia 16 

tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki. Namun 

dari sudut pandang kesehatan reproduksi yang sesuai dengan 

program generasi berencana maka yang dikatakan pernikahan 

dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 

tahun.”
82

 

Sudut pandang kesehatan reproduksi menjadi salah satu indikator 

ketika menentukan batas minimal usia pernikahan karena mengingat 

tujuan pernikahan adalah melestarikan keturunan. Sebagaimana diketahui 

bahwa dari segi fisik remaja belum kuat, tulang pinggulnya masih terlalu 

kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan 

berusia 10-14 memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama 

kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 

tahun.  

Berikutnya Ibu Cholif Bantri Primasari, S.E MM menyatakan 

tentang pernikahan dini sebagai berikut  

“Menurut saya pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang 

dilakukan pada saat seseorang berusia dibawah 16 tahun bagi 

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sesuai dengan Undang 

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”
83

 

Dalam memberikan definisi (pemahaman) tentang perkawinan di 

bawah umur, Mayoritas Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) menggunakan Undang-Undang nomor 1 

tentang perkawinan tahun 1964 dan PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) 

                                                             
82

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/HJ/TW/260218 
83

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/CBP/TW/050318 



70 

 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyatakan  

bahwa usia ideal perkawinan adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 

tahun untuk laki-laki. Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Bapak 

Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, M. Kes.  

“Namun dari sisi lain karena di tempat kami (DPPKB) ada 

namanya program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) 

pengertian perkawinan di bawah umur menurut kami (DPPKB) 

adalah mereka yang kawin di bawah usia 20 tahun dan 25 tahun.”
84

 

Hal ini diperkuat pendapat dari Ibu Cholif Bantri Primasari, S.E 

MM ada perbedaan batas minimal usia pernikahan antara PUP dari 

DPPKB dan Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 

“Perkawinan dibawah umur menurut DPPKB yaitu yang dilakukan 

dibawah 20 tahun untuk wanita dan dibawah 25 tahun untuk laki-

laki. Tapi kalau menurut UU No. 1 tahun 1974 lain lagi.” 

Begitu juga Bapak Hindarto, S. H lebih cenderung kepada batas 

usia minimal perkawinan berdasarkan program PUP DPPKB. 

“Perkawinan yang terjadi pada usia di bawah 20 tahun untuk istri 

dan dibawah 25 tahun untuk suami.” 

Terkait dengan perbedaan minimal usia perkawinan di dalam 

undang-undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1964 dan Program 

PUP DPPKB lebih lanjut Bapak Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, M. Kes. 

Memaparkan bahwa perbedaan itu wajar karena pemerintah ketika 

menerbitkan undang-undang tentang perkawinan yang menyatakan batas 

usia minimal perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun 
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untuk laki-laki dilihat dari sudut pandang umum yang terjadi di wilayah 

Indonesia, tetapi jika dipandang dari kesejahteraan hidup setelah menikah 

maka PUP DPPKB memberikan batasan ideal 20 tahun untuk perempuan 

dan 25 tahun untuk laki-laki dengan mempertimbangkan aspek 

kematangan psikologis dan biologis serta kesiapan dalam mencari nafkah 

(ekonomi) 

“Memang UU no. 1 tahun 1974 ini kalau dikaitkan dengan 

program PUP itu adalah hal yang kontrofersial, namun demikian 

memang pemerintah sendiri dengan mengeluarkan UU no. 1 tahun 

1974 ini sudah mengkaji ulang bahwa usia standart 16 dan 19 itu 

mungkin dari pandangan laca mata pemerintah itu sudah cukup 

berat artinya sudah cukup ideal dalam konsep secara umum. Tapi 

dari kacamata DPPKB bahwa ternyata banyak factor yang 

menimbulkan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi dan juga 

ibu yang melahirkan dalam kondisi resiko tinggi bagi ibu yang 

melahirkan dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun. Jadi ini tidak 

bisa langsung salah dan menyalahkan tapi kita tetp harus 

menghormati dan kita tetp upayakan untuk melakukan sosialisasi 

dan advokasi yang kuat terhadap masyarakat dengan program KIE 

(Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang mengenai program 

PUP itu bia dipahami."
85

 

 Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ada perbedaan minimal usia perkawinan. Menurut undang-undang nomor 

1 tentang pernikahan tahun 1964 batas minimal perkawinan di bawah 

umur adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.  

Berbeda dengan hal di atas, DPPKB menyatakan bahwa usia ideal untuk 

menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. 
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Hal ini didasarkan pada program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) 

yang dicanangkan oleh DPPKB Kabupaten Ponorogo. 

Maraknya perkawinan di bawah umur di Ponorogo disebabakan 

oleh beberapa factor. Mulai dari factor keluarga hingga lingkungan sekitar. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Hendarto, SH. 

“Faktor pendorong maraknya perkawinan di bawah umur di 

ponorogo diantaranya: 

1. Adanya KTD (kehamilan tidak diinginkan) sebelum pernikahan 

2. Makin mudahnya hubungan komunikasi dan arus informasi 

secara mobile terutama media sosial 

3. Mudah akses terhadap konten-konten dewasa di internet 

4. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak terutama pada 

keluarga TKI/TKW”
86

 

Hampir sama dengan pendapat di atas, pendapat dari Bapak Drs. 

