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ABSTRAK 

 

Kurniawati, Fajriya. NIM. 210115047. Implementasi Program Pendewasaan 

Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DPPKB) dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo). Skripsi, Jurusan Hukum 

Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Ika Rusdiana, M.A. 

Kata Kunci: Program PUP DPPKB, Pernikahan Usia Dini 

Sebagai kampung percontohan KB di Kabupaten Ponorogo Desa Jurug 

Kecamatan Sooko yang beberapa kali membawa nama baik Ponorogo, ternyata 

kini masih banyak terjadi pernikahan usia dini. Untuk mengetahui penyebab 

terjadinya hal tersebut perlulah mengkaji implementasi Program Pendewasaan 

Usia Perkawinan (PUP). 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN yang digagas 

DPPKB Kabupaten Ponorogo adalah upaya untuk meningkatkan usia pada 

perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 

tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program PUP ini memberikan 

pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, 

mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek serta menentukan jumlah dan 

jarak kelahiran dengan menunda perkawinan di usia yang belum matang.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rumusan masalah (1) 

Bagaimana implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi pernikahan 

usia dini? (2) Apakah hambatan dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

mengurangi pernikahan usia dini? 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan 

program pendewasaan usia perkawinan di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupeten Ponorogo yang dilaksanaka belum efektif dengan menghasilkan 

persentase perkawinan usia dini yang masih cukup tinggi. Sebagaimana dengan 

adanya persentase pernikahan dini dalam kurun waktu 2014-2018 di Desa Jurug 

Kecamatan Soko yang masih naik turun atau belum optimal. (2) Pelaksanaan 

program pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko dalam meminimalisir pernikahan dini tidak berjalan mulus ada 

beberapa hambatan yang berasal dari penegak hukum sendiri dan masyarakat. 

Penegak hukum yang minim menjadi hambatan utama bagi para penyuluh dalam 

mengkampanyekan programnya, kesadaran remaja yang rendah akan pentingnya 

PUP karna tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi serta adat yang melekat 

sehingga sebuah aturan yang baik mengenai batas minimal umur dalam 

melaksanakan pernikahan tidak dibutuhkan lagi membuat sulitnya program PUP 

terealisasi di Desa Jurug Kecamatan Sooko. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah 

di muka bumi ini untuk memakmurkan, memelihara, mengelola, dan 

menyelenggarakan kehidupan dalam rangka pengabdian kepada Allah itu tidak 

putus. Maka Sudah menjadi naluri manusia ingin hidup berpasang-pasang, 

untuk memenuhi hasrat seksual dan juga untuk melahirkan keturunan. Semua 

itu harus dengan suatu ikatan perkawinan. 

Dalam pandangan Islam, perkawinanmerupakan ikatan suci dimana 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 terjadi pada binatang, 

akan tetapi Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga 

kehormatan dan kemuliaan manusia.
1
 

Perkawinan atau yang lazimnya disebut pernikahan adalah akad serah 

terima tanggungjawab kehidupan antara dua jenis manusia yaitu wali dari 

seorang perempuan kepada laki-laki yang akan hidup bersamanya sesuai 

dengan hukum Islam. Sedangkan tujuan pernikahan adalah seperti dalam al-

Quran surat Arrum ayat 21: 

ًَوِمْنآيَاتِِهأَْنَخلَقَلَُكْمِمْنأَْنفُِسُكْمأَْزَواًجاِلتَْسُكنُواإِلَْيَهاَوَجعَلَبَْينَُكْمَمَودَّةًَوَرْحَمةًً

 (١٢)ًإِنَِّفيذَِلَكآليَاتٍِلقَْوٍميَتَفَكَُّرونًَ
Artinya:  

                                                           
1
Aminuddin, Fiqih Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demiian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum kafir”. 

 

 Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk 

melaksanakan suatu pernikahan. Islam menganjurkan, apabila belum mampu 

melaksanakan pernikahan, maka dianjurkan untuk berpuasa. Seperti sabda 

Rasulullah SAW berikut :  

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang 

bersabda,  

ًُلًهللاًِ ًَرُسْو ًلَنَا ًقَاَل ًَعْنهُ ًَرِضَيًهللاُ ًَمْسعُْوٍد ًْبِن ًهللاِ ًَعْبِد َعْن

ًَمْعَشَرًالشَّبَاِبً ًيَا ًَعلَْيِهًَوًَسلََّم َمْنًاِْستََطاَعًِمْنُكْمً!ًَصلَّيًهللاُ

ًِلْلبًَ ْجًفَإِنَّهًُاََغضُّ ًَوًَمْنًلَْمًاْلبَاَءةًَفَْليَتََزوَّ َصِرًَوًاَْحَصُنًِلْلفَْرجِ

ْوِمًفَإِنَّهًُلَهًُِوَجاٌءً ً(ًًمتفقًعليه)يَْستَِطْعًفَعَلَْيِهًبِالصَّ

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 memiiki kemampuan itu, 

hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali 

baginya.” (H.R.Bukhari-Muslim).
2
 

Sesuai dengan hadist di atas, syariat Islam menghendaki agar orang yang 

akan melakukan pernikahan sudah benar-benar mampu. Kemampuan itu bisa 

dilihat dari segi fisik, mental, emosional dan spiritual. Kesiapan pernikahan, 

                                                           
2
 Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, Pendewasaan Usia 

Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia (Jakarta: Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), 44. 
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secara fisik ditunjukkan oleh umur. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW, yang melaksanakan pernikahan pada usia 25 tahun. Dengan demikian 

yang berkaitan dengan usia pernikahan Rasulullah SAW, memberikan 2 contoh 

konkret yaitu yang pertama dalam bentuk ucapan seperti yang dikatakan beliau 

bahwa syarat untuk pernikahan adalah adanya kemampuan bagi pasangan yang 

bersangkutan dan yang ke dua dalam bentuk praktik yaitu melakukan 

pernikahan pada umur 25 tahun.Akan tetapi dalam perkembangannya 

seseorang dalam melakukan pernikahan, seperti dalam Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 menetapkan batas minimal usia 

perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
3
 

Dalam kehidupan manusia perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 

yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 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.
4
Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara 

keseluruhan aspek yang dikandungnya dalam membentuk keluarga sejahtera 

sangatlah sakral, sehingga membutuhkan kematangan usia, jiwa, dan raga bagi 

calon suami istri. 

Kematangan usia merupakan hal yang tidak boleh luput dari sebuah 

perkawinan. Penetapan kematangan usia dalam perkawinan bertujuan demi 

kemaslahatan dan kebaikan calon mempelaia. Kematangan usia perkawinan 

erat hubungannya dengan masalah kedewasaan dalam membina rumah tangga, 

                                                           
3
Ibid., 45. 

4
 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2004), 42. 
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sehingga pernikahan di usia dini sangatlah berpengaruh dalam pembentukan 

keluarga sejahtera. Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan sebelum 

matangnya usia memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan 

baru. Pertama, suami istri yang menikah di usia dini rawan akan terjadinya 

perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari 

sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematanga usia. Kedua, akan muncul 

kemiskinan. Biasanya pernikahan dini sangat rentan terhadap kemiskinan 

karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Ketiga, terjadinya 

eksploitasi anak mestinya mereka masih belajar di bangku SMA ataupun ke 

jenjang perkuliahan karena masih berusia 18 tahun, akan tetapi karena menikah 

akhirnya mereka harus merawat anak.
5
 

Salah satu syarat perkawinan dalam Islam adalah kedua mempelai 

haruslah Islam, dewasa dan berakal, sehat jasmani maupun rohani. Idealnya 

menurut kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB) adalah 20 – 25 

tahun bagi perempuan dan 25 – 30 tahun bagi laki-laki. Hal tersebut 

didefinisikan dengan umur 21 tahun karena menurutnya seseorang yang berada 

pada usia di bawah itu masih tergolong dalam usia belajar atau minimnya 

pengalaman hidup.
6
 

Pada tahun 1983 muncul Instruksi Kementrian Dalam Negri Nomor 27 

Tahun 1983, Instruksi ini muncul dalam rangka mendukung program 

kependudukan dan keluarga berencana dengan memberi penegasan bahwa 

                                                           
5
 Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2011), 78-80. 
6
 Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet 1, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), 241. 
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perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 

20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Adanya pembatasan 

umur ini dengan tujuan agar kedua mempelai mendapatkan kebaikan dan 

terpenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang dilaksanakan. Instruksi ini juga 

selain menekan pernikahan dini dapat juga sebagai pencegah terjadinya 

ledakan penduduk, sehingga program KB nasional dapat berjalan seiring 

dengan implementasi regulasi perkawinan yang ada.
7
 

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa 

upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat seiring 

perkembangan zaman dalam mengatasi ledakan penduduk ialah dengan 

menggalakkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP 

merupakan salah satu pilar utama  dari program Keluarga Berencana (KB) 

sebagai program perwujudan dari Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) yang digagas oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
8
 

PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan utama 

yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan25 tahun bagi laki-laki. Salah 

satu alasan dengan adanya program PUP ini adalah masa reproduksi  di bawah 

20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan 

kehamilan. Dalam usia ini remaja dianggap masih dalam proses perkembangan 

fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Alasan 

                                                           
7
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2006), 11. 
8
Yetti Anggraini, Pelayanan Keluarga Berencana (Yogyakarta: Rohima Press, 2012), 19. 
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ini menganjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun, jika di bawahnya 

maka dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama 

proses kehamilan dan persalinan.
9
Alasan tersebut sama saja dengan 

mengatakan bahwa ada ancaman yang sangat serius pada kesehatan reproduksi 

bagi perempuan selama masa kehamilan dan melahirkan di bawah usia 20 

tahun. 

Umur seorang ibu ternyata memegang peran sangat penting di dalam 

menentukan keselamatan suatu kehamilan. Saat yang baik bagi seorang ibu 

untuk melahirkan, hamil, memelihara dan memebesarkan anaknya adalah 

antara 20 – 30 tahun. Kehamilan seorang ibu di bawah 20 tahun ataupun di atas 

30 tahun dapat memberikan dampak negatif bagi perempuan. Semakin jauh di 

bawah usia 20 tahun ataupun di atas 30 tahun maka resiko yang akan dihadapi 

juga akan semakin meningkat.
10

 

Beberapa resiko dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan 

kehamilan pertama bagi istri yang berumur 21 tahun sebagai berikut: 

1. Keguguran  

2. Pre eklamsia (tidak teratur tekanan darah selama kehamilan) 

3. Timbulnya kesulitan persalinan 

4. Bayi lahir sebelum waktunya 

5. Kanker rahim 

6. Berat bayi lahir rendah 

                                                           
9
 Direktorat Bina Ketahanan remaja, Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan 

Pembinaan Keluarga Remaja, cet. Ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2012), 14. 
10

Isetyowati Andayani, Pendewasaan Usia Perkawinan Mewujudkan Keluarga Sejahtera 

Menuju Kualitas Keluarga Ditinjau dari UU No. 10 Tahun 1992, PERSPEKTIF, Volume 2, No. 2 

Tahun 1997 edisi Juli, 46. 
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7. Kematian bayi
11

 

Maka dari itu program PUP dan kontribusinya bagi masyarakat 

membutuhkan pengkajian yang mendalam sebagai sebuah program karena 

diyakini banyak memberikan keuntungan bagi pasangan dalam keluarga dalam 

hal kesiapan psikologi dan kesiapan dalam membentuk keluarga.  

Kenyataan di atas di dukung oleh hasil survey sensus penduduk Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo yang terakhir pada tahun 2015 

jumlah penduduk mencapai 867.393 jiwa, jumlah tersebut termasuk kategori 

angka yang tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur dari pada Kabupaten sekitar 

lainnya yaitu Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan juga 

Trenggalek.
12

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten dengan kemiskinan 

yang tinggi di antara Kabupaten di Jawa Timur. Permasalahan kemiskinan di 

Ponorogo pada dasarnya disebabkan oleh faktor geografis yaitu tidak 

meratanya distribusi penduduk dan kepadatan penduduk pada area tertentu, 

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat angka ketergantungan 

tinggi, serta banyaknya low skilled labour karena tingkat lanjutan rendah.
13

 

Menurut pernyataan Informan Bapak Seri Mulyono selaku Kasi 

Pengendalian Penduduk dan Informasi di DPPKB Kabupaten Ponorogo 

tingginya angka pertumbuhan penduduk menjadi masalah tersendiri bagi 

Kabupaten Ponorogo. Terutama bagi Desa Jurug Kecamatan Sooko, dari 21 

                                                           
11

Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan dan 

Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, 24. 
12

Dinas PP dan KB Kabupaten Ponorogo, Program Keluarga Berencana di Kabupaten 

Ponorogo Dalam Angka 2017 (Ponorogo: DPPKB, 2017), 12. 
13

Era Brilliana Largis, “Analisis Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur”, dalam 

https://dokumen-tips.cdn.ampproject.org, (diakses pada tanggal 29 Januari 2016, jam 20.13).  

https://dokumen-tips.cdn.ampproject.org/
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Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo Kecamatan Sooko tepatnya di 

Desa Jurug atau biasa disebut kampung KB ialah pencapai tertinggi dari 

praktik pernikahan usia dini.
14

Lokasi wilayahnya yang menjadi daerah 

perbatasan serta menjadi salah satu desa wisata di Kecamatan Sooko 

menyebabkan kondisi sosial masyarakat semakin individualitas sehingga 

membuat fungsi kontrol masyarakat Desa Jurug tidak berjalan secara 

maksimal. Tidak heran jika perkawinan di usia dini marak terjadi dikalangan 

remaja karena lingkungannya yang mendukung. Berdasarkan informan Ibu Ir. 

Poni Susanti Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sooko, beliau 

mengatakan laju pertumbuhan penduduk Desa Jurug dari data pada tahun 2012 

hingga 2015 kurang lebih mencapai 2.500 jiwa.Salah satu penyebab pesatnya 

laju pertumbuhan penduduk tersebut ialah pernikahan dini. Beberapa penyebab 

pernikahan dini antara lain putus sekolah dan hampir 50% remaja sudah 

melakukan hubungan biologis sebelum menikah. Data terlapor di Balai 

Penyuluhan KB Kecamatan Sooko dari tahun ke tahun pernikahan dini 

semakin meningkat, tercatat 226 dalam 4 tahun terakhir sebelum di 

galakkannya program pendewasaan usia perkawinan.  

Keadaan yang demikian menjadikan perhatian pemerintah Kabupaten 

Ponorogo untuk menjadikan Desa Jurug Kecamatan Sookosebagai kampung 

KBdengan mengusung programnya yakni pendewasaan usia perkawinan. Desa 

Jurug Kecamatan Sooko merupakan desa di Kabupaten Ponorogo yang 

pertama kali menjadi percontohan kampung KB. Program PUP yang menjadi 

                                                           
14

Seri Mulyono, Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi DPPKB Kabupaten Ponorogo, 

Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 November 2018.  
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pilar utama Kampung KB di Desa Jurug didirikan dan diresmikan langsung 

oleh Bupati Ponorogo pada tahun 2016. Dari tahun ke tahun perkembangan 

kampung KB terutama dalam program pendewasaan usia perkawinan semakin 

membawa nilai positif terhadap warga Desa Jurug selain mengurangi laju 

pertumbuhan penduduk serta pernikahan dini juga memberikan beberapa 

prestasi dan program unggulannya,salah satunya adalah membawa nama baik 

ponorogo masuk 3 besardalam KB Award Jatim pada tahun 2016 dalam ajang 

menekan jumlah kelahiran dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang 

penilaiannya di ukur dari keberhasilan program PUP, juara 3 dalam ajang 

kesatuan gerak di bidang KB tingkat provinsi yang dilaksanakan pada akhir 

2018, satu-satunya desa di Kabupaten Ponorogo yang menggalakkan program 

KB pria atau biasa di sebut pria sejati yang beranggotakan 51 orang yaitu 

bapak-bapak dari masyarakat Desa Jurug sendiri.
15

 

Paparan di atas menarik perhatiaan penulis untuk mengetahui 

implementasi program pendewasan usia perkawinan (PUP) Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo dalam 

megurangi pernikahan dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko. 

