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Fakta Perkawinan Anak

• Menurut PBB, diseluruh dunia, setiap hari sekitar 37.000 samapai 39.000 anak 
perempuan di bawah usia 18 tahun, menjadi korban perkawinan anak.

• Sementara itu, di negara berkembang, terdapat 1 dri 3 anak perempuan sudah. 
Dan 1 dari 9 anak perempuan sudah menikah sebelum usia 15 tahun.

• Secara globaal, hampir 400 juta perempuan berusia 20-49 tahun sudah kawin 
sebelum usia 18 tahun (international women’s health coalition,tt) 

• Menurut data girls not brides, setiap tahun terdapat  12 jutaa anak perempuaan 
telaah menikah sebelum usia 18 tahun. Artinya terdapat 23 anak peempuan  yang 
kawin, atau setiap 2 detik, 1 anak perempuan melangsungkan perkawinan.

• Dalam konteks regional , khsusnya kawasan asia timur dan pasifik, terdapat 15 % 
anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. 

• Diprediksi : jika tidak ada kemajuan dalam pencegahan dan penaganan, maka pada 
tahun 2030 akan terdapat 950 juta anak peremuan menikah anak, naik dari  700 
juta pada  tahun sebelumnya. 

• Lebih dri itu, diperkirakan pda tahun 2050, hampir setengah dari perkawinan anak 
akaan terjadi di kawasan Afrika (Unicef , 2016: 38)     



Fakta perkawinan anak di Indonesia

• Data Girls Not Brides, memperkirakan 1 dari 7 remaja putri Indonesia sudah kawi sebelum 18 
tahun. 

• Data hasil penelitian terbaru, menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak di atas 35 % di 
beberapa daerah.

• Indonesia termasuk di antara 10 negara di dunia dengan jumlah kasus pekawinan tertinggi, 
perempuan berusia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 1.408.000 
Orang.

• Berdasarkan Survei Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI-BPS) 2017, angka rata-rata nasional 
presentase perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum 18 tahun adalah 25, 71 %. 
Dari 34 Propinsi di Idonesia, 2/3 nya  atau 23 propinsi memiliki angka rata –rata diatas angka rata-
rata asional. 

• Lima propinsi yang memiliki presentasi perkawinan dibawah usia 18 tahun adalah : Kalimantan 
selatan (39.53%), kalimantan tengah (39, 21%), kepulauan bangka belitung (37.19 %), sulawesi 
barat (36.93%) dan sulawesi tenggara (36.74%).

• Jawa timur sendiri berada di urutan  21  dengan  angka 27.09 %  di atas angka rata-rata Nasional  : 
25.71 %.

• 2017 presentarse perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah dibawah 16 tahun dan 18 tahun 
umumnya berada di pedesaan. Di pedesaan perempuan menikah di bawah 16 tahu dua kali lipat 
dari diperkotaan. Sedang pekawinan dibawah usia 18 tahun 9% lebih banyak dari wilyah perkotaan.   



Fakta Kawin Anak di Indonesia

• Menurut profil anak Indonesia 2015 yang diterbitkan KPPA paada tahu 
2014 penduduk Indonesia yaang berumur 0-17 tahun mencapai 82,8 jiwa 
(32,9 %). Anak laki-laki 42.409.000 (33.5%), anak perempuan, 40.439.000 
(32, 2%).

• Dari total jumlah anak perempuan (40.439.000), 98.40% anak perempuan 
usia 10-17 tahun belum menikah, 1,5% menikah dan 0, 07% bersatatus 
cerai, baik cerai mati atau cerai hidup.

• Brdasarkan daerah tempat tinggal, presentase anak perempuan pada usia 
110-17 tahun yang berstatus kawin didaerah perkotaan sebesar 0,9 % , 
sedang di  pedesaan 2,24%, tiga kali lipat di pedesaan. 

• Kemudian , 1, 60% anak peremuan usia 10-17 yang telah menikah dan 
cerai di indoensia mencapai 35, 83% kawin sebelum usia 15 tahun, 39,45% 
kawin sebelum 16 tahun, dan 24.72% kawin di usia 17 tahun.