Harjono, M. Kes bahwa faktor utama dari perkawinan di bawah umur 

adalah pergaulan bebas serta lemahnya pengawasan orang tua dan 

keluarga. 

“Factor yang mendorong maraknya perkawinan dibawah umur 

diantaranya adalah pertama pergaulan bebas karena banyak 

menikah dalam kondisi sudah hamil. Kedua karena ditinggal orang 

tuanya mencari nafkah dinegeri orang (TKI). Ketiga karena akses 

pendidikan yang kurang. Keempat karena factor ekonomi.”
87

 

Selain faktor di atas, Bapak Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, M. Kes. 

menambahkan bahwa menjamurnya warung kopi dan warnet (warung 

internet) yang menyediakan kemudahan akses kepada konten-konten 

dewasa menjadi sebab lain dari maraknya perkawinan di bawah umur. 
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“Ada beberapa factor pendorong maraknya perkawinan dibawah 

umur di kabupaten Ponorogo yaitu Pertama dengan permisipnya 

masmedia yang bisa diakses utamanya dalam hal teknologi dan 

informasi yaitu adanya HP android dan warnet-warnet yang 

menyediakan persewaan untuk para remaja yang menjamur di 

Ponorogo terutama mereka yang mengakses situs porno. Kedua 

maraknya warung-warung kopi yang diistilahkan geng anwar (anak 

warung) yang akan menimbulkan rangsangan anak dapat 

melakukan perbuatan yang kurang sehat. Ketiga kurang perhatiann 

dari orang tua atau pengawasan terhadap anak remaja. Dan juga 

dari factor internal keluarga yang ditinggal orang tuanny mengais 

rizki ndi negara lain sehingga kurangnya perhatian dari 

keluarganya.
88

 

Dari beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor maraknya perkawinan di bawah umur adalah  

a. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak  

b. Perkembangan zaman yang tidak diimbangi dengan penekanan 

wawasan keagamaan sehingga memungkinkan dan memudahkan anak 

untuk mengakses konten konten dewasa 

c. Kurangnya kasih sayang orang tua (terutama anak yang orang tuanya 

mencari nafkah ke luar negeri)  

d. Menjamurnya warung kopi dan tempat tongkrongan remaja yang 

menjadikan mereka berani untuk berbuat hal hal yang kurang baik. 

2. Ikhtiyar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten 

Ponorogo dalam mengurangi perkawinan di bawah umur 

Dalam rangka menekan bertambahnya angka perkawinan di bawah 

umur  DPPKB mengadakan berbagai program kegiatan mulai dari kegiatan 
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yang bersifat seminar hingga penyuluhan ke desa-desa, menurut penuturan 

dari Bapak Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, M. Kes program DPPKB yang 

dimaksud adalah sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), 

GENRE (Generasi Berencana) yang terbagi menjadi dua jalur yakni PIK 

(Pusat Informasi dan Konsultasi) dan BKR (Bina Keluarga Remaja)  

“Di DPPKB kita punya program yaitu yang pertama PUP 

(pendewasaan usia perkawinan) yang kita sosia;isasilam ;ewat 

petugas lapangan KB yang ada di seluruh kabupaten ponorogo agar 

kita mencapai usia perkawinan ideal yaitu 20 dan 25 tahun. Kedua 

GENRE (Generasi Berencana) yang bertujuan agar remaja itu bisa 

sehat artinya sehat jasmani maupun sehat rohani termasuk sehat 

dalam perilaku seksualnya sehingga bebas dari perilaku sek bebas, 

tidak melakukan pernikahan dini dan bebas dari napsa dan 

HIV/AIDS. Program genre ini ada dua jalur yaitu pertama jalur 

sekolah dan jalur masyarakat dalam bentuk PIK remaja (pusat 

informasi dan konsultasi). Yang kedua jalur program BKR ( Bina 

Keluarga Remaja) yaitu suatu kegiatan yang sasranya adalah orang 

tua yang memiliki remaja.”
89

 

Drs Harjono, M. Kes menahbahkan bahwa Program GENRE 

(Generasi Berencana) bertujuan untuk meminimalisir praktik perkawinan 

di bawah umur, memberikan pemahaman tentang bahayanya seks bebas 

dan penggunaan obat-obat terlarang. 

“Dengan adanya program GENRE (generasi berencana) yang 

bertujuan (1) jangan ada pernikahan dini (2) jangan ada hubungan 

sek di masa remaja (3) jangan memakai narkoba dan obat-obatan 

napsa yang lain.”
90

 

Karena Sasaran program ini adalah para remaja maka sosialisasi ini 

dilaksanakan di sekolah dan lembaga pendidikan 
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“Program generasi berencana (GENRE) dengan sosialisasi 

dibeberapa sekolah tentang pentingnya menunda usia perkawinan, 

pentingnya tidak melakukan seks bebas di usia remaja dan 

pentingnya tidak melakukan obat-obatan napza terlarang yang 

lain.” 