Dari beberapaalasan di atas kiranya akan mempengaruhi wujud dari 

komunikasi instansi pemerintah dalam hal implementasi dari setiap program 

yang ada, khusunya PUP. Maka dari itu penulis terdorong untuk mengkaji dan 

menulis sebuah karya ilmiah dengan judul IMPLEMENTASI PROGRAM 

PENDEWASAAN USIA PERKAWINANDINAS PENGENDALIAN 

                                                           
15

Poni Susanti, Koordinator Penyuluh KKBPK Kecamatan Sooko,  Hasil Wawancara, 

Ponorogo, 04 Februari 2019. 
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PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI 

PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus Di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo). 

B. Rumusan Masalah 

Dari penegasan istilah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi 

pernikahan usia dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 

2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia 

Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

mengurangi pernikahan usia dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi 

pernikahan usia dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaanprogram Pendewasaan 

Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dalam mengurangi pernikahan usia di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebgai berikut: 

1. SecaraTeoritis 

Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis 

dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori untuk memajukan 

pembangunan keluarga pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

2. SecaraPraktis  

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk 

pengetahuan dan menamabah informasi mengenai pelaksanaan dan 

implikasi terhadap program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo dalam 

mengurangi perkawinan di bawah umur di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Secaraakademis 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar dalam bidang hukum. 

E. Telaah Pustaka 

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti 

mengambil beberapa buku sebagai referensi, dan selain itu penulis juga 

mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang 

berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur. Di antaranya beberapa karya 

ilmiah tersebut adalah: 

1. Karya Muhammad dengan judul skripsinya “Analisis Hukum Islam 

terhadap Pelaksanaan  Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan 
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KB Kota Surabaya” yang dikerjakan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Rumusan masalah yang diambil 

ialah (1) Bagaimana pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di 

BAPEMAS dan KB Kota Surabaya ? (2) Apakah pelaksanaan Pendewasaan 

Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya sesuai dengan 

hukum Islam ?. Dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan 

bahwapelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB 

Kota Surabaya adalah menganjurkan penundaan usia perkawinan dari 

ketentuan Undamg-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang 

telah mengizinkan perkawinan pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 20 

tahun bagi laki-laki menjadi 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi 

laki-laki. Alasan perlunya penundaan usia perkawinan ialah agar setiap 

pasangan telah memiliki kematangan baik. Selanjutnya jika dikaitkan 

dengan hukum Islam dalam perkawinan jika memang pernikahan dilakukan 

dalam rangka membentuk keluarga sakinah atau sejahtera maka ketentuan 

batas usia yang diberikan BKKBN sangat diperlukan karena mengandung 

maslahah. Di sini perbedaan penelitian ini ialah program PUP dikaji 

menggunakan hukum Islam menurut beberapa ahli hukum Islam baik dalam 

Qur’an ataupun Hadits.
16

 

2. Karya ilmiah milik saudara Muhammad Abdul Channan dalam skripsinya 

yang berjudul “Pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo tentang Perkawinan di bawah 

                                                           
16

 Muhammad, Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia 

Perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 
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Umur”dengan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan 

yang membahas (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 Ponorogodalam mengurangi perkawinan di bawah 

umur? (3) Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur menurut 

pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

kabupaten Ponorogo?. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan yakni 

pendapat DPPKB Ponorogo tentang pernikahan di bawah umur yang secara 

garis besar pelaksana tugas pemerintah dalam urusan pengendalian jumlah 

penduduk serta mengawal agar keluarga Indonesia dapat hidup sejahtera 

merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah 

pernikahan ini, salah satunya yakni pernikahan di bawah  umur bagi para 

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

mental, reproduksi, maupun ekonominya. Dari sini perkawinan di bawah 

umur secara umum menurut DPPKB ialah 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. Perbedaan penelitian ini 

dengan skripsi penulis ialah disini membahas secara umum pandangan 

perkawinan di bawah umur menurut DPPKB sedangkan penulis membahas 
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program dari DPPKB yakni PUP yang dilaksanakan di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko.
17

 

3. Karya ilmiah milik Aminullahyang berjudul “Upaya Pendewasaan Usia 

Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta”  yang 

mengunakan rumusan masalah (1) Bagaimana ketentuan program 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta? (2) Bagaimana  

pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Wilayah D.I. Yogyakarta? yang secara garis besar menjelaskan tentang 

Program PUP dalam menentukan minimal usia perkawinan yakni 20 tahun 

bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menurut BKKBN. Tetapi 

dengan adanya klausal dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa minimal 

usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-

laki menyebabkan pola pikir orang tuabahwa norma, agama, dan budaya 

tidak melarang perkawinan sebelum usia 18 tahun menjadikan maraknya 

paraktik perkawinan usia dini. Untuk itu perlu adanya campur tangan tokoh 

agama sebagai orang yang dihormati dikalangan masyarakat, yang mana 

menurutnya melihat dari kacamata maslahah, Program PUP merupakan 

suatu keniscayaan yang benar-benar perlu direalisasikan sampai pada taraf 

                                                           
17

MuhammadAbdul Channan, Pandangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo tentang Perkawinan di bawah Umur (Skripsi, IAIN 

Ponorogo, 2015). 
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Undang-undang Perkawinan. Untuk itu perbedaan karya ilmiah ini dengan 

penulis ialah yang menjadi pokok pembahsan karya ilmiah ini ialah prlunya 

campur tangan tokoh agama dalam pelaksanaan PUP, karena dianggap 

sebagai panutan oleh masyarakat, sedangkan karya ilmiah penulis hanya 

membahas pelaksanaan PUP secara umum saja.
18

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.
19

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 

                                                           
18

 Aminullah, Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama 

terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
19

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

2000), 4. 
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c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

out come 

d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara indukatif 

e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 

teramati).
20

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah field 

research yaitu peneliti ikut serta atau langsung terjun kelapangan untuk 

mendapatkan data.
21

Peneliti langsung mengamati fenomena yang ada di 

lapangan terkait dengan pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 

Kabupaten Ponorogo dalam mengurangi pernikahan usia dini, kemudian 

diambil data yang berkaitan dengan pengaruh program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DPPKB) Kabupaten Ponorogo terhadap masyarakat Desa Jurug Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo. Dengan field research ini peneliti dapat 

langsung mendapatkan data secara akurat. 

2. KehadiranPeneliti 

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 
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 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta,2017),16. 
21

 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 30. 
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dengan subyek dalam lingkungan sebyek, dan selama itu data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan.
22

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data, sedangkan 

yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Batasan pertama yang selalu muncul dalam metodologi penelitian 

adalah lokasi penelitian. Yang dimaksud lokasi penelitian adalah tempat 

proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah 

penelitian berlangsung. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena masih 

banyak terjadinya perkawinan usia dini, menariknya lagi Desa Jurug 

Kecamatan Sooko sebagai Desa wisata dengan segudang prestasi di dalam 

KB tentunya di program Pendewasaan Usia Perkawinan.  

4. Data  dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah 

yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis nerupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:  

1) Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Pendidikan Kualitatif, 117. 
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Ponorogo dalam mengurangi perkawinan di bawah umur di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

2) Implikasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 

Ponorogo dalam mengurangi perkawinan di bawah umur di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan penulis yaitu 

1) Sumber data primeradalahdata yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang ditelititentang Implementasi Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam mengurangi pernikahan dini. 

Untukmendapatkan data 

inipenelitimelakukanwawancaradenganbeberapapihak,yakni: 

a) Drs. Seri Mulyono selaku Kasi Pengendalian Penduduk dan 

informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana kabupaten Ponorogo. 

b) Ir. Poni Susanti selaku Koordinator Penyuluh KKBPK Kecamatan 

Sooko. 

c) Drs. Bambang Suharyanto Kepala Bidang Keluarga Berencana 

DPPKB Ponorogo. 

d) Suparti, SH Seksi Jaminan dan Keluarga Berencana DPPKB 

Ponorogo. 
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e) Sabar, SHI., selaku Penyuluh KB. 

f) Tumari, Sukardi, Puji Astuti sebagai Pejabat Desa Jurug.  

g) Jana Ari Siswanto, Rian Gunawan, Rival Putra Akbar sebagai 

anggota PIK R. 

h) Eni, Dwi Hastuti, Muryati sebagai anggota BKR. 

2) Data skunder adalah buku-buku yang dijadikan rujukan untuk 

melengkapi data primer, diantaranya: 

a) Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Geafindo 

Persada. 

b) Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di 

Indonesia. Jakarta: Kencana. 

c) Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  

d) Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, 

Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak 

Reproduksi bagi Remaja Indonesia, cet ke 2. Jakarta : Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

e) Direktorat Bina Ketahanan remaja,Materi Pegangan Kader 

Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja, cet. Ke 2. 

Jakarta: BKKBN 

f) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Rencana 

Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Tahun 2015-2019. Jakarta: BKKBN. 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancaradan sumber informasi atau orang yang diwawancarai 

melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara 

merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber 

informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek 

yang diteliti dan telah dirancang  sebelumnya.
23

Wawancarayang 

dilakukan adalah wawancara secara mendalam untuk memperoleh data 

secara spesifik, adapun pertanyaan diajukan kepada kepala dinas, staf, 

penyuluh dari DPPKB Kabupaten Ponorogo, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, beserta aparat  Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan 

atau perilaku objek sasaran.
24

 Observasi ini dilakukan bagaimana usaha, 

pelaksanaan, serta implikasi program PUP DPPKB Kabupaten Ponorogo 

                                                           
23

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), 372. 
24

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2005), 104. 
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dalam mengurangi angka perkawinan usia dini di Desa Jurug Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo. 

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.
25

 Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

tentang profil DPPKB kabupaten Ponorogo, letak geografis  Desa Jurug 

Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data Kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
26

 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini dengan alur model Milles 

dan Hubermen yang mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

a. Reduksi data 

                                                           
25

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158. 
26

 LexyJ. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 248. 
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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.
27

 

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan 

dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data.
28

 

7. PengecekanKeabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas).
29

 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 
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Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, 209-210. 
28

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Geafindo Persada, 2014), 180. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatf, 171. 
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isu yang sedang dicari.
30

 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 implementasi program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo dalam mengurangi 

pernikahan dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

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.
31

 Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan 

teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan 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. 
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 Buku Pedoman Skripsi Jurusan Tarbiyah (STAIN Ponorogo 2007), 43. 
31

Ibid., 178.  



30 
 

 

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 : Bab ini menjelaskan secara umumtentang isi proposal 

penelitian diantaranya memberikan tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah,rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang program pendewasaan usia 

perkawinan dan teori efektivitas hukum. 

BAB III : Bab ini berisi tentang data umumdan data khusus. Data 

umumdalambabiniadalah kondisi Geografis Desa Jurug 



31 
 

 

Kecamatan Sooko, gambaran umum Balai Penyuluhan 

KB, pelaksanaan program PUP DPPKB Ponorogo dalam 

mengurangi pernikahan usia dini di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dan kendala 

dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo dalam 

mengurangi pernikahan usia dini di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV : Bab ini berisi tentang analisis implementasi program 

PUP DPPKB Ponorogo dalam mengurangi pernikahan 

usia dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo, dan hasil analisis dari hambatan 

dalampelaksanaan program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo dalam 

mengurangi pernikahan usia dini di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : Bab ini merupakan penutup skripsi yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  

DAN TEORI  EFEKTIVITAS HUKUM 

A. Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

1. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan 

perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan 

mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi 

pembangunan dan ketahanan Nasional. Dalam rangka mengendalikan 

jumlah penduduk, maka dibuatlah program Keluarga Berencana yang 

dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN). Dengan danya hal tersebut, strategi yang dilakukan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) didasarkan pada 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978 BKKBN berperan dalam 

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pembentukan 

berbagai isntusi, seperti KB (Keluarga Berencana), BKR (Bina Keluarga 

Remaja), BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), 

BKL (Bina Keluarga Lansia) dan PIK R/M (Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja/Mahasiswa). Di antara 4 Program Keluarga Berencana 
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yang berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk 

adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
32

 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk 

meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat 

perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun 

bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari 

sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi 

kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai 

usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama 

terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila sesorang gagal 

mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan 

kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama 

ini istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu 

menjadi tahun madu. 

Pendewasaan Usia Perkawinan yang merupakan bagian dari 

program Keluarga Berencana akan memberikan dampak terhadap 

peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan 

Total Fertility Rate (TFR).
33

 

Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah 

memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam 

merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek 
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berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, 

emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan 

jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya 

peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program 

KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada usia 20 tahun 

serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 20 tahun.
34

 

Berdasarkan Rencana Strategi BKKBN 2015-2019 tujuan utama 

PUP adalah untuk menunda usia pernikahan atau paling tiadak menunda 

kehamilan, mengatur jarak kehamilan, serta mencegah kehamilan pada 

usia 35 tahun. Program PUP tidak bermaksud untuk melarang pernikahan, 

akan tetapi berusaha mendewasakan calon pengantin agar lebih siap, 

sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Dengan 

dikendalikannya pertumbuhan penduduk, diharapkan mampu menjadi 

salah satu langkah untuk lebih mengoptimalkan akses layanan sosial 

kepada masyarakat dan mampu memperbaiki kualitas SDM yang dimiliki 

Indonesia.
35

 

2. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perencanaan Keluarga  

Disamping itu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan 

Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari Pendewasaan Usia 

Perkawinan. Kerangka ini terdiri dari empat masa reproduksi, yaitu:  
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a. Masa Menunda Perkawinan 

Dalam masa reproduksi, usia di bawah 20 tahun adalah usia 

yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam 

usia ini seseorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik 

secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 

tahun, dengan alasan ini maka dianjurkan perempuan menikah 

minimal pada usia 20 tahun.Apabila pasangan suami istri menikah 

pada usia di bawah 20 tahun, maka disebut melakukan pernikahan 

usia dini. Pada dasarnya usia perkawinan diklarifikasikan menjadi 4 

golongan yaitu: 

1) Usia rata-rata pernikahan <17 tahun disebut perkawinan anak-anak. 

2) Usia 18-19 tahun disebut pernikahan dini/muda. 

3) Usia 20-25 tahun disebut pernikahan ideal/dewasa. 

4) Usia >25 tahun disebut pernikahan usia lanjut.
36

 

Umumnya pernikahan usia dini ialah pernikahan yang dilakukan 

oleh salah satu atau kedua pasangan yang beruasia di bawah 19-20 

tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dengan keadaan belum matangnya mental, fisik, emosional 

dan juga ekonomi. Maka siapapun yang menikah di bawah batas usia 
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tersebut dapat dikatakan termasuk dalam pernikahan dini.
37

 

Pernikahan dini sering ditemukan di lingkungan masyarakat, hal ini 

terjadi akibat beberapa faktor yakni : 

a) Faktor Ekonomi 

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua 

untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban 

ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang 

sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita 

jumpai di pedesaan, keadaan keluarga yang hidup di bawah garis 

kemiskinan tanpa peduli umur anaknya masih muda orang tua 

menikahkan anaknya dengan keluarga yang mampu, dan dianggap 

dapat meningkatkan derajatnya.
38

 

b) Faktor Pendidikan 

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku 

mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Mereka 

beranggapan untuk anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-

tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rumah tangga. 

Selain itu putus sekolah juga menjadi penyebab perkawinan di 
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bawah umur. Apabila anaknya sudah tidak sekolah lagi, maka 

orang tua segera menikahkannya.
39

 

c) Faktor Kebudayaan 

Menurut adat istiadat atau kebudayaan pernikahan sering terjadi 

karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. 

