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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Anak merupakan aset berharga yang dapat meneruskan cita-cita suatu 

bangsa dan negara, dengan menjaga serta melindungi anak merupakan tugas suatu 

negara untuk mencapai konstitusi, melindungi anak dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pendidikan, menjaga anak untuk tumbuh berkembang, dan tidak ada 

diskriminasi sesama anak di suatu negara, untuk dari itu negara harus melindungi 

hak-hak anak yang dapat membuat anak menjadi buruk, perkawinan usia dini, dan 

mengalami kekerasan fisik maupun mental seorang anak
1
. 

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) jumlah penduduk 

indonesia mencapai 267 juta penduduk yang terbagi dari usia anak-anak sampai 

non-produktif, untuk usia anak-anak ( 0-14 ) rata-rata sebesar 24,8%, untuk usia 

produktif ( 15-67 ) rata-rata sebesar 68,7% dan untuk usia non-produktif ( >65 ) 

rata-rata sebesar 6,51%
2
, berdasarkan data-data Supas negara indonesia juga 

indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak serta padat dan 

menduduki peringkat ke-4 dunia. 

Menurut Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KPPPA) Negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 perkawinan usia dini dan 

peringkat ke-2 di ASEAN (Association Of South East Asian Nations)
3
. 

Perkawinan usia dini nantinya akan berpengaruh pada Indeks Pertumbuhan 

Manusia (IPM). 

Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak pemerintahan indonesia 

harus menjalankan konstitusi pancasila berlandasan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan cita-cita Bangsa dan 

Negara Indonesia, berdasarkan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara,
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Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : 

 

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 

 

Berdasarkan bunyi Pasal 28B ayat 2 anak diberikan beberapa hak yang dilindungi, 

jadi anak dapat juga dikatakan aset masa depan bangsa dan negara, perlindungan 

anak disetiap negara berlandasan dari organisasi PBB yang dimana perlindungan 

anak memiliki organisasi UNICEF (United Nations Childrren’s Fund) yang 

mengatur tentang perlindungan anak di dunia. 

Di Indonesia hak-hak anak dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat 

dan Orang Tua/Wali yang dimana perlindungan ini berlandasan dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan perlindungan 

anak pemerintah negara Indonesia berdasarkan Putusan Presiden Nomor 77 Tahun 

2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendirikan sebuah 

organisasi KPAI untuk menjaga tindakan-tindakan kasus kekerasan terhadap anak 

atau pelanggaran hak-hak anak.  

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak sering terjadi seperti kekerasan 

terhadap anak, pendidikan yang kurang, dan perkawinan usia dini oleh anak, 

pernikahan dini oleh anak usia dini melanggar aturan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, karna dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 anak yang dapat menjalankan perkawinan harus berusia 18 

tahun keatas, dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1C yang berbunyi : 

 

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak-anak” 

 

Jadi anak dalam usia dini/usia anak-anak seharusnya mendapatkan hak pendidikan 

dan bebas dari kekerasan fisik maupun mental serta tumbuh berkembang bukan 

untuk melaksanakan sebuah prosesi perkawinan dalam usia yang berrentang anak-

anak.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Perkawinan anak usia 

dini/usia anak berumur dibawah 15 tahun 39,17%, anak berumur 16 tahun 37,91% 

dan anak berumur 17 tahun 22,92% anak yang menikah di bawah umur 18 tahun
4
 

yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan 

usia dini sangat beresiko bagi anak-anak yang dapat meningkatkan angka 

kematian ibu dan anak. 

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sesuai 

Pasal 6 Ayat 2 berbunyi : 

 

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin kedua orang tua” 

 

Berdasarkan bunyi Pasal 6 Ayat 2 merupakan syarat-syarat perkawinan yang 

harus dipenuhi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, anak dapat dikatakan dewasa ketika berumur 18 tahun. 

Berdasarkan uraian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

sedang terjadi di Indonesia perkawinan usia anak atau usia dini yang berdampak 

buruk dan negatif bagi anak-anak Indonesia, dalam hal berdampak buruk dan 

negatif bagi anak-anak sangat banyak sekali seperti, dampak buruk atau negatif 

pada kesehatan anak, dampak buruk terhadap hak-hak pendidikan anak, dampak 

buruk terhadap psikologis terhadap fisik maupun mental terhadap anak, berdampk 

pada angka kematian ibu dan anak, dan berdampak buruk juga terjadi Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 perkawinan yang 

dilaksanakan oleh seorang anak berpengaruh terhadap pendidikan sebesar 0,40% 

tidak pernah sekolah, tidak Tamat SD sebesar 38,07%, SD sebesar 35,57%, SMP 

sebesar 25,53% dan SMA ke atas sebesar 0,43%
5
, berdasarkan data persentase 

yang telah disajikan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang anak 
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berdampak pada tamatnya atau selesainya pendidikan yang seharusnya diterima 

oleh seorang anak. 

Jadi berdasarkan aturan Undang-Undang atau hukum positif tentang 

Perlindungan Anak dan Perkawinan serta Konstitusi Negara Indonesia, yang 

seharusnya anak-anak berhak untuk memperoleh tumbuh berkembang, hidup, 

mendapatkan pendidikan dan perlakuan diskriminasi maupun non-diskriminasi 

sesuai dengan landasan konstitusi Indonesia, untuk dari itu penulis dalam 

penelitian ini mencoba meneliti untuk menurunkan angka perkawinan anak di usia 

dini atau diusia anak dan meminimalkan atau meminimalisir menurunnya dampak 

buruk atau Negatif pada perkawinan anak dan memilih judul topik penelitian 

“ANALISIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974”, penulis memilih topik diatas karna sering terjadinya 

di Indonesia perkawinan anak usia dini yang telah bertentangan dengan hak-hak 

anak, dan bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Indonesia untuk kasus anak yang 

menikah diusia dini ? 

2. Apakah solusi yang tepat dalam mencegah terjadinya kasus anak menikah 

diusia dini ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan perlindungan 

hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan usia dini 

2. Memberikan tindakan pengawasan sebagai pencegahan oleh orang tua, 

masyarakat dan pemerintah terhadap anak yang melakukan perkawinan usia 

dini

Surianto.Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974. 
UIB Repository@2020



5 

   Universitas Internasional Batam 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Agar memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap anak yang 

melakukan perkawinan usia dini 

2. Agar pengawasan terhadap anak oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah 

lebih maksimal dan profesional yang bertujuan pada konstitusi negara 
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