Selain dua program di atas, DPPKB juga melakukan road show 

Triad KRR di SMP dan SMA di Ponorogo sebagaimana kutipan 

wawancara kepada Ibu Cholif Bantri Primasari, S.E MM di bawah ini 

“Program yang kami lakukan berupa sosialisasi. Pada periode ini kami 

melakukan program Road Show Triad KRR di SMP dan SMA Kabupaten 

Ponorogo.”
91

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa DPPKB Kabupaten 

Ponorogo telah melakukan beberapa program kegiatan dalam rangka untuk 

menanggulangi dan mengurangi praktik perkawinan di bawah umur, program 

yang dimaksud adalah: 

a. Sosialiasasi Program PUP (Pendawasaan Usia Perkawinan) ke 

sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Program GENRE (Generasi Sehat) yakni sebuah program kegiatan 

yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja 

meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta 

menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang (seks bebas dan 

pengguaan obat-obatan terlarang). 
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c. Pengadaan Sosialisasi dan road show Triad KRR di SMP dan SMA di 

Ponorogo.  

3. Dampak perkawinan di bawah umur menurut pandangan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo 

Dampak yang terjadi dengan adanya perkawinan dibawah umur 

bagi pelaku diantaranya menimbulkan bahaya bagi ibu. Bahaya yang 

dimaksud dilihat dari aspek kesehatan atau reproduksinya, dari aspek 

psikologi yang seharusnya melakukan perkawinan dengan membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah malah justru sebaliknya. 

Sebagaimana kutipan wawancara dari Bapak Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, 

M. Kes  

”Ada dampak yang negatif mereka yang melakukan perkawinan 

dibawah umur yaitu dari aspek kesehatan banyaknya mereka yang 

melahirkan dalam kondisi yang tidak baik karena resiko tinggi 

dalam melahirkan. Kemudian dari aspek ekonomi dan psikologis 

yang seharusnya melakukan perkawinan dengan membentuk 

keluarga yang sakinah mawadah warahmah tapi justru 

sebaliknya.”
92

 

Drs. Harjono, M. Kes menahbahkan bahwa dampak dari 

pernikahan di bawah umur dari tiga aspek yaitu, dari aspek reproduksi atau 

kesehatan ibu yang melakukan perkawinan dibawah umur akan mengalami 

resiko tinggi dalam melahirkan. Kemudian dari aspek mental anak yang 

menikah diusia dibawah umur belum siap dan dari aspek ekonomi anak-

anak yang menikah pada usia dibawah umur belum siap untuk bekerja. 

“Dilihat dari aspek Reproduksi seseorang tersebut (yang 

melakukan pernikahan dini) akan resiko tinggi dalam proses 

melahirkan misalnya berat badan bayi rendah, pre-eklamsi 

(penyakit yang diderita oleh ibu hamil yang paling banyak 

menimpa ibu di usia remaja), mengalami gangguan persalinan, 

kesehatan dan kecacatan bayi.  
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Dari segi Mental anak yang diusia sekian itu mentalnya belum 

siap, sehingga mental tersebut akan berdampak pada perceraian. 

Dari aspek Ekonomi anak-anak masih belum siap untuk 

bekerja.”
93

 

Bapak Hindarto, S.H menambahkan secara spesifik dari dampak 

perkawinan dibawah umur dari aspek kesehatan, mental dan juga dari 

aspek ekonomi. Sebgaimana kutipan wawancaranya yaitu, 

“Dari aspek kesehatan perkawinan dengan istri dibawah usia 20 tahun 

yang hamil secara medis memungkinkan timbulnya resiko sebagai 

berikut: 

 Keguguran 

 Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinusia) 

 Eklamsia (keracunan kehamilan) 

 Timbulnya kesulitan persalinan 

 Bayi lahir sebelum waktunya 

 Berat bayi lahir rendah 

 Fistula vesiko vaginal (merembesnya air seni ke vagina) 

 Fistula retro vaginal (keluarnya gas dan tinja ke vagina) 

 Kanker leher rahim 

Dari aspek materi, biasanya di usia-usia tersebut mempelai belum 

mempunyai materi/ekonomi yang cukup atau tertata dengan baik dan 

dikhawatirksn dapat mengganggu keharmonisan keluarga kelak. 

Dari aspek mental (Psikologi), pada usia-usia tersebut mempelai belum 

siap secara mental dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.”
94

 

Selain berdampak pada seseorang yang melakukan perkawinan 

dibawah umur, adanya perkawinan dibawah umur juga berdampak pada 

kesejahteraan rumah tangganya karena dilihat dari manfaat dan 

madlaratnya banyak madlaratnya utamanya dalam membentuk dan 

membangun keluarga yang sejahtera. Sebagaimana kutipan wawancara 

dari bapak Drs. Akhmad Ghufron Fuadi, M. Kes. 
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“Kalau melihat dampaknya ini adalah dampak yang negatif  kalau 

dampak positifnya ini jelas. Istilahnya antara manfaat dan 

madlorotnya itu jelas perkawinan dibawah umur itu banyak 

madlorotnhya utamanya didalam membangun kesejahteraan 

keluarga, karena memang banyak aspek. Keluarga dikatakan 

sejahtera apabila keluarga itu menjalankan 8 fungsi keluaga yaitu 

fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi 

perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, fungsi 

ekonomi, dan fungsi lingkungan”
95

 

Drs. Seri Mulyono juga menambahkan bahwa perkawinan dibawah 

umur akan berdampak pada keharmonisan keluarga karena ketahanan 

keluarganya kurang yang berujung dengan perceraian. 