Untuk merealisasikan hubungan kekeluargaan antara kerabat 

mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah 

lama mereka inginkan, maka segera mungkin menikahkan anak-

anaknya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain 

adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang 

sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencarikan 

jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di 

pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak 

gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.
40

 

d) Faktor Kecelakaan (Married By Accident) 

Dengan perkembangan zaman yang cepat, internet atau sarana 

media lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam 

pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti 

perkembangan zaman dan seketat apapun orang tua melindungi 

anaknya dari luar, tetap saja akan terkena imbasnya walaupun 

sedikit. Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki 
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seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas 

asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga membuat 

anak lupa diri saat berpacaran. Hamil diluar nikah adalah akibat 

yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Dianggap aib dan malu, 

maka orang tua menikahkan anaknya yang masih sekolah 

tersebut.
41

 

Sementara itu jika ia menikah pada usia di bawah 20 tahun, akan 

banyak resiko yang terjadi karena kondisi rahim dan panggul belum 

berkembang optimal. Hal ini dapat mengakibatkan resiko kesakitan 

dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan.
42

 

Resiko pada proses kehamilan pada usia dini atau remaja yang 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan dalam 

menghadapi kehamilannya antara lain: 

1) Keguguran (aborsi), yaitu berakhirnya proses kehamilan pada 

usia kurang dari 20 minggu. 

2) Pre eklampsia, yaitu ketidakteraturan tekanan darah selama 

kehamilan dan eklampsia, yaitu kejang pada kehamilan. 

3) Infeksi, yaitu peradangan yang terjadi pada kehamilan. 

4) Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. 

5) Kanker rahim, yaitu kanker yang terdapat dalam rahim, hal ini 

erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan 

dinding rahim.  
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6) Kematian bayi, yaitu bayi yang meninggal dalam usia kurang 

dari 1 tahun. 

Resiko pada proses persalinan bagi seorang perempuan yang 

melahirkan kurang dari usia 20 tahun dimana secara fisik belum 

mencapai kematangan maka resikonya akan semakin tinggi. Resiko 

yang mungkin terjadi adalah:
43

 

1) Prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 

minggu. 

2) Timbulnya kesulitan persalinan, yang dapat disebabkan karena 

faktor dari ibu, bayi dan proses persalinan. 

3) BBLR (berat bayi lahir rendah), yaitu bayi yang lahir dengan 

berat di bawah 2.500 gram. 

4) Kematian bayi, yaitu bayi meninggal dalam usia kurang dari 1 

tahun. 

5) Kelainan bawaan, yaitu kelainan atau cacat yang terjadi sejak 

dalam proses kehamilan. 

b. Masa Menunda Kehamilan 

Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun 

dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 

tahun. Untuk menunda kehamilan pada masa ini ciri kontrasepsi yang 

diperlukan adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan 

efektivitas tinggi. Kontrasepsi yang dianjurkan adalah kondom, pil, 
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AKR/Spiral/IUD  bagi yang belum mempunyai anak, implan dan 

suntik. 

c. MasaMenjarangkan Kehamilan 

Pada masa ini terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) 

yakni usia istri antara 20-35 tahun. Masa ini merupakan periode yang 

paling baik untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai resiko 

paling rendahbagi ibu dan anak. Jarak ideal untuk menjarangkan 

kehamilan adalah 5 tahun, sehingga tidak terdapat 2 balita dalam 1 

periode. Ciri kontrasepsi yang dianjurkan pada masa ini adalah alat 

kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektivitas cukup 

tinggi, dan tidak menghambat air susu ibu (ASI). Kontrasepsi yang 

dianjurkan adalah IUD, suntikan, pil, dan implan.
44

 

d. Masa Mengakhiri Kehamilan  

Masa mengakhiri kehamilan berada pada usia PUS di atas 35 

tahun, sebab secara empirik diketahui melahirkan anak dia atas 35 

tahun banyak mengalami resiko medik. Ciri kontrasepsi yang 

dianjurkan untuk masa ini adalah kontrasepsi yang mempunyai 

efektivitas sangat tinggi, dapat dipakai untuk jangka panjang dan tidak 

menambah kelainan yang sudah ada (pada usia tua kelainan seperti 

penyakit jantung, darah tinggi, keganasan dan metabolik biasanya 

meningkat oleh karena itu sebaiknya tidak diberikan kontrasepsi yang 
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menambah kelainan tersebut). Kontrasepsi yang dianjurkan adalah 

steril, IUD, implan, suntikan, dan pil.
45

 

3. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesiapan Ekonomi Keluarga 

a. Ekonomi Keluarga 

Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari 

berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan 

ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir 

untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ilmu 

ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut : 

1) Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas; 

2) Sumber daya tersedia secara terbatas;  

3) Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif 

penggunaan. 

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

bahasan yaitu Ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu yang menganalisis 

kegiatan perekonomian secara keseluruhan, seperti pendapatan 

nasional, kesempatan kerja, dan tingkat harga pada umumnya; dan ilmu 

ekonomi mikro, yaitu ilmu yang mempelajari dan menganalisis bagian-

bagian tertentu dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti tingkah 

laku konsumen dan tingkah laku produsen. Ekonomi keluarga termasuk 

dalam pembahasan ekonomi mikro. Pembahasan ekonomi keluarga 
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adalah pembahasan atau analisis yang berkaitan dengan perilaku 

ekonomi keluarga yang dikaitkan dengan proses permintaan dan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.
46

 

Masalah perekonomian keluarga adalah salah satu disorganisasi 

dalam keluarga. Umumnya masalah keluarga mulai dari hal-hal kecil 

sampai pada perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. 

Menurut undang-undang no. 10 tahun 1992tentangKependudukan 

dan Pembangunan KeluargaSejahtera yang dimaksudkan dengan 

keluarga dinyatakansebagaiunit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 

dari suami/ istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya atau ibu 

dengan anaknya. Dan yang dimaksudkan keluarga sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi kebutuhan spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan 

seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungannya. Keluarga sejahtera dapat diklasifikasikan menurut 

kelompok sebagai berikut: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 

Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II,Keluarga Sejahtera Tahap III, 

Keluarga Sejahtera Tahap III+. 

b. Jenis Kebutuhan Keluarga 

1) Kebutuhan Primer 
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Kebutuhan primer keluarga adalah kebutuhan yang benar- benar 

amat sangat dibutuhkan oleh keluarga dan sifatnya wajib untuk 

dipenuhi. Contohnya kebutuhan sandang, pangan dan papan.
47

 

2) Kebutuhan Sekunder 

Kebutuhan sekunder keluarga adalah kebutuhan yang diperlukan 

setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi. Contohnya kebutuhan 

rekreasi, kebutuhan transportasi, kesehatan dan pendidikan. 

3) Kebutuhan Tersier 

 

Kebutuhan tersier keluarga adalah kebutuhan manusia yang sifatnya 

mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah 

terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contohnya 

adalah mobil, komputer, apartemen, dan lain sebagainya. 

c. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesiapan Ekonomi Keluarga 

Kebutuhan primer, sekunder dan tersier keluarga seperti diuraikan 

diatas adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Setiap keluarga 

memerlukan ketiga jenis kebutuhan tersebut. Kebutuhan primer 

keluarga apabila tidak dipenuhi akan menjadi sumber permasalahan dari 

atau bagi keluarga bersangkutan seperti diuraikan dimuka. Oleh sebab 

itu idealnya setiap calon suami/istri harus sudah menyiapkan diri untuk 

mampu memenuhi kebutuhan primer keluarga apabila ingin 

melangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga baru. 
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Implikasinya apabila pasangan suami/istri memasuki kehidupan 

keluarga tanpa kesiapan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer 

(ekonomi) keluarganya berarti pasangan yang bersangkutan akan 

mengalami banyak permasalahan dalam kehidupan berkeluarga.
48

 Dan 

ini berarti konsep Keluarga Sejahtera yang diinginkan oleh UU No. 10 

tahun 1992 akan sulit terwujud. Oleh sebab program PKBR 

menganjurkan setiap remaja mempersiapkan diri secara ekonomi 

sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Salah satu cara penyiapan 

diri tersebut adalah dengan menunda usia perkawinan sampai dengan 

adanya kesiapan secara ekonomi bagi masing masing pasangan atau 

calon suami/istri. 

4. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kematangan Psikologis Keluarga 

a. Gambaran Psikologi Remaja 

Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari masa 

anak-anak menuju masa dewasa (Hurlock, 1993). Pada masa ini, remaja 

mengalami beberapa perubahan yaitu dalam aspek jasmani, rohani, 

emosional, sosial dan personal (WHO, 2002). Selain perubahan fisik, 

remaja juga akan mengalami perubahan-perubahan pikiran, perasaan, 

lingkungan pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapi. Akibat 

berbagai perubahan tersebut, remaja juga akan mengalami perubahan 

tingkah laku yang dapat menimbulkan konflik dengan orang 

disekitarnya, seperti konflik dengan orangtua atau lingkungan 
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masyarakat sekitarnya. Konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan 

sikap, pandangan hidup maupun norma yang berlaku di masyarakat 

(Willis, 2008). 

1) Batasan Usia Remaja 

Hurlock (1993) membagi tahapan usia remaja berdasi perkembangan 

psikologis, sebagai berikut:
49

 

a) Pra Remaja (11-13 tahun) 

Pra remaja ini merupakan masa yang sangat pendek yaitu kurang 

lebih hanya satu tahun. Pada masa ini dikatakan juga sebagai fase 

yang negatif, hal tersebut dapat terlihat dari tingkah laku mereka 

yang cenderung negatif, sehingga fase ini merupakan fase yang 

sulit bagi anak maupun orangtuanya. 

b) Remaja Awal (14-17 tahun) 

Pada masa ini, perubahan-perubahan fisik terjadi sangat pesat dan 

mencapai pada puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan 

ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada masa ini. Remaja 

berupaya mencari identitas dirinya, sehingga statusnya tidak jelas. 

Selain itu, pada masa ini terjadi perubahan pola-pola hubungan 

sosial. 

c) Remaja Lanjut (18-21) 

Dirinya ingin selalu menjadi pusat perhatian dan ingin 

menonjolkan diri. Remaja mulai bersikap idealis, mempunyai 
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cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang sangat 

besar. Selain itu, Remaja mulai memantapkan identitas diri dan 

ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. 

2) Ciri Psikologis Remaja 

a) Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa 

ini mood (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. 

Perubahan mood (swing) yang drastis pada para remaja ini 

seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan 

sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah.
50

 

b) Remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran 

diri mereka (self-awareness).Mereka sangat rentan terhadap 

pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa orang 

lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka, seperti 

mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. 

c) Remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang 

direfleksikan(self-image).Remaja cenderung untuk menganggap 

diri mereka sangat unik dan bahkan percaya keunikan mereka 

akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran. 

d) Para remaja juga sering menganggap diri mereka serba mampu, 

sehingga seringkali mereka terlihat tidak memikirkan akibat dari 

perbuatan mereka. Tindakan impulsif sering dilakukan, sebagian 
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karena mereka tidak sadar dan belum biasa memperhitungkan 

akibat jangka pendek atau jangka panjang. 

e) Pada usia 16 tahun ke atas, keeksentrikan remaja akan berkurang 

karena telah sering dihadapkan pada dunia nyata. Remaja akan 

mulai sadar bahwa orang lain tenyata memiliki dunia tersendiri 

dan tidak selalu sama dengan yang dihadapi atau dipikirkannya. 

Pada saat ini, remaja mulai dihadapkan dengan realita dan 

tantangan untuk menyesuaikan impian atau angan-angan mereka 

dengan kenyataan. 

3) Periode Perkembangan dan Psikologi Remaja 

Hurlock (1994) mengemukakan beberapa periode 

dalamperkembangan psikologis remaja, antara lain:
51

 

a) Periode peralihan, yaitu peralihan dari tahap perkembangan 

sebelumnya ke tahap perkembangan selanjutnya secara 

berkesinambungan. Dalam setiap periode peralihan, status 

individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang 

harus dilakukan. Dalam periode ini remaja menentukan pola 

perilaku, nilai dan sifat yang sesuai dengan dirinya. 

b) Periode perubahan, yaitu perubahan emosi, perubahan peran dan 

minat, perubahan perilaku dan perubahan sikap. 

c) Periode bermasalah, yaitu periode yang ditandai dengan 

munculnya berbagai masalah yang dihadapi oleh remaja dan 

                                                           
51

Ibid., 38. 



48 
 

 

sering sulit untuk diatasi. Hal tersebut disebabkan oleh karena 

remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah, namun 

ingin menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. 

d) Periode pencarian identitas diri, yaitu pencarian kejelasan 

mengenai siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. 

Pencarian identitas diri, seringkah dilakukan oleh remaja dengan 

menggunakan simbol status dalam bentuk mobil, pakaian 

ataupun barang- barang yang dapat terlihat. Periode ini sangat 

dipengaruhi oleh kelompok sebayanya. 

e) Periode yang menimbulkan ketakutan, yaitu periode dimana 

remaja memperoleh stereotipe sebagai remaja yang tidak dapat 

dipercaya dan berperilaku merusak. Stereotipe tersebut 

mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya 

sendiri.
52

 

f) Periode yang tidak realistik, yaitu periode dimana remaja 

memandang kehidupan dimasa yang akan datang melalui 

idealismenya sendiri yang cenderung saat itu tidak realistik. 

g) Periode ambang masa dewasa, yaitu masa semakin mendekatnya 

usia kematangan dan berusaha untuk meninggalkan periode 

remaja dan memberikan kesan bahwa mereka sudah mendekati 

dewasa. 
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b. Hubungan Antara Psikologi Remaja dengan Penundaan Usia 

Perkawinan 

Berdasarkan beberapa periode perkembangan psikologis remaja 

di atas, maka periode ambang masa dewasa merupakan periode dimana 

usia remaja mendekati usia kematangan baik dari segi fisik maupun 

psikologis. Pada periode tersebut, remaja berusaha untuk meninggalkan 

ciri masa remaja dan berupaya memberikan kesan bahwa mereka sudah 

mendekati dewasa. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada 

perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, seperti keseriusan 

dalam membina hubungan dengan lawan jenis. 

Berkaitan dengan perkawinan, maka pada periode ambang masa 

dewasa, individu dianggap telah siap menghadapi suatu perkawinan dan 

kegiatan-kegiatan pokok yang bersangkutan dengan kehidupan 

berkeluarga. Pada masa tersebut, seseorang diharapkan memainkan 

peran baru, seperti peran suami/istri, orangtua dan pencari nafkah 

(Hurlock, 1993). Namun demikian, kestabilan emosi umumnya terjadi 

pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia 

dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun 

dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia 

dewasamuda. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejolak 

remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan 
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dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi remaja masih ingin 

bertualang menemukan jati dirinya.
53

 

Perkawinan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya terdapat 

banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap 

kehidupan baru individu dan pergantian status dari lajang menjadi 

seorang istri atau suami yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-

menerus sepanjang perkawinan (Hurlock, 1993). Masalah penyesuaian 

diri dalam berumah tangga merupakan hal yang paling pokok dalam 

membina kebahagian dan keutuhan rumah tangga. 

Perkawinan bukan hanya hubungan antara dua pribadi, akan 

tetapi juga merupakan suatu lembaga sosial yang diatur oleh 

masyarakat yang beradab untuk menjaga dan memberi perlindungan 

bagi anak-anak yang akan dilahirkan dalam masyarakat tersebut, serta 

untuk menjamin stabilitas dan kelangsungan kelompok masyarakat itu 

sendiri. Banyaknya peraturan-peraturan dan larangan-larangan sosial 

bagi sebuah perkawinan membuktikan adanya perhatian yang besar dari 

masyarakat untuk sebuah perkawinan yang akan terjadi. 