(Dikutip dari data yaang disusun KPI untuk keadilan dan demokrasi)



Faktor pendorong perkawinan Anak
(orang tua sebagai pengambil keputusan)

Faktor Utama

• Ketidaksetaraan Gender-
ketidakadilan Gender, 
norma gender yang kaku : 
yang memandang 
perempuan lebih rendah 
dari laki-laki dn baahkan 
sebagai obyek hukum.

• Relasi kuasa ;  konsep 
kepatuhan pada orang tua, 
konsep dosa.

Faktor pemicu 

• Kemiskinan , ketergantungan 
ekonomi.

• Pendidikan rendah 

• Praktik budaya dan tafsir 
agama : prakteks mas 
kawin/mahar,  

• Perlindungan terhadap 
keselamatan dan keamanan 
anak.

• Akses kesehatan yang rendah



Instrumen internasional dan Nasional 
Hak Anak

• The conventation on the elemination of all froms of discrimination 
against women (CEDAW)  dirativikasi melalui UU No. 7 tahun 1984,  
pasal 16 menyatakan ayat (1) : “Negara-negara peserta wajib 
membuat peraturan peraturan yang tepat untuk menghapus 
diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang 
berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas 
dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”

• CEDAW, Pasal 16 ayat (2) : “pertunangan dan perkawinan seorang 
anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan 
yang perlu , termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, 
wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan 
untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor catatan sipil 
yang resmi.



Instrumen internasional dan Nasional 
Hak Anak

• GR No. 21 tentang kesetaaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga; 
pasal 16 (2) angka 36, meyatakan;  “  .. Melarang negara-negara peserta 
konvensi untuk mengizinkan atau memberikan keabsahan terhadap 
sebuah perkawinan antara individu  yang belum mencapai usia 
perkawinan yang belum diizinkan.... Komite mempertimbangkan bahwa 
usia minimun untuk perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 
perempuan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka 
dibenani berbagai tanggungjawab penting. Maka, perkawinan harus 
dilarang sebelum mereka mencapai usia Dewasa sepenuhnya dan 
kemampuan untuk bertindak.     

• Resolusi PBB No: A/HRC/35/L.26 terkait perkawinan anak dan perkawinan 
paksa, yang diadopsi dalam sidang Umum Dean Hak Asasi Manusia pada 
20 Juni 2017, menyatakan “ bahw negara-negara di dunia mengakui 
bahwa perkwinan anak dan perkawina paksa  adalah prkatek yanng 
berbahaya dan melanggar hak asasi manusia  dan berdampak negatif 
terhadap kehidupan perempuan dan anak”.



Instrumen internasional dan Nasional 
Hak Anak

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (1) menyatakan ; “ 
perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

• UU No. 39  tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 10 ayat (2) menetapkan 
bahwa; “ perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas 
calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan” kepada pengadilan dengan alaasan sangat mendesak, 
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pasal 7 “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 
mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi peyimpangan terhadap 
ketentuan umur sebagaaimana dimaksud pada ayaat (1) orang tua pihak pria dan 
atau orang tua pihak wanita  dapat meminta dispensasi

• Resolusi PBB No: A/HRC/35/L.26 terkait perkawinan anak dan perkawinan paksa, 
yang diadopsi dalam sidang Umum Dean Hak Asasi Manusia pada 20 Juni 2017, 
menyatakan “ bahw negara-negara di dunia mengakui bahwa perkwinan anak dan 
perkawina paksa  adalah prkatek yanng berbahaya dan melanggar hak asasi 
manusia  dan berdampak negatif terhadap kehidupan perempuan dan anak”.  

• Berdasar beberapa instrumen di atas, disamping intrumen Hak Asasi Manusia 
lainnya, dapat dipastikan bahwa perkawinan anak  secara nyata melanggar Hak-
Hak Anak. 



Dampak perkawinan anak

• Mengahiri masa anak-anak sebelum memiliki kematangan fisik, emosional 
dan sosial.