“Dampaknya yang jelas memang tidak bagus untuk selanjutnya 

untuk rumah tangga yang dibentuk itu nanti tidak baik. Mungkin 

ada yang bisa langgeng jadi keluarga yang harmonis, tapi 

kebanyakan dari mereka yang karena memang terjadinya 

perkawinan itu terpaksa atau dipaksa itu tidak baik untuk 

selanjutnya jadi ketahanan keluarganya kurang. Banyak perceraian 

yang terjadi karena terjadinya perkawinan itu dipaksakan atau 

memang terpaksa karena memang perilakunya perilaku yang tidak 

baik.”
96
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BAB IV 

ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PANDANGAN 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

DI KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Pemahaman dan Sikap Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo tentang perkawinan di bawah 

umur 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang ditandai dengan akad (ijab 

dan kabul) anatara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk kelaurga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan firman 

Allah dalam Surat Al-A‟raf ayat 189: 

َها َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَي ْ  ُهَو الاِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ

Artinya : 

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia 

menciptakan istrinya agar dia merasa senang.” (Al-A‟raf  : 189)
97

 

Para ulama memberi penjelasan dari ayat di atas bahwa perkawinan 

adalah menciptakan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua 
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agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah) saling 

mencitai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).  

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Agama menentukan 

syarat dan rukun perkawinan. hal ini menjadi penting karena syarat dan rukun 

dijadikan sebagai perangkat pendukung agar pernikahan dapat berjalan 

seseuai dengan harapan. Syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada 

yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tetapi sesuatu itu tidak 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan, sedankan rukun adalah sesuatu yang 

mesti ada di dalam pekerjaan dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan. 

Contoh di dalam perkawinan syarat nikah adalah adanya mempelai laki-laki 

dan perempuan yang telah mampu untuk melaksanakan hal-hal yang terjadi di 

dalamnya. Syarat perkawinan tidak dapat dilepaskan dari rukun perkawinan 

karena syarat tersebut melekat pada setiap rukun dalam perkawinan yang 

jumlahnya ada 5 (lima) yakni adanya mempelai laki-laki,  adanya mempelai 

perempuan, wali dua orang saksi dan ijab qabul.  

Hal ini dapat dilihat juga dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 

tahun 1974 yang di dalamnya menyebut rukun perkawinan dengan syarat 

perkawinan yang tertuang di dalam pasal 14. Pertama, akad nikah (ijab dan 

qabul), berkaitan dengan akad nikah, pemerintah memberikan beberapa syarat 

dan ketentuan, di antaranya harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. 

Selain itu akad hanya boleh dilakukan oleh mempelai pria seorang pribadi, 

jika terpaksa tidak bisa maka boleh diwakilkan dengan kuasa yang tegas 

secara tertulis itupun atas persetujuan dari wali mempelai pria. Kedua, laki-
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laki dan perempuan yang menikah.  berkaitan dengan hal ini, pemerintah 

memberikan beberapa syarat dan ketentuan, di antaranya jelas identitasnya, 

beragama Islam, tidak terlarang melangsungkan perkawinan serta adanya 

persetujuan/kerelaan untuk melakukan perkawinan. Selain itu keduanya harus 

mencapai batas usia perkawinan yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-

laki dan 16 tahun untuk mempelai perempuan.  

Ulama‟ memandang penting tentang batasan umur dalam perkawinan 

demi terciptanya kemaslahatan dalam rumah tangga. Dari segi medis 

pernikahan di usia ideal dapat mengurangi resiko kehamilan, yakni kisaran 

20-25 tahun. Ketiga, wali dalam pernikahan berkaitan dengan hal ini, 

pemerintah memberikan beberapa syarat dan ketentuan, di antaranya dewasa, 

laki-laki, beragama Islam, merdeka, berpikiran baik, adil dan tidak sedang 

melakukan ihram. Keempat, saksi. berkaitan dengan hal ini, pemerintah 

memberikan beberapa syarat dan ketentuan, di antaranya berjumlah 2 orang, 

beragama Islam, merdeka, laki-laki adil, dapat mendengar dan melihat.  

Sebagaimana dalam pembahasan bab sebelumnya, apabila tidak 

terpenuhi dari syarat dan rukun di atas, maka perkawinan menjadi tidak 

sah/batal kecuali ketentuan umur bagi mempelai laki-laki dan perempuan 

yang terdapat di dalam rukun kedua. Bagi calon mempelai laki-laki dan 

peremuan yang tidak memenuhi ketentuan umur dapat mengajukan dispensasi 

nikah ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan pasal 7 ayat 2. 

Dispensasi ini berikan jika pemohon dipandang memiliki alasan yang 



82 

 

memungkinkan untuk diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan 

perkawinan di bawah umur. 

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang target 

persiapannya belum dikatakan maksimal baik persiapan fisik, mental dan 

materi, hal ini terjadi karena ini menjadi sebuah solusi alternatif. Sehingga 

kesan yang muncul adalah pernikahan yang terburu-buru dan belum matang. 