Kesiapan psikologis menjadi alasan utama untuk menunda 

perkawinan. Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu 

dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi 

pengetahuan akan tugasnya masing- masing dalam rumah tangga. Jika 

pasangan suami istritidak memiliki pengetahuan yang cukup akan 
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menimbulkan kecemasan terhadap perkawinan. Akan tetapi sebaliknya 

bila pasangan suami istri memiliki pengetahuan akantugasnya masing-

masing akan menimbulkan kesiapanpsikologis bagi kehidupan berumah 

tangga.
54

 Pasangan yangsiap secara psikologis untuk menikah akan 

bersikap tidak saja fleksibel dan adaptif dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga akan tetapi melihat kehidupan rumah tangga sebagai 

suatu yang indah. 

Keuntungan dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang 

siap secara psikologis adalah mereka akan menyadari implikasi dari 

sebuah perkawinan dan menyadari arti dari perkawinan bagi 

kehidupannya. Oleh karena itu kesiapan psikologis sangat diperlukan 

dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu 

menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, 

tidak mudah bimbang dan putus asa. 

Hanya pasangan suami istri yang mampu melakukan penyesuaian 

diri dalam kehidupan rumah tangga yang akan berhasil mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang diinginkannya. Kesiapan psikologis 

berkaitan dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab yang harus 

diemban oleh masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, seorang 
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calon suami/isteri harus benar benar siap dan matang secara 

psikologis.
55

 

Pasangan yang memiliki kesiapan untuk menjala kehidupan 

perkawinan akan lebih mudah menerima danmenghadapi segala 

konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan. Sebaliknya, 

pasangan yang tidak memiliki kesiapan menuju kehidupan perkawinan 

belum dapat disebut layak untuk melakukan perkawinan, sehingga 

mereka dianjurkan untuk melakukan penundaan atau pendewasaan usia 

perkawinan. 

Penundaan usia perkawinan sampai pada usia minimal 20 tahun 

bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki diyakini banyak 

memberikan keuntungan bagi pasangan dalam keluarga. Perkawinan 

di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan 

psikologis. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk 

dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya 

agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat 

merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak.
56

 

B. Efektivitas Hukum 

Berangkat dari judul karya ilmiah implementasi  program Pendewasaan 

Usia Perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DPPKB) Ponorogo dalam mengurangi pernikahan usia dini, 

peneliti akan mengupas permasalahan yang ada melalui teori efektivitas. 
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Implementasi  program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo dalam 

mengurangi pernikahan usia dinididefinisikan bahwa perkawinan secara umum 

adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

membangun rumah tangga (keluarga) yang sejahtera dengan maksud tolong 

menolong dan menaati perintah Allah swt. Adapun tujuan  perkawinan 

menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka 

mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terlahirnya ketenangan lahir dan 

batinya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota 

keluarga.57 Dalam melakukan perkawinan salah satu syarat idealnya dalam 

program pendewasaan usia perkawinan (PUP) ialah berumur 20 tahun bagi 

perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.  

Program PUP ialah upaya meningkatkan usia pada saat perkawinan 

pertama ialah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar 

di dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan beberapa 

aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, 

emosional, pendidikan, sosial ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak dan 

kelahiran.58 Melalui program PUP diharapkan dapat meningkatkan umur kawin 

pertama (UKP) yang pada akhirnya dapat membantu pembangunan keluarga 

nasional BKKBN melalui DPPKB di setiap Kabupaten. Dengan demikian hasil 
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kerja program PUP secara langsung akan berimplikasi pada menurunnya 

jumlah pernikahan usia dinidengan meningkatkan umur kawin pertama serta 

laju pertumbuhan penduduk. Gambaran tersebut dapat dicapai apabila 

pernikahan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang termasuk adanya 

pendewasaan usia perkawinan (PUP). Pada dasarnya dalam agama Islam tidak 

ada batasan yang pasti tentang berapa usia ideal menikah, tetapi kalau ditinjau 

dari tujuan fungsi perkawinan dan peran yang harus dilakukan oleh orang yang 

telah menikah dan dianjurkan menikah adalah orang yang telah mampu.  

 Terkait dengan batasan umur pernikahan usia diniseseorang mempunyai 

peranan dalam perkawinan. Umur seseorang berhubungan dengan aspek 

fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Dari aspek batasan perkawinan pada 

umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana dalam 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sudah cukup 

masak, karena pada usia tersebut pasangan nikah sudah dapat membuahkan 

keturunan, dari segi biologis alat-alat reproduksi telah berfungsi. Tetapi dilihat 

dari aspek psikologi pada umur 16 tahun dan 19 tahun pada umumnya masih 

digolongkan umur remaja atau belum termasuk kategori dewasa. Jika dikaitkan 

dengan kematangan sosial ekonomi biasanya anak pada usia tersebut belum 

mampu mencari penghasilan atau penghidupan sendiri.59 

Faktor kedewasaan merupakan faktor penting dalam perencanaan 

pernikahan, karena suami istri yang dewasa akan lebih bertanggung jawab, 

mampu memahami perasaan, memikirkan sesuatu yang baik bermanfaat bagi 

                                                           
59

BimoWalgito, BimbingandanKonselingPerkawinan (Yogyakarta: 
YayasanPenerbitFakultasPsikologi UGM, 1984), 29. 



55 
 

 

keluarganya serta tegar menghadapi cobaan kehidupan baik dalam bidang 

sosial ekonomi maupun kesusilaan dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu 

agar dapat tercapai keluarga yang berkualitas maka sesorang yang akan 

menikah dipersyaratkan telah baligh dan mempunyai kecakapan yang 

sempurna artinya telah matang jiwa raganya dan cukup umur yakni usia 21 

tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki dengan tetap menekankan 

bahwa batasan tersebut tidak bersifat mutlak.60 

Maka dari itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi  

program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo peneliti mengukur sejauh mana 

hukum ditaati karena pada dasarnya seseorang menaati atau tidak suatu aturan 

hukum tergantug pada kepentingannya. Terkait dengan pernyataan tersebut 

keberlakuan hukum disini akan terlihat melalui teori efektivitas hukum. 

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah 

maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak 

dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang di 

pandang sama di hadapan hukum (equality before the law). Namun, dalam 

realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering 

dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-

undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, 

aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung 

                                                           
60

HasanBasri, KeluargaSakinahTinjauanPsikologidan Agama (Yogyakarta: PustakaBelajar, 
2004), 10. 



56 
 

 

pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu 

dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. 

Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya 

penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat 

yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum. 

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, 

yaitu effectiveness of the legal theory, bahasa Belanda disebut dengan 

effectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermannya, yaitu wirksamkeit der 

rechtlichen theori.61 

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu 

teori, efektivitas dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua 

istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif 

artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),  mujarab atau manjur, 

dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), mulai berlaku 

(tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan 

berpengaruh, hal berkesan, (2) kemanjuran kemujaraban, (3) keberhasilan 

(usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).62 

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang 

membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini 

sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini 
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mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui 

ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.63 

Selain itu pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan 

dalam pencapaian tujuan. Efektivitas sebagai pengukur dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, 

hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk 

mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan 

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam 

masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran 

masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang 

rasional atau modern.  

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita 

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Namun demikian, 

sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seeorang menaati 

atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.
64

 Sebagaimana 

yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-

macam, diantaranya yang bersifat compliance, indentification, internalization.  

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum 

antara lain
65

: 
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a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 

orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. 

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 

oleh target diberlakukannya aturan hukum. 

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya 

aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum 

yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang 

bersifat mengharuskan. 

e. Sanksi  yang  diancam  oleh  aturan  hukum  itu  harus  dipadankan dengan  

sifat  aturan  hukum  yang  dilanggar  tersebut.    

f. Berat  ringannya  sanksi  yang  diancam  dalam  aturan  hukum harus 

proporsional  dan  memungkinkan  untuk  dilaksanakan.     

g. Kemungkinan  bagi  penegak  hukum  untuk  memproses  jika  terjadi 

pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  tersebut,  adalah  memang 

memungkinkan,  karena  tindakan  yang  diatur  dan  diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya  

memungkinkan  untuk  diproses  dalam  setiap  tahapan (penyelidikan,  

penyidikan,  penuntutan,  dan  penghukuman).    

h. Aturan hukum  yang  mengandung norma  moral  berwujud larangan, relatif  

akan  jauh  lebih  efektif  ketimbang  aturan  hukum  yang bertentangan  

dengan  nilai  moral  yang  dianut  oleh  orang-orang yang  menjadi  target  

diberlakukannya  aturan  tersebut.   
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i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung  pada  optimal  dan  profesional  tidak  aparat  penegak hukum 

untuk menegakkan aturan hukum tersebut.    

j.  Efektif  atau  tidaknya  suatu  aturan  hukum  secara  umum,  juga 

mensyaratkan  adanya  standar  hidup  sosio-ekonomi yang minimal di 

dalam masyarakat. 

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang  

berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum 

pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. 

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap 

keduanya
66

:  

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa 

yang mempengaruhinya; 

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor 

apa yang mempengaruhinya. 

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat  

dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain
67

: 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.   

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.   

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam 

masyarakatnya.  
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d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 

diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-

undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.     

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak 

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan 

optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, 

baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

dalam penegakan perundang-undangan tersebut.
68

 

Hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan 

masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Munir Fuadi 

merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk 

menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga 

dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa 

perwujudan nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, 

ketentraman masyarakat dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang 

mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu 

kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan 

kebudayaan.69 Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut: 
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1. Kaidah Hukum 

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal 

mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini, diungkapkan sebagai 

berikut. 

a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya di dasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang 

telah ditetapkan. 

b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. 

Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau 

kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. 

c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi. 

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap 

kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur kaidah di atas, sebab 

apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan 

kaidah itu mati, apabila hanya berlaku sosiologis dalam arti teori kekuasaan, 

maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa dan apabila hanya berlaku secara 

filosofis, maka kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang 

dicita-citakan. (ius constituendum). 

Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal dari sejak peraturan 

perundang-undangan dibuat, paling tidak ada dua alasan untuk mendukung 

pernyataan ini. Pertama, pembuat peraturan perudang-undangan tidak memberi 
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perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dijalankan atau 

tidak. Kedua peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis. 

Hal ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang 

merupakan pesanan dari elit politik, negara asing ataupun lembaga keuangan 

Internasional.70 

2. Penegak Hukum  

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan 

penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. 

Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jendral Bia Cukai, 

Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Imigrasi. Problem yabg 

dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya 

agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. 

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 

mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada 

strata atas, menengah dan bawah. Petugas seyogianya harus memiliki suatu 

pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup 

tugas-tuganya. Di dalam hal penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai 

berikut. 

a) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada. 

b) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan. 

c) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat. 
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d) Sampai sejauh mankah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas 

bekenaan wewenangnya.71 

3. Fasilitas  

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan 

perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana 

fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Sering terjadi bahwa suatu peraturan 

sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang 

semula bertujuan untuk memperlancar proses, namun justru mengakibatkan 

terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu 

peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan 

mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada apa yang sudah ada 

dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada, perlu diadakan 

dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu 

dilengkapi, apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti, apa yang macet, 

dilancarkan dan apa yang telah mundur ditingkatkan.72 

4. Kesadaran Masyarakat  

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara 

untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan 

perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran masyarakat akan hak-

haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari 

perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, 
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mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya 

benar-benar mengalami pelanggaran hak.73 

5. Kebudayaan   

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan 

ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spriritual 

atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup 

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (dianuti) dan mana yang dianggap 

buruk (dihindari).   

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, diantaranya 

sebagai berikut:  

a) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-

masing demi melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat 

(lingkungan kesatuan)  

b) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai 

pengabdian kepada keseluruhan kesatuan 

c) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan 

individu itu, maka sulitlah untuk dikemukakannya suatu keperluan untuk 

menertibkan segala kepentingan-kpentingan individu tersebut.  

d) Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus 

disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan 
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mempergunakan paksaan. Yang disebut dengan salah kaprah yaitu dengan 

sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.
74

 

Kelima faktor di atas saling berkaitan eratnya, karena menjadi hal pokok 

dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan 

hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan 

hukumnya sendiri yang menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan Undang-

undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh 

penegakan hukum dan penegak hukumnya sendiri merupakan panutan 

masyarakat luas. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  

DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN USIA DINI 

DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO  

 

A. Deskripsi Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu implementasi program 

pendewasaan usia perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo dalam mengurangi pernikahan usia 

dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko, yang masih marak terjadi di Kabupaten 

Ponorogo. Untuk itu penulis melampirkan beberapa deskripsi yang menjadi 

data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian :  

1. Kondisi Geografis Desa Jurug Kecamatan Sooko 

a. Letak Geografis Desa Jurug 

Letak geografis Desa Jurug berada pada ketinggian +450 meter s/d 

650 meter di atas permukaan air laut, dengan batas – batas sebagai 

berikut  

Bagian Utara  : Desa Bedrug Kecamatan Pulung  

Bagian  Selatan  : Kabupaten Trenggalek 

Bagian Barat  : Desa Sooko Kecamatan Sooko  

Bagian Timur  : Desa Banjarejo Kecamatan Pudak  
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b. Visi dan Misi 

Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya memantau, 

mengevaluasi atau memberi predikat terhadap kondisi keadaan Desa 

yang diinginkan. Visi dari Desa Jurug adalah sebagai berikut: 

1) Bersih  

2) Endah  

3) Rapi  

4) Ekosistem  

5) Tertata  

6) Inovatif  

7) Kekaryaan  

8) Aman  

9) Damai  

Dengan tujuan untuk mewujudkan visi desa jurug tersebut, maka 

dari itulah Pemerintah Desa Jurug menetapkan tiga Misi sebagai 

berikut:  

1) Misi Bidang Pelayanan  

2) Misi Bidang Pemberdayaan  

3) Misi Bidang Pembangunan 

c. Luas 

Desa Jurug memiliki luas lahan 240,304 hektare. Pada umumnya, 

seluruh lahan di Desa Jurug difungsikan secara produktif. Hal ini 



68 
 

 

menunjukkan bahwa Desa Jurug mempunyai sumber daya alam yang 

bagus dan siap untuk diolah dan dikembangkan. Potensi sumber daya 

alam ini selain untuk produktif pertanian juga sebagai desa wisata 

karena memiliki berbagai potensi yakni terdapat tempat wisata air 

terjun Pletuk yang dijadikan sebagai ikon utama desa. 

d. Kondisi Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Desa Jurug menunjukkan kecenderungan 

naik. Adanya program-program pemerintah yang langsung menyentuh 

pada masyarakat kecil mampu mendorong menurunkan angka 

kemiskinan. Adapun jenis mata pencaharian masyarakat desa Jurug 

yaitu terdiri atas PNS sebanyak 68 jiwa, swasta 725 jiwa, pedagang 175 

jiwa, petani 832 jiwa, tukang 118 jiwa, buruh tani 615 jiwa, peternak 

832 jiwa dan jasa sebanyak 17 jiwa. 

e. Kondisi Sosial 

Kehidupan sosial yang berkembang di Desa Jurug adalah masyarakat 

pedesaan. Dalam struktur ini, nilai budaya dan tradisi masih dijunjung 

tinggi. Sifat gotong royong dan kesetiakawanan sosial sangat kental. 

Kesetiaan serta loyalitas pada tokoh pemuka masyarakat dalam 

komunitasnya tumbuh baik. Jiwa dan semangat tersebut sangat penting 

sebagai modal utama dalam rangka menyukseskan rencana program 

pembangunan.
75
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2. Persentase Perkawinan Usia Dini Desa Jurug Kecamatan dari Tahun 

2014 – 2018 

Penulis menyajikan beberapa data terkait perkawinan usia dini yang 

penulis dapatkan langsung dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Sooko . 