• Terpisaahnya anak dari keluarga dan memasuki keluaargaa baru. 
Akibatnya bisa mengalami kebingungan, stress, dan juga dipresi ketika 
mengalami situasi ketidaknyamanan

• Dalam budaya paatriarkhi, istri yang baik digambarkan sebagai ibu yng 
segera melahirkan paska perkawinan.  Ini berdampak pada kesehatan 
reprodruksi dan juga  kwalitas anak yang dilahirkan (stunting) 

• Mengalami beban kerja ganda dan bahkan ekploitasi seksual di saat 
kondisi fisik, psikis dan sosial belum matang. 

• Menghambat dan bahkan membunuh perkembangan fisik, mental, 
intelektual dan sosial.  

• Kehilangan masa remaja, rentan terjadi pemaksaan seksual, terlepasnya 
kebebasan dan kemerdekaan anak untuk meniikmati pendidikan dan 
tumbuh sehat secara wajar.  



Kasus Perkawinan Anak 

• April 2016. Anak perempuan berusia 15 tahun melaporkan orangtuanya 
dan juga pria berusia 37 tahun. Korban melaporkan orangtuanya karena 
dipaksa menikahi pria yang saat ini telah menjadi suaminya itu. Diduga, 
korban dipaksa menikah dengan pria yang juga pemilik lapak judi untuk 
membayar utang judi si ibu kepada pria tersebut.

• 2008. LU (12) anak perempuan yang dinikahi P sering menangis di 
sekolahnya sebelum menikah dan keluar dari SMP. Diduga, bocah usia 11 
tahun 10 bulan tersebut menjalani pernikahan dengan terpaksa. P yang 
berusia 43 tahun menikahi LU (12), bocah yang baru lulus dari sekolah 
dasar (SD) pada 8 Agustus 2008 secara sirri sebagai istri keduanya.

https://news.detik.com/berita/3180119/gadis-15-tahun-yang-dipaksa-kawin-
dengan-bos-judi-jalani-visum .  http://news.liputan6.com/read/167288/ulfa-

diduga-terpaksa-menikah-dengan-syekh-puji . 
.https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-

penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html

https://news.detik.com/berita/3180119/gadis-15-tahun-yang-dipaksa-kawin-dengan-bos-judi-jalani-visum
http://news.liputan6.com/read/167288/ulfa-diduga-terpaksa-menikah-dengan-syekh-puji
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html


Perkawinan anak melanggar Hak Anak 

• Hak atas pendidikan

• Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, 
fisik dan mental

• Hak atas pencapaian kesehatan yang tertinggi

• Hak atas kebebasan berekspresi

• Hak atas istirahat dan waktu luang

• Hak untuk tidak pisahkan dari orang tua

• Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi

• Hak atas keberlangsungan hidup dan perkembangan



حقوق األطفال ىف الدين
حق الطفل ىف حسن إختيار األيوين1)
حق الطفل ىف احلياة والبقاء2)
حق الطفل ىف احلب و اإلحتفاء مبقدمه3)
حق الطفل ىف حسن التسمية4)
حق الطفل ىف اإلنتساب إىل أبويه5)
حق الطفل ىف النفقة6)
حق الطفل ىف الرضاع7)
حق الطفل ىف حضانة أمنة8)
حق الطفل العدل واملساواة9)
حق الطفل ىف الضمان اإلجتماعي10)
حق الطفل ىف معرفة أصول دينه وأابئه11)
حق الطفل ىف حسن أتديبيه12)
حق الطفل ىف الرعاية اإلجتماعية13)
حق الطفل ىف احلفاظ على أمواله14)
حق الطفل ىف الرمحة15)
حق الطفل ىف اللعب  واإلسنمتاع بوقت الفراغ16)
حق الطفل ىف رعايته صحيا17)
حق الطفل ىف عدم تكليفه ما ال يطيقه18)
حق الطفل ىف التنشئة على حب الوطن  و الدفا ع عنها19)
حق الطفل ىف حفظه من الشياطني 20)



Perkawinan Anak Dalam Jebakan 
Radikalisme-Ekstrimisme

• Pelibatan perempuan dan anak dalam aksi-aksi 
terorisme (Kasus Bom Surabaya)

• Perkawinan anak sebagai alat untuk mengikatkan 
jaringan dan membangun generasi baru.

• Penting menjadi bagian penting dari National 
Plan of Action on VE 



Selesai 