Standar yang digunakan dalam mendefinisikan perkawinan di bawah umur 

adalah usia, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas petugas Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) karena mengacu kepada UU 

Perkawinan. DPPKB memberikan beberapa pendapat sesuai dengan sudut 

pandang yang diambil, Drs. Harjono, M. Kes. Menyatakan sebagai berikut 

“Perkawinan dibawah umur atau pernikahan muda berdasarkan UU 

perkawinan yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah usia 16 tahun 

bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki. Namun dari 

sudut pandang kesehatan reproduksi yang sesuai dengan program 

generasi berencana maka yang dikatakan pernikahan dibawah umur 

adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun.”
98

 

perkawinan di bawah umur jika dilihat dari sudut pandangan kesehatan 

reproduksi adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal ini 

sangat sesuai dengan program Generasi Berencana yang digaungkan oleh 

DPPKB. Generasi Berencana adalah bertujuan membentuk Generasi yang 

berkarakter, mengetahui, memahami dan berperilaku positif tentang 

kesehatan rerpoduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya 
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dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas 

generasi mendatang. Program ini menenkan pentingnya menggapai cita-cita 

dan karir serta memanfaatkan waktu untuk mengembangkan potensi diri. 

Selain Drs. M. Harjono, M. Kes, Drs. Ahmad Ghufron Fuad, M. Kes dan 

Cholif Bantri Primasari, S.E juga menyatakan demikian. Selain itu, dilihat 

dari sudut pandang psikologis dan biologis DPPKB secara tegas menyatakan 

bahwa batas usia perkawinan di bawah umur bukan sebagaimana yang 

tercantum di dalam UU Perkawinan tetapi 25 tahun untuk laki-laki dan 20 

tahun untuk perempuan. Sebagaimana kutipan berikut 

“Memang UU no. 1 tahun 1974 ini kalau dikaitkan dengan program 

PUP itu adalah hal yang kontrofersial, namun demikian memang 

pemerintah sendiri dengan mengeluarkan UU no. 1 tahun 1974 ini 

sudah mengkaji ulang bahwa usia standart 16 dan 19 itu mungkin dari 

pandangan laca mata pemerintah itu sudah cukup berat artinya sudah 

cukup ideal dalam konsep secara umum. Tapi dari kacamata DPPKB 

bahwa ternyata banyak factor yang menimbulkan meningkatnya angka 

kematian ibu dan bayi dan juga ibu yang melahirkan dalam kondisi 

resiko tinggi bagi ibu yang melahirkan dibawah 20 tahun dan diatas 

35 tahun. Jadi ini tidak bisa langsung salah dan menyalahkan tapi kita 

tetap harus menghormati dan kita tetp upayakan untuk melakukan 

sosialisasi dan advokasi yang kuat terhadap masyarakat dengan 

program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang mengenai 

program PUP itu bia dipahami."
99

 

Dari paparan di atas, dapat difahami bahwa batasan yang ditetapkan 

pemerintah dalam UU Perkawinan mencakup umum seluruh wilayah 

Indonesia, tetapi karena daerah satu dan yang lainnya mempunyai tipologi 

dan iklim sosial yang berpengaruh kepada kepribadian penduduknya maka 

DPPKB Ponorogo menggalakan batas usia menikah adalah 20 tahun untuk 
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perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki melalui program PUP (Pendewasaan 

Umur Pernikahan).  

Pembatasan usia pernikahan ini gencar disosialisasikan karena 

maraknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di daerah Ponorogo. Ada 

banyak faktor pemicu perkawinan di bawah umur di antaranya faktor 

ekonomi, paksaan orang tua karena khawatir anaknya akan terjerumus ke 

dalam hal-hal yang tidak terpuji, kecelakaan (marride by accident), tradisi di 

keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak 

dikatakan perawan tua), kebiasaan dan adat istiadat setempat, Melanggengkan 

hubungan antar keluarga. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering 

terjadi di Ponorogo menurut DPPKB adalah kecelakaan (marride by 

accident), menikah dalam kondisi hamil. sebagaimana paparan di bawah ini 

“Faktor pendorong maraknya perkawinan di bawah umur di 

ponorogo diantaranya: 

5. Adanya KTD (kehamilan tidak diinginkan) sebelum pernikahan 

6. Makin mudahnya hubungan komunikasi dan arus informasi 

secara mobile terutama media sosial 

7. Mudah akses terhadap konten-konten dewasa di internet 

8. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak terutama pada 

keluarga TKI/TKW”
100

 

Kondisi ini diperparah dengan mudahnya mengakses konten-konten 

dewasa, tidak adanya pengawasan dari orang tua karena menjadi TKI ke luar 

negeri serta maraknya warung-warung kopi yang menimbulkan rangsangan 

kepada anak untuk berbuat hal-hal yang tidak sehat.   
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B. Analisis Ikhtiyar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Ponorogo tentang perkawinan di bawah umur 

Sebagaimana telah diketahui bahwa maraknya perkawinan di bawah 

umur dilatarbelakangi  oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, paksaan 

orang tua karena khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam hal-hal yang 

tidak terpuji, kecelakaan (marride by accident), tradisi di keluarga (kebiasaan 

nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua), 

kebiasaan dan adat istiadat setempat dan melanggengkan hubungan antar 

keluarga.  

Faktor ekonomi ini terjadi karena adanya dengan menikah diharapkan 

akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat  

mengatasi kesulitan ekonomi. Tradisi keluarga yang menganggap bahwa 

perempuan mencapai umur tertentu dan belum menikah dianggap sebuah aib, 

hal ini masih sangat masif terjadi di masyarakat, biasanya seorang perempuan 

yang telah melewati usia 26-30 tahun disebut perawan tua, ini menjadi faktor 

yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain faktor di 

atas, faktor paling dominan adalah kecelakaan (marride by accident). 