Berikut persentase data pernikahan usia dini di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2108: 

Tahun 

Jumlah Seluruh 

Perkawinan 

Jumlah 

Perkawinan usia 

dini  

Hasil Persentase 

Perkawinan usia 

dini 

2014 40 5 12,5 % 

2015 54 19 35,2 % 

2016 39 9 23,1 % 

2017 23 7 30,4 % 

2018 50 14 28  
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B. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sooko 

a. Profil Balai Penyuluhan KB  

Kantor ini bernama Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sooko, yang 

beralamat di Jl. Raya Sooko - Pulung No. 2 Sooko. Satu area dengan Kantor 

Camat Sooko, persisnya berada di Dukuh Dalangan Desa Sooko Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo. 

b. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan KB  
 

 
 

 

b.  
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c. Kondisi Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan  

d. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan  

1) Penyuluhan rutin di Posyandu 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. N
o 
Nama Barang Jumlah Kondisi Ket 

Baik Buruk  

1. Sepeda motor 4 buah 4   

2. Wireless 1 buah 1   

3. Lemari buku 3 buah 3   

4. Rak berkas 2 buah 2   

5. Komputer PC 1 buah 1   

6. Laptop 2 buah 1 1  

7. Printer 2 buah 1 1  

8. Meja Kerja 6 buah 5 1  

9. Kursi 6 buah 6   

10. Kursi tamu / sofa 1 set 1   

11. Jaringan internet 1 buah 1   

12. Jam dinding 1 buah 1   

13. Kipas Angin 1 buah 1   

14. LCD dan proyektor 1 buah 1   

15. KIE Kit 3 buah 3   

16. Roll Banner Media KIE 

KB 

2 buah 2   

17. Alat kebersihan kantor 1 paket 1   
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2) Pembinaan Kelompok BKB di Taman Posyandu 

3) Pembinaan IMP (Pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD) 

4) Staff Meeting Penyuluh KB 

5) Forum Musyawarah di Kampung KB 

6) Pertemuan Pokja Kampung KB 

7) Mini Lokakarya di Kampung KB 

8) Pertemuan Tri Bina di Kampung KB
76

 

C. Implementasi Program Pendewasaan Usia dalam Mengurangi Pernikahan 

Dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

1. Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)  

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang masuk dalam 

program kerja Keluarga Berencana (KB) yang ada pada Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaannya melalui 

strategi penyuluhan. Kegiatan yang dilakukan petugas/kader lapangan ini 

mengadakan penyuluhan tentang PUP melalui PIK R/M (Pusat Informasi 

dan Konseling Remaja/Mahasiswa) dan BKR (Bina Keluarga 

Remaja)dengan melibatkan seluruh pihak terkait dari remajanya sendiri 

dan keluarga remaja.Peneliti dalam hal ini mengambil13 (tiga belas) 

narasumber yaitu: 

No Nama Instansi 

1 Drs.Bambang Suharyanto Kepala Bidang KB DPPKB 
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2 Suparti, S.H. Kepala Sie. Jaminan dan KB DPPKB 

3 Ir. Poni Susanti Koord. Penyuluhan KB Kec. Sooko 

4 Sabar, S.H.I. Penyuluh KB Kec. Sooko 

5 Puji Astuti Bidan Desa Jurug 

6 Tumiran Kepala Desa Jurug 

7 Sukardi Tokoh Agama Desa Jurug 

8 Jana Ari Siswanto Ketua PIK R Desa Jurug 

9 Rian Gunawan Anggota PIK R Desa Jurug 

10 Rival Putra Akbar Anggota PIK R Desa Jurug 

11 Eni Ketua BKR Desa Jurug 

12 Dwi Hastuti Anggota BKR Desa Jurug 

13 Muryati Anggota BKR Desa Jurug 

 

Bapak Drs. Bambang Suharyanto informan pertama sebagai Kepala 

Bidang Keluarga Berencana memaparkan pendapatnya bahwa: 

Begini ya mbak, Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai 

upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama untuk wanita usia 

20 tahun dan pria di usia 25 tahun. Dengan usia tersebut secara 

sosial psikis telah didapatkan kematangan pemikiran dan jiwa, 

sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan bijak atau 

dewasa. Secara sosio ekonomi diusia tersebut paling tidak telah 

berbekal dengan pekerjaan dan mempunyai penghasilan atau 

pendapatan dari dirinya sendiri dan tidak selalu bergantung dengan 

orang lain atau orang tuanya. Dilihat dari kondisi geografis letak 

Desa Jurug yang berada pada ujung timur Kabupaten Ponorogo dan 

sosio, ekonominya memberikan informasi-informasi program 

seperti PUP ataupun Genre dan sebagainya akan sangat membantu 

di dalam mengurangi pernikahan dini dengan resiko kematian ibu 
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dan anak. Dengan begitu dalam pelaksanaannya, program PUP yang 

sudah sering digemborkanmelalui komunikasi antara penyuluh dan 

warga Desa Jurug dalam menghadapi remaja sekarang yang 

pergaulannya semakin bebas (remaja cenduerung mengikuti tren 

yang ada seperti pacaran dan sebagainya) menjadikan masih ada 

terjadinya pernikahan dini sehingga menghasilkan presentase 

perkawinan di bawah umur 20 tahun yang masih naik turun atau 

tidak stabil dari tahun ke tahun. Akan tetapi dengan adanya seperti 

itu kami selaku dinas yang menanganinya tidak ada henti-hentinya 

mengkampanyekan program PUP ini, tidak hanya pada remajanya 

saja tapi juga kepada orang tua remaja melalui yasinan, rembug 

desa, posyandu, kelompok tani dan juga pertemuan PIK-R.
77

 

 

Menurut Ibu Suparti, SH selaku Kepala Seksi Jaminan dan 

Keluarga Berencana, beliau mengatakan bahwa: 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan atau biasa disebut PUP 

ialah salah satu pilar dari program KB yang cocok diterapkan di 

Desa Jurug karena kondisi geografis yang jauh dari kota, 

kemiskinan, maka dari itu banyak sekali remaja yang memutuskan 

tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan memilih untuk 

menikah diusia yang belum cukup. Keadaan seperti inilah yang 

cocok untuk dijadikan sasaran dalam pelaksanaan program PUP. 

Dari kami sendiri sebenarnya, dalam pelaksanaan program PUP 

juga selalu melakukan monitoring/pengawasa setiap 2-3 bulan 

sekali kalaupun dari kantor pusat DPPKB sedang longgardemi 

benar-benar terlaksananya program ini. Akan tetapi yang namanya 

sebuah program menurut kami tidak bisa langsung berhasil dalam 

jangka waktu pendek karena juga sasaran kami masyarakat banyak, 

itulah salah satu yang menyebabkan program PUP ini belum 

menuai hasil yang maksimal.
78

 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas melihat kondisi geografis, 

sosio-ekonomi dari letak Desa Jurug yang berada pada wilayah pedesaan 

termasuk pada wilayah perbatasan, masih banyaknya kemiskinan, 
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sehingga banyak sekali remaja yang memutuskan tidak melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah diusia yang 

belum cukup, program PUP seperti halnya memberikan pengetahuan 

mengenai pentingnya menikah pada usia yang lebih matang, patut dan 

didukung dikampanyekan dan digalakkan di Desa Jurug Kecamatan 

Sooko. 

Dan dengan hasil dari pelaksanaan program PUP menghasilkan 

presentase pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Ponorogo, 

pejabat DPPKB mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang salah 

satunya ialah, pergaulan yang semakin bebas (remaja cenderung 

mengikuti tren yang ada seperti pacaran dan sebagainya) yang diiringi 

tanpa adanya monitoring atau pengawasan langsung dari pelaksana, 

kiranya kurang cukup dalam mencapai tujuan dari pada PUP itu sendiri.  

Selanjutnya keterangan dari Ibu Ir. Poni Susanti selaku Koordinator 

Penyuluhan KB Kecamatan Sooko menyampaikan: 

Seperti yang telah dietahui, Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP) dalam implementasinya program PUP ini sudah berjalan 

melalui PIK R dan BKR Desa Jurug. Namun secara operasional 

bisa saya katakan masih belum maksimal karena ada beberapa 

kendala yang antara lainnya yakni fasilitas yang belum lengkap, 

pendanaan yang terbatas, sehingga untuk melakukan kegiatan 

terkdang mencari dana sendiri sehingga sering kali menyebabkan 

pelatihan tidak terselesaikan dan menghasilkanpersentase hasil 

program PUP dalam mengurangi perkawinan usia dini dari tahun ke 

tahun yang masih belum stabil.Dari orang tuanya remaja pun masih 

menganggap jika anaknya yang sudah pacaran menurutnya perilaku 

anak tersebut menunjukkan bahwa sudah siap menikah tanpa 

berfikir panjang untuk kehidupan anaknya dikemudian hari. Tapi 
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dari kami tiada henti-hentinya untuk memberikan penyuluhan dan 

membangun komunikasi kepada PIK R maupun BKR.
79

 

 

Sedangkan menurut Bapak Sabar, SHI sebagai Penyuluh KB 

menyatakan bahwa: 

Pelaksanaan program PUP di Desa Jurug Kecamatan Sooko yang 

saya ketahui ketika saya melakukan penyuluhan, saya rasa belum 

maksimal seperti fasilitas yang belum lengkpa dan memadai, 

pendanaan sehingga dari tahun ke tahun masih aja terjadi dan ada 

yang melakukan perkawinan di bawah umur. Kemudian selain itu 

beberapa penyebab yang sering terjadi ialah pola pergaulan remaja 

yang cenderung bebas, orang tua kurang dalam melakukan 

pengawasan terhadap anaknya dan juga masyarakat masih 

beranggapan bahwa pernikahan usia dini bukan dianggap masalah 

serius. Selain itu ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh 

perkembangan Desa Jurug sendiri yakni sebagai desa wisata tentu 

tidak hanya membawa dampak positif tapi juga membawa dampak 

negatif, seperti halnya para pengunjung yang berasal dari beberapa 

daerah dengan budaya mereka msing-masing seperti cara 

berpakaian menjadikan remaja menirukannya. Sebenarnya kami 

selaku penyuluh seudah berkali-kali memberikan sosialisasi akan 

bahayanya menikah pada usia dini mulai dari kesehatan reproduksi, 

penyakit menular seksual, bahaya narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya akan tetapi juga belum bisa diterima penuh oleh 

seluruh remaja Desa Jurug.
80

 

 

Sebagaimana sudut pandang penyuluh pelaksanaan program PUP 

secara operasional belum maksimal seperti halnya ada beberapa kendala 

yang antara lainnya yakni fasilitas yang belum lengkap, pendanaan yang 

terbatas. Selain itu faktor yang menghambat berjalannya PUP sehingga 

hasilnya dari tahun ketahun diangka yang naik turun, dipengaruhi oleh 

orang tuanya remaja pun masih menganggap jika anaknya yang sudah 
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pacaran menurutnya perilaku anak tersebut menunjukkan bahwa sudah 

siap menikah dan masyarakat masih beranggapan bahwa pernikahan usia 

dini bukan dianggap masalah serius. 

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Bidan Desa Jurug yakni Ibu 

Puji Astuti dan juga sebagai orang tua yang memiliki anak remaja, beliau 

menjelaskan bahwa: 

Program PUP sangat penting dan bermanfaat untuk kehidupan dan 

kesejahteraan keluarga, karena menikah diusia yang belum matang 

terdapat resiko yang sangat besar ketika terjadi kehamilan. Maka 

dari itu, perkawinan ketika dilaksanakan diusia yang matang sesuai 

yang disarankan dari program PUP menjadikan remaja lebih dewasa 

dan dalam kehidupan selanjutnya tidak bergantung kepada keluarga. 

Dan saya sebagai bidan di Desa Jurug ini, juga banyak menemui 

beberapa kendala dari remaja yang sudah menikah dan mempunyai 

bayi namun sama sekali tidak paham dengan program KB, memang 

masih kerap terjadi perkawinan di bawah umur akibat dari tingkah 

laku remaja itu sendiri yang mempengaruhi pemikiran orang 

tuanya, salah satunya orang tua segera menikahkan anaknya yang 

sudah pacaran tanpa memandang kelayakannya.
81

 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan program 

PUP sangatlah didukung oleh bidan desa, memang batasan yang 

digunakan dalam penentuan batas usia adalah Undang-undang 

Perkawinan namun juga perlu mempertimbangkan tentang kelayakan. 

Kelayakan yang dimaksud dalam hal ini ialah fase kedewasaan, 

kemampuan, baik dari segi psikologis maupun biologis. Sudah layak atau 

belum seseorang yang akan menikah tersebut. 

                                                           
81

08/WA/05-03/2019 



78 
 

 

Berkaitan dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 

yang menjadi sorotan karena penentuan usia perkawinan yang berbeda 

dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1975, peneliti menggali pendapat 

para tokoh masyarakat Desa Jurug: 

Pertama menurut Bapak Tumari selaku Kepala Desa Jurug dan 

sekaligus sebagai orang tua yang memiliki remaja usia 17 tahun: 

Mbak yaya, Pandangan saya itu begini program PUP yang 

dilaksanakan di Desa Jurug sudah sangatlah maju terutama 

kelompok PIK R yang beberapa kali membawa harum nama Desa 

Jurug ini. Memang menurut Undang-undang Perkawinan dalam 

menentukan usia minimal perkawinan sudah dibicarakan dengan 

matang tapi tidak secara penuh memperhatikan dari segi kesehatan 

reproduksi, sehingga pada nyatanya anak seusia 16 tahun dan 19 

tahun saya kira belum cukup dewasa dan mampu, seperti kenyataan 

di lapangan sendiri dalam pengamatan saya remaja yang menikah di 

bawah umur mereka masih berperilaku seperti anak-anak dan ketika 

melakukan perkawinan saya katakan mereka pasti masih 

bergantung kepada orang tua dan tidak jarang terjadinya perceraian 

dari segi kesehatan reproduksi juga banyak terjadinya keguguran 

karna dirasa masih terlalu muda untuk dibuahi, pinggulnya sempit 

dan mengalami kesulitan dalam persalinan. Jadi program PUP ini 

menurut saya ialah program yang sangat baik dan juga sebagai 

program yang membantu pembangunan di Indonesia. Ketentuan 

umur yang diberikan memang belum diterima penuh di masyarakat 

Jurug sini sehingga masih ada anak yang menikah dibawah usia 20 

tahun dan 25 tahun, karena ada beberapa sebab antara lain 

pergaulan bebas. Selain itu pada tahun 2017- 2018 marak-maraknya 

air terjun Pletuk, Desa Jurug sebagai desa wisata selain membawa 

dampak positif tentu membawa dampak negatif terhadap 

masyarakat, para pengunjung air terjun pletuk yang berasal dari 

bermacam-macam daerah dengan pola tingkah lakunya yang 

dibawa menyebabkan beberapa remaja disini menirukannya dan 

akhirnya terjadilah perkawinan di bawah umur yang terkadang 

pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu.
82
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Sudut pandang kesehatan reproduksi menjadi salah satu indikator 

ketika menentukan batas minimal usia pernikahan karena mengingat 

tujuan pernikahan ialah melestarikan keturunan. Yang dikuatkan pada 

kenyataan bahwa di usia yang ditentukan dalam Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 remaja masih dirasa belum mampu 

karena dari segi biologis, sosio-ekonomi belum memumpuni. Walaupun 

pengimplementasiannya dirasa belum cukup maksimal akibat dari adanya 

perkembangan desa wisata yang membawa dampak negatif, namun 

pelaksanaan PUP sangatlah didukung oleh pejabat desa karna PIK R 

berhasil membawa nama baik Desa Jurug.. 