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang 

melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna 

memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka 

menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta 

menjadi ayah dan ibu, sehinga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan 

dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Di samping itu, dengan 
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kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar 

nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia. Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menyatakan 

bahwa  

“Faktor pendorong maraknya perkawinan di bawah umur di ponorogo 

diantaranya: 

1. Adanya KTD (kehamilan tidak diinginkan) sebelum pernikahan 

2. Makin mudahnya hubungan komunikasi dan arus informasi secara 

mobile terutama media sosial 

3. Mudah akses terhadap konten-konten dewasa di internet 
4. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak terutama pada 

keluarga TKI/TKW”
 101 

 

 “Factor yang mendorong maraknya perkawinan dibawah umur 

diantaranya adalah pertama pergaulan bebas karena banyak 

menikah dalam kondisi sudah hamil. Kedua karena ditinggal orang 

tuanya mencari nafkah dinegeri orang (TKI). Ketiga karena akses 

pendidikan yang kurang. Keempat karena factor ekonomi.”
102

 

Perkawinan di bawah umur karena kecelakaan (marride by accident) 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi tanpa diimbangi dengan 

pendidikan agama dan moral yang mumpuni serta minimnya pengawasan dari 

keluarga dan orang dewasa karena Orang tua mencari nafkah ke luar negeri 

dan menitipkan anak kepada kakek/neneknya.  

 Hal ini menjadi keprihatinan bersama baik dari kalangan keluarga 

dan pemerintahan. Hal ini mengingat remaja adalah suatu periode transisi dari 

masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10-12 tahun dan 

berakhir pada 18-22 tahun, pada usia ini diharapkan mereka mendapatkan 
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pengalaman sebanyak-sebanyaknya serta mengembangkan potensi dan bakat 

yang dimiliki sebagai bekal hidup di kemudian hari. Akan menjadi sebuah 

ketimpangan jika mereka melewati fase ini dan mempercepat fase dewasa 

(pendewasaan dini) karena masa-masa yang seharusnya diisi dengan berbagai 

hal yang baik dialihkan untuk mengurusi urusan orang dewasa seperti 

mencari nafkah, mengurus anak dan lain sebagainya. Dalam rangka 

menanggulangi dan mencegah hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) menggalakan beberapa program kegiatan 

sebagai ikhtiyar dan solusi dari masalah perkawinan di bawah umur,  

“Di DPPKB kita punya program yaitu yang pertama PUP 

(pendewasaan usia perkawinan) yang kita sosialisasilam lewat 

petugas lapangan KB yang ada di seluruh kabupaten ponorogo agar 

kita mencapai usia perkawinan ideal yaitu 20 dan 25 tahun. Kedua 

GENRE (Generasi Berencana) yang bertujuan agar remaja itu bisa 

sehat artinya sehat jasmani maupun sehat rohani termasuk sehat 

dalam perilaku seksualnya sehingga bebas dari perilaku sek bebas, 

tidak melakukan pernikahan dini dan bebas dari napsa dan 

HIV/AIDS. Program genre ini ada dua jalur yaitu pertama jalur 

sekolah dan jalur masyarakat dalam bentuk PIK remaja (pusat 

informasi dan konsultasi). Yang kedua jalur program BKR ( Bina 

Keluarga Remaja) yaitu suatu kegiatan yang sasranya adalah orang 

tua yang memiliki remaja.”
103

 

Program yang pertama adalah GenRe (Genereasi Berencana), secara 

singkat program ini disosialisasikan yang ditujukan untuk memberi 

pemahaman kepada remaja tentang pola hidup sehat serta menghindarkan diri 

dari beberapa penyekait, terutama perkembangan fisik seperti kelainan 
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tumbuh, anemia dan kesalahan pola makan, lebih lanjut tujuan dari program 

GenRe disampaikan sebagai berikut 

“Program generasi berencana (GENRE) dengan sosialisasi 

dibeberapa sekolah tentang pentingnya menunda usia perkawinan, 

pentingnya tidak melakukan seks bebas di usia remaja dan 

pentingnya tidak melakukan obat-obatan napza terlarang yang 

lain.”  

“Dengan adanya program GENRE (generasi berencana) yang 

bertujuan (1) jangan ada pernikahan dini (2) jangan ada hubungan 

sek di masa remaja (3) jangan memakai narkoba dan obat-obatan 

napsa yang lain.”
104

 

program ini diadakan untuk memberi pengetahuan kepada para remaja untuk 

menghindarkan diri dari seks bebas dan menggunakan obat terlarang. Selain 

masalah di atas, program GenRe juga memberikan penjelasan tentang cara 

mencegah dan menaggulangi masalah-masalah kesehatan seperti menjaga 

pola makan, menghindarkan diri dari makanan yang kurang sehat (berlemak 

dan junk food) dan menjaga pola hidup sehat. Dengan adanya program ini 

secara tidak langsung dapat menanggulangi masalah ekonomi,  karena anak 

yang mempunyai tubuh sehat ditunjang dengan pengetahuan yang mumpuni 

akan mampu bersaing di tengah tuntutan zaman dan dunia kerja.  Program 

GenRe ini dilaksanakan dengan dua jalur yakni PIK remaja (Pusat Informasi 

dan konsultasi), melayani layanan konseling untuk membantu para remaja 

menemukan informasi yang benar. Jalur kedua adalah program BKR (Bina 

Keluarga Remaja) yaitu suatu kegiatan yang sasranya adalah orang tua yang 

memiliki remaja, sebagai bentuk edukasi kepada orang tua agar memberikan 
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pendidikan kepada anaknya sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, 

psikologinya.  