Kedua, menurut Bapak Sukardi selaku Tokoh Agama di Desa 

Jurug, beliau menyampaikan bahwa: 

Jadi ini hal yang penting mbak ya, walaupun dalam Islam tidak ada 

ketentuan minimal usia perkawinan dan hanya baligh yang 

dijadikan pedoman, tetapi menurut saya seiring perkembangan 

zaman semata-mata itu tidak bisa dijadikan pedoman utama. Karena 

yang diprioritaskan dalam perkawinan ialah dewasa dari segala 

bidang mulai dari mental, spiritual agar mampu menuju keluarga 

yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Maka dari itu menurut saya 

program PUP yang memberikan saran untuk menikah pada usia 20 

tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, ini sebagai 

petunjuk agar tidak melakukan pernikahan dini yang dapat 

merugikan diri sendiri dan keluarga. Meskipun program PUP sangat 

sulit dilaksanakan di desa jika ingin melakukan perkawinan paling 

tidak tamat SMA untuk yang perempuan dan berumur 20 tahun 

untuk yang laki-laki itu sudah merupakan apresiasi tersendiri bagi 

masyarakat yang hidup di desa. Karena media sosial yang semakin 

maju sehingga mendesak pikiran para orang tua remaja untuk 

segera menikahkan anaknya, karena jarang sekali dari remaja 

sekarang yang tidak mempunyai pacar, dari sinilah orang tua 

menghendaki untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan 
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akan menjadi pembicaraan masyarakat karena sudah sering bersama 

sehingga takut terjadiya hal-hal yang tidak diinginkan.
83

 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait hukum pernikahan 

dini yaitu dalam islam tidak mengenal batasan usia yang digunakan 

adalah batasan baligh. Namun ada hal yang perlu diperhatikan ialah 

kedewasaan dan kemampuan. Program PUP yang telah memberikan saran 

agar perkawinan yang dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan dan 

sangat didukung dan diterima masyarakat, walaupun ada beberapa 

kesulitan dalam pelaksanaan program seperti halnya lagi-lagi media sosial 

yang semakin maju sehingga mendesak pikiran para orang tua remaja 

untuk segera menikahkan anaknya, dengan alasan akan menjadi 

pembicaraan masyarakat karena sudah sering bersama sehingga takut 

terjadiya hal-hal yang tidak diinginkan. 

Berikutnya adalah pendapat dari wadah kegiatan dan yang menjadi 

utama sasaran dari program PUP yakni PIK R dan BKR. 

Pendapat pertama disampaikan oleh Jana Ari Siswanto yaitu anak 

remaja usia 24 tahun selaku ketua PIK R Desa Jurug : 

Menurut saya implementasi program PUP di desa saya tepatnya 

Desa Jurug cukup banyak mengundang perhatian remaja hingga 

PIK R kami mendapatkan beberapa prestasi antara lain 

mendapatkan penghargaan juara 1 tingkat Provinsi lomba PIK R 

dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) tahun 

2017, juara 1 tingkat Kabupaten dan harapan 1 tingkat Nasional 

lomba kegiatan PIK R tahun 2017. Walaupun program PUP ini 

belom menuai hasil yang masksimal dan belum stabil setidaknya 

memberikan pengaruh terhadap remaja Desa jurug yakni rata-rata 

remaja menikah di usia yang cukup matang. Selain itu untuk 
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menjelaskan hasil presentase perkawinan usia dini yang tidak 

optimalmenurut saya minimnya fasilitas dan pendanaan 

menyebabkan kami sulit mengadakan kegiatan yang rutin seperti 

halnya membuat pelatihan menyablon yang pernah dilakukan tapi 

terhenti sebelum usai karena alatnya di blok, sehingga sulit untuk 

menjangkau seluruh remaja yang ada di Desa Jurug yang 

mengakibatkan masih banyak sekali yang belum tergabung dalam 

PIK R. maka dari itu tidak terlalu banyak remaja yang aktif dalam 

kegiatan pembinaan, seperti melunjaknya kembali jumlah 

perkawinan usia dini pada tahun 2018minat mereka dan antusias 

mereka semakin menurun, yang hanya lulusan tingkat SMP atau 

putus sekolah memilih bekerja membantu orang tua, minimnya 

informasi dan pengetahuan menimbulkan dampak bahwa menikah 

diusia dini bukan lagi masalah begi mereka.
84

 

 

Pendapat kedua disampaikan Rian Gunawan anggota PIK R Desa 

Jurug: 

Dari saya yang tergabung dalam PIK R yang dibina penyuluh badan 

KB Kecamatan Sooko yang saya pahami PUP ialah suatu program 

yang menjelaskan tentang batas usia menikah yang ideal yaitu 20 

tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, selain itu 

program PUP memberikan pemahaman tentang menikah diusia 

muda mulai dari kesiapan fisik, mental dan spiritual agar dapat 

meyiapkan kehidupan kelak. Dari bergabung di PIK R saya dan 

lainnya sebagai anggota merasakan banyak sekali manfaatnya, saya 

sendiri yang awalnya berniat tidak melanjutkan sekolah ke jenjang 

yang lebih tinggi memilih untuk menikah dan bekerja, setelah 

tergabung di PIK R menjadikan menset saya berubah dan hingga 

kini saya akhirnya duduk di bangku kuliah semester 2. Dalam 

mengikuti program PIK R dan saya sebagai anggota tentu tidak 

mudah dalam melaksanakan program ini karena minimnya 

pendanaan untuk mengadakan sosialisasi secara rutin.
85

 

 

Dan pendapat yang ketiga dari anggota PIK R Rival Putra Akbar, 

remaja usia 19 tahun menurutnya: 
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Saya memahami PUP itu begini mbak, program menunda usia 

menikah agar nantinya sesuai tahap kematangannya, laki-laki 

minimal menikah usia 25 tahun dan perempuan 20 tahun. Saya 

sebagai anggota pertama sejak berdirinya PIK R Desa Jurug 

merasakan bahwa program kebijakan pemerintah ini yakni PUP 

sangatlah layak dan patut untuk didukung, pengarahan yang di 

berikan penyuluh sangatlah baik dan bisa kami terima dengan 

mudah. Akan tetapi penyampaian materi dirasa menjadi sebabnya 

karena penyampaian yang dilakukan penyuluh terlalu formal, 

sehingga membosankan bagi mereka yang tergabung dan 

berpendidikan hanya di bangku SD atau SMP.
86

 

 

Dari tiga pendapat remaja PIK R dapat disimpulkan bahwa, 

pelaksanaan program PUP layak untuk didukung, karena menghasilhkan 

dampak positif bagi remaja yang bergabung. Yang menjadi belum 

terealisasinya secara penuh ialah fasilitas, pendanaan, berkurangnya minat 

remaja dalam mengikuti setiap penyuluhan dan kegiatan karena 

penyuluhan yang diberikan dirasa terlalu formal dan sering 

membosankan. 

Yang terakhir peneliti menggali informasi dari BKR (Bina Keluarga 

Remaja) yaitu para orang tua yang memiliki anak remaja. 

Informan pertama disampaikan oleh Ibu Eni selaku ketua BKR 

yang memiliki 2 remaja yaitu cewek usia 20 tahun dan cowok 15 tahun. 

Ini menurut saya sendiri ya mbak, bagi saya program PUP sangatlah 

bagus dan saya terima dengan baik karena juga menimbulkan 

dampak yang baik bagi remaja ataupun saya sebagai orang tua 

remaja. Sepemahaman saya seperti yang disampaikan Ibu Poni 

selaku Penyuluh PUP merupakan program untuk mematangkan usia 

perkawinan yakni usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun 

untuk laki-laki. Dari yang saya pahami kita sebagai orang tua diajari 
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untuk menjadi konselor untuk anak remaja kita supaya anak mau 

bercerita atau curhat tentang kehidupannya di luar rumah yang tidak 

bisa saya awasi dan selainitu saya dan teman-teman juga diajarkan 

beberapa ketrampilan seperti merajut dan lain-lain sebagainya yang 

bisa kami ajarkan kepada anak remaja kami. Untuk kendala saya 

dalam mengikuti program ini ialah susahnya mengumpulkan 

anggota untuk melakukan kegiatan ataupun koordinasi selain itu 

banyaknya anggota saya yang keluar, karena pendidikan orang tua 

yang juga relatif rendah, mereka lebih mementingan kehidupannya 

sendiri dengan bekerja srabutan dan di tegal seharian penuh dari 

pada mengkuti penyuluhan. Sehingga tidak terlalu mementingkan 

anak remajanya, penyampaian materi yang begitu-begitu saja 

sehingga membosankan. Dilain ini dalam pelaksanaan program 

PUP masih kurang maksimal karena pendanaan dan banyaknya 

anggota baru belum bisa dilepaskan dilapangan sendiri untuk 

membantu memberikan informasi kepada para orang tua remaja 

lainya.
87

 

 

Selanjutnya informan kedua disampaikan oleh Ibu Dwi Hastuti 

yaitu orang tua yang memiliki anak remaja cewek usia 15 tahun, 

sekaligus pelaku dari pernikahan yang dilakukan diusia dini. 

Pertama yang ingin saya sampaikan mbak, saya sangat mendukung 

sekali program ini karena saya menyadari dari pengalaman dulu 

mbak, saya sendiri melakukan pernikahan diusia 15 tahun setelah 

lulus di bangku SMP. Dari pengalaman ini bisa saya jadikan 

pelajaran bahwa perkawinan di bawah umur sangatlah beresiko bagi 

kesehatan dan juga sangat berdampak negatif yaitu sudah menikah 

tapi masih memiliki pemikiran yang belum dewasa dan banyak 

bergantung kepada orang tua. Saya sebagai anggota baru yang saya 

ketahui dari program PUP ini ialah program mencegah perkawinan 

di bawah umur dan pemberian informasi dari penyuluh untuk 

menghadapi remaja mulai dari cara mengambil sikap untuk 

menyelamatkan remaja dari bahayanya kemajuan zaman dan 

dampak negatif terhadap kesehatan seperti keguguran, narkoba dan 

lain-lainnya apabila terjadi pernikahan dini. Selain itu dari BKR 
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saya juga mengetahui masa-masa yang baik untuk kehamilan akan 

tetapi yang sering ditekan dan dibahas ialah remaja.
88

 

 

Yang terakhir ialah informan dari Ibu Muryati yaitu anggota BKR 

yang memiliki anak remaja cewek usia 13 tahun beliau mengatakan 

bahwa: 

Dengan hal seperti itu menjadikan saya tertarik dengan program 

PUP ini selain menjelaskan umur yang tepat dalam kehamilan dan 

bahayanya kehamilan diusia yang terlalu muda dan terlalu tua, 

setahu saya program PUP ialah program yang memberikan saran 

agar menikahkan anaknya diusia yang sudah cukup dewasa, yaitu 

pada umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. 

Informasi yang saya dapatkan dari penyuluh Ibu Poni, Pak Sabar 

maupun Bapak Sujono ialah kita sebagai orang tua harus mampu 

mengubah pola pikir remaja sehingga tidak terjerumus dalam hal-

hal negatif pada kemajuan zaman. Dari saya pribadi dalam 

mengikuti program ini tentu saya mendapatkan hal baru yang belum 

saya ketahui seperti pendekatan kepada anak perempuan saya.
89

 

 

Dalam memberikan pemahaman mengenai program PUP mayoritas 

masyarakat memahaminya secara garis besar saja. Program PUP dirasa 

mampu membantu orang tua yang tergabung dalam BKR dan mengikuti 

penyuluhan untuk menghadapi anak remajanya. Sebagai sebuah program 

yang menghandalkan komunikasi menyebabkan para orang tua banyak 

yang tidak antusias karena penyampaiaannya yangdi rasa oleh para orang 

tua membosankandan lebih mementingkan pekerjaannya sehingga 

mengabaikan keperluan anak remajanya. 
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2. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) 

Dari program Pendewasaan Usia Perkawina (PUP) tentu ada 

hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun program PUP ini sudah 

dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

pernikahan dini tetap akan terjadi.Untuk mengetahui faktor yang 

menjadikan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program PUP 

peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait yaitu: 

Pertama dari Ibu Ir. Poni Susanti beliau menyampaikan bahwa: 

Program PUP dalam pelaksanaannya tentu tidak berjalan lancar atau 

mulus saja, kami selaku satu-satunya sektor yang menangani 

masalah ini saya rasa sangat sulit untuk mencapai tujuan puncak 

program PUP ini, karena kami sebagai penyuluh yang hanya 

berjumlah 3 orang sangat sulit dalam menghendel dan menangani 

seluruh masyarakat, jadi di lapangan yang bertugas hanyalah dari 

penyuluh yang berada di kecamatan tidak dicampur tangani sama 

sekali oleh DPPKB pusat. Selain itu menurut pengamatan saya 

salah satu hambatan besar bagi kami ialah pesatnya arus informasi 

melalui media sosial (sepetti HP) sedangkan kualitas SDM remaja 

belum seluruhnya memadai, remaja belum bisa memilih dan 

memilah informasi yang cocok untuknya meyebabkan banyaknya 

pernikahan dini di Desa Jurug.
90

 

 

Sebagai satu-satunya sektor dan hanya berjumlah 3 orang penyuluh 

yang menangani masalah ini dirasa tidak mampu untuk menjangkau 

seluruh masyarakat, monitoring atau bantuan pengawasan dan pemberian 

penyuluhan dari DPPKB pusat sangat diperlukan. 
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Kedua peneliti melakukan wawancara kepada penyuluh yakni 

Bapak Drs. Bambang Suharyanto beliau mengatakan: 

Jadi mbak kini masih sangat banyak kendala dan hambatan dalam 

pelaksanaan program PUP salah satu hambatan utamanya yaitu 

kemajuan teknologi semakin hari yang terus berkembang serta lebih 

cepat dan lebih dijadikan perhatian para remaja dari pada materi 

yang kami berikan.
91

 

 

Selanjutnya pendapat dari Bapak Tumari, selaku Kepala Desa Jurug 

beliau menyampaikan: 

Jadi gini mbak ya, menurut saya yang menjadi hambatan utama 

dalam penyampaian program PUP ialah kemajuan teknologi. Anak 

muda sekarang jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada 

satupun yang tidak mempuyai HP. Mereka para orang tua tidak tau 

persis kegunaan HP yang diberikan kepada anaknya karena 

rendahnya pendidikan orang tua, sehingga apapun yang diminta 

anaknya akan dituruti.
92

 

 

Informan keempat disampaikan oleh anggota BKR yang 

mempunyai anak remaja yakni Ibu muryati menurut beliau: 

Seperti yang saya pahami aja ya mbak, program PUP inilah 

program yang harus ada di masyarakat karena saya sebagai orang 

tua yang mempunyai anak remaja sedikit juga merasakan kesulitan 

dalam mengawasi anak saya karena kemajuan zaman terutama 

canggihnya teknologi seperti HP Android yang saya sendiri tidak 

bisa menggunakannya.
93

 

 

Dari pemaparan diatas kemajuan dan pesatnya arus media sosial 

yang sering disebut-sebut karena sebagai penghambat orang tua dalam 

melakukan pengawasan terhadap anaknya dan juga berdampak negatif 

terhadap remaja. 
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Informan selanjutnya dari anggota PIK R Rian gunawan 

menurutnya: 

Jadi mbak. yang menjadikan masalah utama kami dari tahun ke 

tahun masih sama yakni rendahnya partisipasi remaja seperti remaja 

ketika diundamg dalam sosialisasi tidak datang dan hal seperti itu 

sering terjadi dan bahkan dilakukan oleh sebagian dari anggota 

kami sehingga pemahaman mereka mengenai program PUP 

rendah.
94

 

 

Keenam, sumber informasi diberikan dari Rival Putra Akbar yang 

menyebutkan bahwa: 

Kami sebagai anggota masih mengalami kesulitan untuk mengajak 

seluruh remaja yang ada di Desa Jurug, mereka yang tergabung 

tidak aktif seluruhnya ketika ada kegiatan diikuti sesekali dua kali 

saja itu hambatan yang lumayan berat bagi kami dalam 

melaksanakan program PUP yang menyebabkan mereka tidak 

faham betul mengenai materi PUP.
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Rendahnya partisipasi remaja dalam mengikuti program PUP 

walaupun itu untuk kepentingan dan kebutuhannya dia sendiri 

menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka mengenai PUP. 

Selanjutnya keterangan dari Bapak Sukardi bahwa: 

Bagi saya mbak, hambatan atau sulitnya pelaksanaan PUP ialah 

warga Desa Jurug itu yang dijadikan panutan ialah tetangga, mereka 

lebih percaya dengan apa yang dikatakan tetangga ataupun yang 

dilakukan tetangganya tidak memandang yang dijadikan panutan 

atau yang memberikan informasi berpendidikan atau tidak, yang 

terpenting hanya ikut-ikutan saja dan itu bahkan tidak hanya dalam 

suatu tindakan tapi keseluruhan segala yang dilakukan entah itu 

kegiatan positif atau negatif. Jadi peraturan seperti PUP menurutnya 

tidak penting dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat.
96
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Dan yang terakhir pendapat dari Ibu Enisebagai masyarakat 

sekaligus ketua dari BKR: 

Selain sulitnya mengajak masyarakat untuk mengikuti program 

PUP, jadi mbak ya, Desa Jurug masih kental dengan 

kesetiakawanan dengan tetangga, bahkan dari kegiatan sehari-hari 

yang mereka lakukanpun sama apalagi bagi mereka yang 

berdekatan rumahnya perilakupun mereka bisa sama, mulai dari 

mendidik, menyekolahkan anaknya. Adanya tokoh pemuka  

dijunjung tinggi oleh masyarakat dari pada penyuluh-penyuluh 

ataupun dinas lainnya. Jadi mbak ya mereka itu seperti sudah 

mempunyai aturan sendiri.
97

 

 

Karena kentalnya kesetiakawanan dan adat masyarakat yang 

menjadikan panutan sesama warga, mereka lebih percaya dengan apa 

yang dilakukan dan diucapkan tetangganya sehingga sangat sulit jika 

diberikan program atau aturan tentang PUP yang membawanya ke 

dampak positif. 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa hambatan dari 

pelaksanaan program PUP meliputi beberapa faktor mulai dari penegak 

sendiri dan juga masyarakatnya. 
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BAB IV 

ANALISAIMPLEMENTASI  

PROGRAM PENDEWASAAN USIAPERKAWINAN  

DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN USIA DINI 

DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO  

 

A. Analisa Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam 

Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam atau yang disebut KHI 

adalah akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kokoh untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan 

salah satunya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Banyak cara dalam 

mewujudkan keluarga sejahtera, salah satu cara tersebut ialah 

penyelenggaraan program Pendewasaan Usia Perkawinan atau biasa disebut 

(PUP). 

Pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di setiap 

Kabupaten/Kota, merupakan sebuah terobosan baru dalam bidang 

kependudukan.  
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Pentingnya PUP didasarkan atas beberapa pertimbangan yang harus 

diperhatikan oleh para remaja yang akan memasuki gerbang perkawinan dan 

rumah tangga, seperti aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan dan 

juga masalah kependudukan. Dengan pertimbangan tersebut sebelum 

dilaksanakan perkawinan, diharapkan mampu mewujudkan tujuan luhur 

perkawinan. 

Ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam 

yang didasarkan hanya pada baligh dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974, yakni batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 

tahun bagi laki-laki tampak kurang relevan seiring perkembangan zaman dan 

kemajuan zaman. Untuk ukuran usia 16 tahun bagi perempuan barulah lulus 

SMP dan 19 tahun bagi laki-laki baru lulus SMA. 

Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan pada usia tersebut secara 

psikologis, sosial, ekonomi dan reproduksi dipandang belum siap untuk 

melakukan perkawinan dengan segala akibatnya, sehingga menurut 

pengalaman dalam penelitian ketika menghadapi sebuah persoalan sedikit 

saja berujung membawa percekcokan kepada Pengadilan Agama untuk 

menyelesaikan perceraiannya.  

Individu yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan 

perkawinan akan lebih mudah menerima dan menghadapi segala konsekuensi 

persoalan yang timbul dalam perkawinan. Sebaliknya, individu yang tidak 

memiliki kesiapan menuju kehidupan perkawinan belumdapat disebut layak 
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untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka dianjurlan melakukan 

penundaan atau pendewasaan usia perkawinan (PUP). 

Untuk menjelaskan dan mengetahuiefektivitas pelaksanaan program 

PUP, penulis menganalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut 

Soerjono Soekantoyang diuraikan menjadi lima faktor yang mempengaruhi 

efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah 

hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan 

Dalam perspektif sosiologi hukum,norma atau kaidah hukum 

bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, di mana 

berarti keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Itulah yang menjadi 

tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain dari pada mencapai 

suatu keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. 

Kerangka berfikir tersebut, akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk 

membicarakan masalah penegakan hukum, khusunya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.  

Tinjauan sosiologi hukum sendiri melihat pelaksanaan program 

Pendewasan Usia Perkawinan (PUP) Dinas Pengendalian Penududuk dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo yang dibantu Balai 

Penyuluhan KB Kecamatan Sooko, jika dilihat dari perannya bekerja kurang 

maksimal karena ditinjaudari efektivitas hukum adalah berjalannya 

penegakan hukum. Berjalannya penegakan hukum ini dilahirkan dari peran 

DPPKB dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain penyelanggarakan 
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program PUP yang dibantu Balai Penyuluhan KB seharusnya juga melakukan 

pengawasan/monitoring serta membantu kegiatan penyuluhan terhadap 

program PUP yang telah digalakannya untuk mencapai unsur penegakan 

hukum yakni peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya. Dalam teori 

efektivitas hukum, sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan 

hukum merupakan hal utama dalam memulai pelaksanaan aturan hukum. 

Penegak hukum tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 

semua target aturan hukum mngetahui seluruh aturan hukum yang ada. Tidak 

mungkin target hukum atau warga masyarakat secara umum mampu 

mengetahui keberadaan suatu hukum dan substansinya, jika aturan hukum 

tersebut tidak disosialisasikan secara optimal. Hal itu disebabkan, oleh karena 

suatu aturan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh 

penegak hukum dan penegak hukumlah yang dianggap sebagai golongan 

panutan hukum oleh masyarakat luas.  

Tapi pada nyatanya di Desa Jurug Kecamatan Sooko penegak hukum 

tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yakni melakukan 

monitoring maupun mensosialisasikan programnya sebagaimana mestinya, 

sehingga masih banyak terjadinya pernikahan dini yang diperjelas pada tahun 

2018 menghasilkan persentase cukup tinggi. Dari pemaparan tersebut alasan 

Balai Penyuluh KB menganggap penting bantuan DPPKB pusat ialah sebagai 

penegak hukum yang diyakini dan dijadikan panutan masyarakat, kiranya 

lebih mudah dalam menyampaikan program yang digalakkannya. 
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Disamping itu melihat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh 

DPPKB maupun Balai Penyuluhan KB seperti halnya kemajuan zaman yang 

tidak dapat dikendalikan, tren pacaran, pemikiran orang tua remaja yang 

masih menganggap jika anaknya yang sudah pacaran menurutnya perilaku 

anak tersebut menunjukkan bahwa sudah siap menikah sehingga segera 

menikahkan anak remajanya, rendahnya minat remaja untuk mengikuti 

kegiatan postif seperti ikut serta dalam PIK R dan orang tua remaja yang 

kurang melakukan pengawasan serta memberikan perhatian sehingga tidak 

minat dalam mengikuti penyuluhan BKR menyebabkan sulitnya pelaksanaan 

program PUP terealisasi dengan baik dan menghasilkan persentase 

perkawinan usia dini dari 2014-2018 yang cukup tinggi atau belum stabil.  

Keterkaitan program PUP dengan relevansi aturan hukum secara 

umum, kebutuhan hukum dari masyarakat yang menjadi target aturan hukum, 

pembuat aturan dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari 

target pemberlakuan aturan tersebut.  Program PUP yang menyarankan aturan 

untuk melakukan perkawinan pada usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 

tahun bagi laki-laki disni maksudnya adalah adanya beberapa faktor yang 

dinilai penting yakni memberikan dampak peningkatan usia kawin pertama 

yang akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR). PUP bukan sekedar 

menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan 

pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dalam Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1992tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, 



94 
 

 

peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu 

menjadi seumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan 

nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut strategi yang dilakukan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) didasarkan pada 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978, faktor kaidah hukum disini 

maksudnya BKKBN berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk melalui pembentukan berbagai isntusi, seperti KB (Keluarga 

Berencana), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKB (Bina Keluarga Balita), 

BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan PIK R/M 

(Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa). Adanya landasan inilah 

menjadikan kuat peran BKKBN dalam penegakkan hukum sebagai pelaksana 

program PUP.  

Dalam parktik implementasi program PUP dilapangan bukan hanya 

penyelenggaraan saja tapi dibuat secara realistis sesuai dengan keadan yang 

ada di Desa Jurug, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan 

proses penyerasian antara nilai keadaan dan pola perilaku nyata. Kejelasan 

rumusan dari substansi aturan hukum sudah dirancang dengan baik tertulis 

dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.  

Selain itu pendukung dalam pelaksanaan suatu program ialah fasilitas 

atau sarana sebagai jalan untuk mengefektifkan aturan tertentu. Ruang 

lingkup sarana tersebut ialah tenaga yang berpendidikan dan terampil, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Kalau 

hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 
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mencapai tujuannya. Dari fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan PUP 

seperti yang dinyatakan oleh Penyuluh dan anggota PIK R fasilitas sangatlah 

tidak memadai, sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana, mulai dari 

pendanaan, akan tetapi masih bisa diusahakan oleh penyuluh ataupun PIK R 

dan BKR dengan melakukan penggalangan dana guna lancarnya kegiatan PIK 

R dan BKR, alat-alat pendukung dalam melakukan kegiatan seperti halnya 

PIK R melakukan pelatihan menyablon tidak dapat terselesaikan karena 

alatnya diblok, selain itu keluarnyamasuknya anggota BKR dan banyak 

anggota BKR yang baru menyebabkan mereka belum terlalu faham mengenai 

program PUP yang telah diberikan, sehingga belum bisa memberikan 

informasi sendiri tanpa didampingi oleh penyuluh. 

 Hal itu merupakan masalah penegak hukum dalam menyerasikan 

peranan yang seharusnya. Hal ini sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah 

difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang 

semula bertujuan untuk memperlancar, namun justru mengakibatkan 

terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya dalam mengefektifkan suatu 

program dalam teori efektivitas, hendaknya menerapkan suatu aturan secara 

resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai 

fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada apa yang sudah ada dipelihara terus 

agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada perlu diadakan dengan 

memperhitungkan jangka waktu jangka waktu pengadaanya, apa yang kurang 

perlu dilengkapi, apa yang telah rusak perlu diperbaiki atau diganti, apa yang 

macet dilancarkan, dan apa yang telah mundur ditingkatkan. 
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Sebenarnya penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat 

dapat mempengaruhi penegakan hukum. Di dalam hal ini, secara garis besar 

perihal pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi 

kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti berkaitan dengn 

faktor-faktor lain yang telah disebutkan di atas yaitu penegak hukum, kaidah 

hukum dan fasilitas hukum. 

Salah satu faktor yang mengefektifkan pelaksanaan PUP di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko ialah kesadaran hukum. Kesadaran hukum sangat 

berperan dalam upaya sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran 

hukum yang positif. Kesadaran hukum positif identik dengan ketaatan 

hukum. Unsur tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan 

hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai 

kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti memenuhi 

larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. 

Dalam pelaksanaan program PUP di Desa Jurug, kesadaran mereka akan 

pentingnya dalam mendidik dan mengawasi remaja agar menyelamatkan 

remaja dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas, 

kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Para orang tua di Desa Jurug 

kecamatn Sooko Kabupaten Ponorogo masih menganggap bahwa semua itu 

tidak terlalu penting sehingga minat para orang tua remaja untuk mengikuti 

BKR masih sangtlah rendah. Karena pendidikan orang tua yang juga relatif 

rendah, mereka lebih mementingan kehidupannya sendiri dengan bekerja 
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srabutan atau di sawah dari pagi hingga petang dari pada harus mengkuti 

penyuluhan yang beraitan dengan program PUP. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Ibu Eni selaku ketua BKR: 

“Untuk kendala saya dalam mengikuti program ini ialah susahnya 

mengumpulkan anggota untuk melakukan kegiatan ataupun koordinasi 

selain itu banyaknya anggota saya yang keluar, karena pendidikan 

orang tua yang juga relatif rendah, mereka lebih mementingan 

kehidupannya sendiri dengan bekerja srabutan dan di tegal seharian 

penuh dari pada mengkuti penyuluhan.”
98

 

 

Sehingga kecerobohan orang tua dalam menikahkan anaknya diusia 

dini masih banyak terjadi tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan dan 

kelayakannya yang menjadikan pemikiran para orang tua bahwa pernikahan 

dini adalah hal yang biasa. 

Disamping pemikiran tersebut, faktor kesadaran hukumbersatu padu 

dengn faktor kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang besar, yaitu agar masyarakat dapat mengerti 

bagaimana seharusnya berbuat, bertindak dan menentukan sikapnya. 

Masyarakat Desa Jurug Kecamatan Sooko mempunyai tradisi yang masih 

melekat, beranggapan ketika anak remajanya berpacaran bukan malah 

ditegur, akan tetapi berfikiran bahwa perilaku anak tersebut menunjukkan 

bahwa sudah siap menikah dan takut akan menjadi perbincangan masyarakat 

sekitarnya karena remaja tersebut sudah sering bersama di lingkungan 

                                                           
98

 11/WA/13-03/2019 



98 
 

 

mereka. Sesuai pendapat Ibu Poni Susanti Koordinator penyuluh KB dan 

Bapak Sukardi selaku Tokoh agama:  

“Dari orang tuanya remaja pun masih menganggap jika anaknya yang 

sudah pacaran menurutnya perilaku anak tersebut menunjukkan bahwa 

sudah siap menikah tanpa berfikir panjang untuk kehidupan anaknya 

dikemudian hari.”
99

 

“Karena media sosial yang semakin maju sehingga mendesak pikiran 

para orang tua remaja untuk segera menikahkan anaknya, karena jarang 

sekali dari remaja sekarang yang tidak mempunyai pacar, dari sinilah 

orang tua menghendaki untuk segera menikahkan anaknya dengan 

alasan akan menjadi pembicaraan masyarakat karena sudah sering 

bersama sehingga takut terjadiya hal-hal yang tidak diinginkan.”
100

 

 Sehingga para orang tua segera menikahkan anaknya tanpa 

mempertimbangankan aspek kesiapan, kemampuan, psikologis, kesehatan 

dan sosial ekonominya. Akibatnya orang tualah yang menanggung beban dari 

perkawinan anaknya tapi menurutnya itu menjadi hal biasa karena masyarakat 

lain juga melakukannya. 

Melihat dari berbagai aspek tersebut, dalam efektivitas hukum, efektif 

atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan 

profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya 

aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses 

penegakkan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum dan 

penerapannya pada sesuatu yang konkret.  
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 Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program 

pendewasaan usia perkawinan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupeten 

Ponorogo masih belum efektif, karena sebagai kampung percontohan di 

seluruh kampung KB yang ada di seluruh Kabupaten Ponorogo yang berkali-

kali mendapatkan prestasi, tapi kini menghasilkan persentase pernikahan dini 

pada tahun 2014-2018 yang masih naik turun dan cukup tinggi pada tahun 

2018. Terbukti dengan adanya penyampaian dan pelaksanaan belum 

maksimal, sehingga belum bisa diterima penuh dan menjangkau seluruh 

masyarakat Desa Jurug. 

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, pada umunya faktor yang 

banyak mempengaruhi efektivitas suatu aturan adalah profesional dan optimal 

pelaksanaan peran, wewenang, fungsi, dari para penegak hukum, baik di 

dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

menegakkan aturan tersebut. 