Program kedua adalah PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) dan 

penguatan 8 fungsi keluarga, pemerintah mensosialisasikan melalui petugas 

lapangan KB yang ada di seluruh kabupaten ponorogo agar kita mencapai 

usia perkawinan ideal yaitu 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk 

laki-laki. Materi yang disampaikan pernikahan dini dan dampak dari 

pernikahan dini dari berbagai aspek baik pribadi keluarga maupun masyarakat 

(negara). Ditambah dengan berbagai hasil survey dan penelitian tentang 

pernikahan dini di berbagai negara serta implikasinya terhadap kesejahteraan 

masyarakatnya. Selanjutnya diinformasikan pula tentang cara 

penanggulangan dan pencegahan pernikahan dini, seperti himbauan tidak 

pacaran, berhubungan badan di luar nikah dan meningkatkan 8 fungsi 

keluarga.  Program ini menjadi program inti dalam rangka menekan angka 

perkawinan di bawah umur.  

Program ketiga, triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) di SMP 

dan SMA Kabupaten Ponorogo. Pada periode ini, ditandai dengan perubahan 

fisik dan organ reproduksi yang cepat.  sementara reproduksi adalah suatu 

proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian 

hidup. Pada remaja pria ditandai dengan mengalami Wet Dream (Mimpi 

Basah) dan pengeluaran sperma, menegangnya alat kelamin pada saat-saat 

tertentu sementara pada remaja putri Mengalami  menstruasi.  
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DPPKB mencoba memberi pemahaman kepada para remaja bahwa 

semua perubahan itu hendaknya disikapi dengan baik, tidak perlu dibesar-

besarkan. Jika mengalami suatu kebingunan tidak perlu malu dan takut 

bertanya kepada orang tua dan guru. Selain itu, karena masa remaja organ 

reproduksi sudah cukup matang untuk berhubungan badan, maka remaja 

dihimbau untuk menolak jika ditawari/diajak untuk melakukan hubungan 

badan, hal ini karena hubungan badan di luar nikah sangat berpotensi 

penularan PMS (penyakit menular seksual).  

Usia remaja bukan waktu yang tepat untuk menikah atau hamil karena 

terlalu beresiko, sebut saja meningkatnya berbagai resiko kehamilan seperti 

bayi cacat/prematur, keracunan kehamilan serta kekejangan yang berkibat 

pada kematian dan munculnya kanker rahim. 

Dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah DPPKB kabupaten 

Ponorogo sangat membantu dan mendukung terhadap adanya UU perkawinan 

dan juga mengurangi resiko-resiko yang terjadi akibat pernikahan dibawah 

umur. Yang mana berdasarkan pandangan sudut islam bahwa tujuan menikah 

adalah membentuk keluarga yang sejahtera. 

Pernikahan memerlukan kematangan emosi dan kesiapan fisik dan 

mental bagi seseorang untuk menjaga kelangsunga pernikahan. Pada 

prinsipnya dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok 

perkawinan telah menetapkan batasan umur bagi laki-laki dan perempuan 

untuk melangsungkan pernikahan. Namun, namun dalam ketentuan yang 
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berlaku apabila usia belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan 

maka orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah sesuai dengan prosedur 

yang ada. Mengenai fenomena pernikahan dibawah umur yang sebenarnya 

dapat diminimalisir terkait dengan dampak yang akan terjadi mengingat usia 

anak yang belum matang. Memang pernikahan dibawah umur boleh 

diaksanakan akan tetapi lebih baik dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa 

kesiapan dalam melakukan pernikahan mulai dari kesiapan psikologis, 

ekonomi dan juga organ reproduksinya. Karena, jika secara pesikologi atau 

mental belum siap hal ini akan berdampak pada kesejahteraan keluarga dan 

dari sisi organ reproduksinya akan berdampak pada kesehatan. 

C. Dampak perkawinan di bawah umur menurut pandangan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Ponorogo 

Perkawinan di bawah umur adalah rantai sebab akibat, akibat yang 

muncul dari hal ini menimpa banyak pihak baik individu pelaku, keluarga dan 

masyarakat serta negara secara umumnya. Sebagaimana dipaparkan dalam 

pembahasan sebelumnya, dampak yang sering menonjol adalah dampak 

kesehatan reproduksi, perkawinan di bawah umur berisiko tidak siap 

melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, 

berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan 

keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Jelas ini menciderai 
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tujuan adanya perkawinan yakni membentuk keluarga yang sakinah 

mawaddah dan rahmah,  

”Ada dampak yang negatif mereka yang melakukan perkawinan 

dibawah umur yaitu dari aspek kesehatan banyaknya mereka yang 

melahirkan dalam kondisi yang tidak baik karena resiko tinggi dalam 

melahirkan. Kemudian dari aspek ekonomi dan psikologis yang 

seharusnya melakukan perkawinan dengan membentuk keluarga yang 

sakinah mawadah warahmah tapi justru sebaliknya.”
105

 

selain dampak di atas, resiko terkena HIV/AIDS juga menjadi dampak 

yang perlu diperhatikan, hal ini menjadi maklum karena seringnya berganti 

pasangan oleh suami menjadikan istri rawan terkena virus HIV/AIDS. 