Berikut beberapa penyebab belum terealisasinya program PUP secara 

penuh serta masih terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain:  

1. Informasi atau penyuluhan belum bisa diterima penuh, sehingga 

pengetahuan dan informasi yang didapat hanyalah info dasar saja dan 

belum memahamkan penuh terutama pada orang tua remaja. 

2. Penegak hukum yang kurang dalam memberikan sosialisasi terkait 

manfaat dan tujuan programnya. 
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3. Kurang menariknya penyuluhan dan penyampaian informasi terkait 

program PUP, sehingga menyebabkan rendahnya antusias masyarakat 

untuk mengikutinya. 

4. Pergaulan bebas para remaja seperti pacaran mengakibatkan pola pikir 

orang tua untuk segera menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan 

aspek kemampuan dan kelayakannya. 

5. Rendahnya pendidikan orang tua dan anak, sehingga memandang program 

PUP dan pendidikan formal tidaklah penting sehingga berfikiran jika 

sudah usia 16-18 tahun sudahlah pantas untuk melakukan pernikahan. 

6. Faktor ekonomi yang cenderung menyebabkan orang tua tidak bisa 

memberikan pendidikan yang lebih pantas untuk anaknya, sehingga 

mempunyai pengetahuan yang lebih maju dan tidak melakukan 

perkawinan sebelum matang usianya. 

Dari pernyataan di atas walaupun belum terealisasi dengan baik 

setidaknya program PUP membawa dampak yang baik bagi warga yang 

memperhatikannya. 

B. Analisa Hambatan Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dinidi Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

Penegakan hukum adalah sebagai wujud dari penjabaran kaidah-

kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian 

dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-
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nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, 

ketentraman masyarakat dan lain-lain. 

Penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.  

Hal lain yang tak kurang pentingnya dalam penegakan hukum adalah 

pengaruh peraturan dengan fenomena yang ada dimasyarakat, sejauhmana 

aturan dapat terealisasi dengan optimal dan dampaknya bisa dirasakan oleh 

seluruh target aturan hukum atau masyarakat. 

Penundaan atau pendewasaan usia perkawinan akan mempengaruhi 

kesiapan individu terutama kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi dalam 

memasuki kehidupan perkawinan yang berarti juga meninggaktakan stabilitas 

perkawinan sehingga kegagalan perkawinan dapat dihindari. 

Kesiapan biologis dan psikologis menjadi salah satu pertimbangan 

penting dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Seperti halnya 

kematangan seksual yang dimiliki individu sehingga mampu mendapatkan 

keturunan dan siap menerima konsekuensi sebagai suami atau istri dan juga 

orang tua mulai dari kehamilan, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak. 

Selain itu kesiapan sosial-ekonomi juga menjadi hal penting yang 

harus diperhatikan ketika akan melakukan pekawinan. Kesiapan individu 

dalam menjalankan status baru dalam masyarakat sebagai suami istri dengan 
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konsekuensinya yakni bersedia untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan 

budaya yang berlainan. Memiliki mata pencaharian sehingga mampu 

memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi bergantung pada 

orang tua, kesiapan ekonomi mengartikan bahwa pernikahan dilakukan bagi 

yang mampu dan mandiri. 

Melihat program Pendewasaan Usia perkawinan yang dilaksanakan di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko atau biasa disebut dengan kampung KB, 

berimplikasi baik, didukung dan diterima oleh target aturan hukum yang andil 

dan mengikuti dalam program PUP. Secara tidak langsung bisa dikatakan 

efektif akan tetapi hanya kepada target hukum yang berpartisipasi dan terkena 

oleh sasaran penegakan hukum. Disamping itu proses guna mewujudkan 

kaidah-kaidah hukum  dalam pelaksanaan program PUP tentu tidak dilakukan 

dengan mudah, banyak sekali hambatan-hambatan yang menghalangi. 

Menurut teori efektivitas ada 5 faktor pendorong dalam mewujudkan 

penegakan hukum yang baik, untuk itu perlu juga diketahui apa saja yang 

menjadikan hambatan 5 faktor tersebut dalam merealisasikan tujuannya di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko.  

1. Penegak Hukum  

 Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 

mencangkup ruang lingkup yang cukup luas, sebab mencangkup petugas 

pada strata atas, menengah dan bawah. Dalam melaksanakan tugas-tugas 

penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman di 

antaranya peraturan tertentu yang mencangkup ruang lingkup tugas-
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tugasnya. Keberadaan DPPKB sekarang ini, dirasa penting guna 

membantu Balai Penyuluhan KB dalam mewujudkan kepastian hukum. 

Penyuluh ebagai satu-satunya sektor dan hanya berjumlah 3 orang 

penyuluh yang menangani masalah ini dirasa tidak mampu untuk 

menjangkau seluruh masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum yang 

baik. Dari sinilah sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-

penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan 

batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya. Seperti yang terurai 

diatas bisa disimpulkan sinkronisasi antara penegak hukum kurang terjalin, 

sehingga masih terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

2. Kaidah Hukum 

Kejelasan dari substansi aturan hukum dirancang baik, jelas dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat dilihat dari segi ekonomi, sosial dan 

geografis Desa Jurug Kecamatan Sooko. Akan tetapi, semua itu tergerus 

oleh budaya dan adat masyarakat setempat yang dijadikan pedoman atapun 

panutan oleh mereka. Semua itu diartikan bahwa aturan mengenai batas 

minimal umur ideal dalam pernikahan tidak terlalu dibutuhkan, karena 

adat dan budaya terbentuk secara melekat dalam pengetahuan masyarakat 

yang secara otomatis mempengaruhi sikap dan perilaku setiap warga 

masyarakat.  

 

 



104 
 

 

3. Fasilitas dan Sarana 

Dari pengimplementasian program PUP yang menjadi masalah ialah 

fasilitas dalam melaksanakan program yang kurang memadai sehingga 

sulit dalam menerapkan atau memfungsikan sebuah aturan. Fasilitas yang 

seharusnya sebagai pendukung atau alat pelancar dalam proses 

pelaksanaan aturan kini justru menjadi hambatan. Fasilitas dan sarana yang 

tidak lengkap menyebabkan sulitnya menjangkau sasaran program PUP 

yakni seluruh masyarakat Desa Jurug terutama para remaja. Seiring 

perkembangan zaman remaja mudah mendapatkan fasilitas dan sarana 

untuk mengiringi kemajuan kehidupan, jarang sekali bahkan tidak ada 

satupun remaja sekarang yang tidak mempunyai HP Android. Canggihnya 

teknologi dan mudahnya para orang tua memberinya fasilitas dan sarana 

tanpa mengetahui secara dalam kegunaan dari apa yang mereka berikan 

kepada anaknya, menjadikan hambatan bagi para penyuluh adan penegak 

hukum dalam mengampanyekan materi dari program PUP. Kemajuan 

teknologi semakin hari lebih menarik dan dijadikan perhatian para remaja 

dari pada materi PUP yang diberikan. Hal ini diperjelas oleh beberpa 

pernyataan narasumber yakni: 

Ibu Ir. Poni Susanti dengan pernyataan: 

“Selain itu menurut pengamatan saya salah satu hambatan besar bagi 

kami ialah pesatnya arus informasi melalui media sosial (sepetti HP) 

sedangkan kualitas SDM remaja belum seluruhnya memadai, remaja 
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belum bisa memilih dan memilah informasi yang cocok untuknya 

meyebabkan banyaknya pernikahan dini di Desa Jurug”.
101

 

Bapak Drs. Bambang Suharyanto beliau mengatakan: 

“Jadi mbak kini masih sangat banyak kendala dan hambatan dalam 

pelaksanaan program PUP salah satu hambatan utamanya yaitu 

kemajuan teknologi semakin hari yang terus berkembang serta lebih 

cepat dan lebih dijadikan perhatian para remaja dari pada materi 

yang kami berikan”.
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Selanjutnya pendapat dari Bapak Tumari, selaku Kepala Desa Jurug beliau 

menyampaikan: 

“Jadi gini mbak ya, menurut saya yang menjadi hambatan utama 

dalam penyampaian program PUP ialah kemajuan teknologi. Anak 

muda sekarang jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun 

yang tidak mempuyai HP. Mereka para orang tua tidak tau persis 

kegunaan HP yang diberikan kepada anaknya karena rendahnya 

pendidikan orang tua, sehingga apapun yang diminta anaknya akan 

dituruti”.
103

 

Kiranya beberapa pernyataan tersebut mampu menjelaskan kemajuan 

zaman yang tidak bisa dikendalikan sehingga para remaja bisa mengakses 

berbagai konten melalui kecanggihan teknologi  tanpa memilih dan 

memilah mana informasi yang cocok untuknya.Hal ini merupakan suatau 

hambatn yang menjadi masalah besar atau masalah penting dalam 

pelaksanaan program PUP. 

4. Kesadaran Masyarakat 

Menurut Achmad Ali pada umumnya faktor yang banyak 

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah dari para 
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penegak hukum. Akan tetapi perlu diketahui kesadaran masyarakat tak 

kalah penting dalam pelaksanaan suatu aturan kareana suatu aturan 

berjalan jika didukung dan dianggap penting sebagai kebutuhan oleh 

masyarakat. Para remaja Desa Jurug yang menjadi sasaran utama program 

PUP yang secara tidak langsung memberikan informasi penting dan 

sebenarnya menjadi kebutuhan sendiri bagi remaja kini tidak dijadikan 

perhatian penuh. Artinya antusias dan minat remaja mengikuti program 

PUP sangatlah rendah. Sehingga pengetahuan mereka tentang pentingnya 

program PUP bagi mereka sangatlah minim dan masih mengakibatkan 

banyaknya pernikahan dini. Kesadaran remaja ini sebenarnya yang 

menjadi pokok dari pelaksanaan PUP dari pada kesadaran orang tuanya 

yang diikut sertakan dalam program PUP sebagai strategi program PUP 

agar terus bisa mengurangi pernikahan dini karna rendahnya partisipari 

remaja untuk andil dalam pelaksanaan progaram PUP. 

5. Kebudayaan 

Suatu aturan sangat sulit terealisasi jika disandingkan dengan adat 

kebudayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat dan agama 

yang besar akan mengegerus dan mengenyampingkan peran aturan hukum. 

Kepentingan individu dalam masyarakat yang lebih diutamakan, maka 

sulitlah untuk mengemukakan sebuah aturan atau ketertiban. Masyarakat 

Desa Jurug sangatlah lekat dengan adat menjadikan panutan sesama 

warga, mereka lebih percaya dengan apa yang diucapkan dan menirukan 

apapun yang dilakukan oleh tetangganya. Semua kegiatan, perlakuan 
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mereka cenderung sama. Hal ini disebabkan oleh kentalnya 

kesetiakawanan pada masyarakat Desa Jurug. Sehingga mereka lebih 

memperhatikan apa yang dikatakan teman/tetangganya dari pada penegak 

hukum yang sebenarnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak 

Sukardi Tokoh Agama dan Ibu Eni ketua Bina Keluarga Remaja (BKR): 

“Bagi saya mbak, hambatan atau sulitnya pelaksanaan PUP ialah 

warga Desa Jurug itu yang dijadikan panutan ialah tetangga, mereka 

lebih percaya dengan apa yang dikatakan tetangga ataupun yang 

dilakukan tetangganya tidak memandang yang dijadikan panutan 

atau yang memberikan informasi berpendidikan atau tidak, yang 

terpenting hanya ikut-ikutan saja dan itu bahkan tidak hanya dalam 

suatu tindakan tapi keseluruhan segala yang dilakukan entah itu 

kegiatan positif atau negatif. Jadi peraturan seperti PUP menurutnya 

tidak penting dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat”.
104

 

“Selain sulitnya mengajak masyarakat untuk mengikuti program 

PUP, jadi mbak ya, Desa Jurug masih kental dengan kesetiakawanan 

dengan tetangga, bahkan dari kegiatan sehari-hari yang mereka 

lakukanpun sama apalagi bagi mereka yang berdekatan rumahnya 

perilakupun mereka bisa sama, mulai dari mendidik, menyekolahkan 

anaknya. Adanya tokoh pemuka  dijunjung tinggi oleh masyarakat 

dari pada penyuluh-penyuluh ataupun dinas lainnya. Jadi mbak ya 

mereka itu seperti sudah mempunyai aturan sendiri”.
105

 

Dari beberapa penjelasan diatas program Pendewasaan Usia 

Perkawinan dengan maksud dan tujuannya dalam pelaksanaannya yang 

berkeinginan untuk melakukan perencanaan kehidupan bagi remaja dan orang 

tua yang berorientasi pada perlindungan diri, pelestarian generasi keturunan 

yang baik serta persiapan ekonomi yang baik sebelum memasuki bahtera 

rumah tangga, sehingga terwujudlah keluarga sakinah, mawaddah, 
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warrohmah tentu tidak mudah dalam pelaksanaannya. Ada beberapa 

hambatan yang menyebabkan sulitnya program PUP baik dari penegak 

maupun dari masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas setelah melakukan observasi penelitian dan 

mempelajari data-data, melakukan wawancara dan melakukan analisis terhadap 

permasalahan yang penulis angkat, maka beberapa kesimpulan dari skripsi ini 

akan penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupeten Ponorogo masih belum efektif, karena 

sebagai kampung percontohan di seluruh kampung KB yang ada di seluruh 

Kabupaten Ponorogo yang sering mendapatkan prestasi, tapi faktanya 

angka perkawinan di bawah umur yang masih belum optimal. Sehingga 

hasil persentase perkawinan usia dini di Desa Jurug Kecamatan Sooko dari 

tahun 2104-2018 masih naik turun dan diperjelas pada tahun terakhir yang 

cukup tinggi. Hal ini membuktikan bahwa program PUP belum bisa 

dilaksanakan oleh penegak hukum dengan baik dan belum bisa diterima 

penuh oleh masyarakat. 

2. Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko dalam meminimalisir pernikahan dini tidak 

berjalan mulus ada beberapa hambatan yang berasal dari penegak hukum 

sendiri dan masyarakat. Semua itu baik dari penegak hukum, kaidah 

hukum,fasilitas, kesadaran masyarakat dan juga kebudayaan. Penegak 

hukum yang minim menjadi hambatan utama bagi para penyuluh dalam 
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mengkampanyekan programnya, kesadaran remaja yang rendah akan 

pentingnya PUP karna tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi serta 

adat yang melekat sehingga sebuah aturan yang baik mengenai batas 

minimal umur dalam melaksanakan pernikahan tidak dibutuhkan lagi 

membuat sulitnya program PUP terealisasi di Desa Jurug Kecamatan 

Sooko. 

B. Saran-saran 

1. Kepada pemerintah, program ini hanya sebagai himbauan namun memiliki 

tujuan yang banyak untuk menimbang kembali ketentuan usia perkawinan 

yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, karena dalam 

perekembangan dan kemajuan zaman batas minimal usia tersebut kurang 

relevan untuk kehidupan saat ini di Indonesia. Pendewasaan Usia 

Perkawinan tidak hanya berpengaruh dalam tatanan pementukan keluarga 

sejahtera saja, namun juga berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan 

kependudukan negara. Selanjutnya, penulis serahkan sepenuhnya kepada 

pemerintah sebagai pemegang kebijakan, terkait program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) ini agar dijadikan sebagai tambahan referensi untuk 

penetapan hukum selanjutnya. 

2. Kepada remaja khusunya bagi pasangan yang hendak melakukan 

perkawinan, untuk menunda pernikahan terlebih dahulu hingga batas usia 

yang dianjurkan PUP ini. Karena apabila terlalu muda akan menimbulkan 

resiko yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri tapi juga kepada orang 

lain. 
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3. Kepada orang tua hendaknya lebih mengutamakan kehidupan anak 

remajanya, guna melanjutkan pembangunan generasi yang baik.  

4. Dan bagi seluruh masyarakat hendaknya lebih sadar akan aturan hukum 

yang bertujuan pada kemaslahatan karena seiring adanya perkembangan 

zaman yang semakin hari terus berkembang. 
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