dampak signifikan dari pernikahan anak adalah ibu muda tidak tahu atau tidak 

memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak yang dilahirkan 

menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah (BBR) dan 

akhirnya meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) 

juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak, hal sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) 

“Dilihat dari aspek Reproduksi seseorang tersebut (yang melakukan 

pernikahan dini) akan resiko tinggi dalam proses melahirkan misalnya 

berat badan bayi rendah, pre-eklamsi (penyakit yang diderita oleh ibu 

hamil yang paling banyak menimpa ibu di usia remaja), mengalami 

gangguan persalinan, kesehatan dan kecacatan bayi.  

Dari segi Mental anak yang diusia sekian itu mentalnya belum siap, 

sehingga mental tersebut akan berdampak pada perceraian. Dari aspek 

Ekonomi anak-anak masih belum siap untuk bekerja.”
106
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secara terperinci, Hindarto, S.H memberikan pendapatnya tentang 

dampak dari perkawinan di bawah umur, yakni keguguran, 

preklamsian(tekanan darah tinggi, cedema, protesinusia) eklamasi,  timbulnya 

kesulitan persalinan, bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah, fistula 

vesiko varginal (merembasnya air seni kevagina), fistula retro vaginal 

(keluarnya gas/kentut dan tinja ke vagina) dan kanker rahim.  

Perkawinan di bawah umur sering kali menimbulkan adanya siklus 

kemiskinan yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum mapan 

atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan 

mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah 

masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki 

(suami). 

Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi 

keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini 

akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Dampak ekonomi 

seperti di atas ditemukan pada seluruh lokasi penelitian. Kecuali jika 

pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup 

tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk 

menghidupi keluarga.  

Sesuai dengan hasil wawancara pada bab sebelumnya, dampak-

dampak di atas, secara langsung berimbas kepada aspek sosial, yakni 
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kesejahteraan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga. Kesejahteraan 

keluarga adalah dampak lanjutan dari dampak ekonomi karena ekonomi 

adalah penunjang utama dalam membangun pondasi rumah tangga. 

Sementara keharmonisan rumah tangga adalah dampak lanjutan dari 

kesehatan reproduksi, psikis dan biologi  karena ketidaksiapan mental dalam  

menajalani rumah tangga dengan semua problemnya mengantarkan kepada 

kehancuran rumah tangga (cerai).  

Melihat dari beberapa dampak dari pernikahan dibawah umur akan 

lebih baiknya jika seseorang menikah pada usia matang.dari berbagai 

pertimbangan yang ada ternyata pernikahan dibawah umur akan 

menimbulkan efek yang tidak baik jika memang yang bersangkutan  tidak 

siap menjalani kehidupan setelah pernikahan. 

Berdasarkan pertimbangan hukum, medis dan sosial tepatlah jika 

Undang-Undang menetapkan persyaratan usia yang tujuanya untuk menjaga 

kesehatan suami, istri dan keturunanya serta menjaga kesejahteraan 

keluarganya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Perkawinan dibawah umurmenurut pemahaman dan pandangan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perkawinan yang 

dilakukan oleh remaja yang belum sesuai dengan ketentuan UU 

perkawinan namun dari DPPKB ada program PUP (Pendewasaan Usia 

Perkawinan) yaitu batas minimal perkawinan 20 tahun bagi perempuan 

dan 25 tahun bagi laki-laki. Adapun pandangan dari Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap perkawinan dibawah umur 

seharusnya sangat dihindari.  

2. Dalam menurangi angka perkawinan dibawah umur dari Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan beberapa 

usaha dengan pogram-program yang sudah direncanakan seperti Program 

PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan GENRE (Generasi Berencana). 

3. Dampak yang terjadi pada perkawinan dibawah umur bagi pelaku 

diantaranya menimbulkan bahaya bagi ibu. Bahaya yang dimaksud dilihat 

dari aspek kesehatan atau reproduksinya, dari aspek psikologi yang 

seharusnya melakukan perkawinan dengan membentuk keluarga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah malah justru sebaliknya.Selain berdampak 

pada seseorang yang melakukan perkawinan dibawah umur, adanya 

perkawinan dibawah umur juga berdampak pada kesejahteraan rumah 
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tangganya karena dilihat dari manfaat dan madlaratnya banyak 

madlaratnya utamanya dalam membentuk dan membangun keluarga yang 

sejahtera. 

B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan perkawinan sangat diperlukan pertimbangan yang 

sangat matang dari berbagai sisi agar tujuan dari pernikahan tersebut 

dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan yang ada 

dalam Undang-undang pernikahan. 

2. Perlu adanya peran aktif  dari semua elemen masyarakat khususnya dari 

perhatian orang tua. Selain perhatian dari orang tua diperlukan perhatian 

dari pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) yang bertugas memberikan pemahaman 

dan pengetahuan kepada para remaja terhadap perkawinan dibawah umur. 
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