
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat masih 

sederhana dan dipertahankan oleh anggota masyarakat serta para pemuka 

masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus 

berkembang maju, bahkan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, 

tetapi juga menyangkut warga negara di seluruh dunia. Menikah di usia 

kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak 

di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Sebagai mahkluk ciptaan 

Tuhan, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-

hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut hak asasi 

manusia (untuk selanjutnya disebut HAM). Hak asasi manusia merupakan 

hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang bersifat 

universal.
1
 Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, 

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh 

siapapun. Selain itu, HAM juga merupakan nilai dan norma yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan adanya perlindungan 

dan penegakan HAM, maka kehidupan manusia yang beradab dan sejahtera 

dapat diwujudkan. 

Penegakan hak asasi manusia merupakan mata rantai yang tak terputus 

dari prinsip demokrasi, negara hukum, dan kedaulatan rakyat. Oleh karena 
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itu, pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat mustahil dapat 

diwujudkan bila tidak menegakkan hak asasi manusia. 

Guna menjamin penegakan HAM tersebut, salah satu isu yang harus 

diperhatikan adalah anak dalam hal melaksanakan perkawinan di bawah 

umur. Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan 

generasi penerus bangsa yang harus dijaga keutuhannya. Selain itu, anak 

merupakan salah satu insan yang rentan mengalami intimidasi dan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab hingga tidak 

memperhatikan hak-haknya. 

Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai 

faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. 

Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan 

budaya, sehingga sulit untuk mengubah.
 
Alasan ekonomi, harapan mencapai 

keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak 

orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda. Komunitas 

internasional menyadari pula bahwa masalah pernikahan anak merupakan 

masalah yang sangat serius. Implikasi secara umum bahwa kaum wanita dan 

anak yang akan menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan 

pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, 

kehamilan di usia yang sangat muda, selain juga meningkatnya risiko 

penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher 
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rahim. Konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya 

merupakan hambatan dalam mencapai Millennium Developmental Goals.
2
 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut 

Piagam PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 mempunyai 

tujuan untuk terwujudnya perdamaian dunia dalam penghapusan segala 

bentuk diskriminasi guna menjamin hak asasi manusia. Pasal 2 Piagam PBB 

menegaskan bahwa : 

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 

Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, 

language, religion, political or other opinion, national or social origin, 

property, birth or other status.  Furthermore, no distinction shall be made 

on the basis of the political, jurisdictional or international status of the 

country or territory to which a person belongs, whether it be independent, 

trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”. 

 

Kalimat tersebut di atas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu :  

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam 

Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan 

atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan 

tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau kedudukan 

internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik yang 

merdeka, kepercayaan, non-pemerintahan sendiri atau berada di bawah 

batasan kedaulatan yang lain”. 

 

Kemudian mengenai penghapusan bentuk diskriminasi juga dipertegas 

dalam Pasal 7 dan 23 ayat 2 Piagam PBB.  Pasal 7 Piagam PBB berbunyi :  

“All equal before the law and are entitled without any discrimination to 

equal protection against any dsicrimination in violation of this Declaration 

and against any incitement to such dicrimination”. 
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Kalimat di atas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas 

perlindungan yang sama terhadap bentuk diskriminasi apapun yang 

melanggar deklarasi ini dan terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi 

tersebut”. 

 

Selain itu, penghapusan diskriminasi juga diatur dan dijamin dalam 

dasar konstitusi negara Indonesia dan Malaysia yaitu pada Pasal 28I ayat 2 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 1945) dan Pasal 8 ayat 1 Konstitusi Federal Malaysia.  

Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 berbunyi: 

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat diskriminatif itu.” 

 

Pasal 8 ayat 1 Konstitusi Federal Malaysia berbunyi: 

“All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of 

the law.” 

 

Kalimat diatas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu : 

 

“Setiap orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan 

hukum yang sama”. 

 

Selain dasar konstitusi di atas, negara Indonesia dan Malaysia juga 

telah melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai perkawinan anak dalam 

hukum perkawinan masing-masing negara Indonesia dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Malaysia dengan Law Reform 

(Marriage and Divorce) Act 1976.
  

Praktek perkawinan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia 

Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia 

di bawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari 
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populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin 

dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. 

Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo 

(74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%). Secara umum, pernikahan 

anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, 

sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Selain 

itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih banyak menikah dini 

dibandingkan laki-laki.
3
 

Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama telah memiliki 

peraturan hukum masing-masing negara mengenai perkawinan, termasuk 

untuk perkawinan anak, baik di Indonesia dan Malaysia tetap terdapat kasus 

pelanggaran hak anak dalam melaksanakan perkawinan. Seperti dalam 

kasus Pujiono Cahyo Widianto atau lebih dikenal dengan nama Syekh Puji. 

Dimana Syekh Puji melakukan perkawinan dengan seorang anak berumur 

12 tahun. Meskipun telah dihukum menurut hukum positif di Indonesia, 

peristiwa ini memberikan bukti bahwa pelanggaran hak anak dalam 

melaksanakan perkawinan masih terjadi di Indonesia.
4
  

Kasus ini bukan merupakan satu-satunya pelanggaran hak anak di 

Indonesia. Menurut Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

Sudibyo Alimoeso, dalam pembukaan kampanye Peduli Kesehatan Ibu 2014 
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 “Syekh Puji Tetap Divonis 4 Tahun Penjara”, 
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di Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa tingkat perkawinan anak 

berada kondisi mengkhawatirkan. Perkawinan anak berusia 15 sampai 19 

tahun mencapai 46 persen dan perkawinan anak dibawah 15 tahun sebanyak 

5 persen.
5
 

Selain di Indonesia, kasus pelanggaran terhadap hak anak dalam 

melakukan perkawinan juga terjadi di Malaysia. Seorang anak berusia 12 

tahun diizinkan untuk menikah setelah diperkosa oleh seorang pria bernama 

Ruduan Masmud setelah membayar uang kompensasi sebesar 5000 Ringgit. 

Koalisi Hak Anak Malaysia menentang keras peristiwa tersebut dan 

pengadilan Sabah selaku lembaga yang mengizinkan pernikahan anak 

bawah umur terjadi.
6
 

Kasus Ruduan Masmud bukan merupakan satu-satunya perkawinan 

anak di Malaysia, menurut data statistik dari Departemen Kehakiman 

Syariah Malaysia pada tahun 2012 terdapat sekitar 1.165 (seribu seratus 

enam puluh lima) pendaftaran pernikahan dengan usia perempuan dibawah 

umur. Dari pendaftaran tersebut Departemen Hukum Syariah menyetujui 

1.022 (seribu dua puluh dua) pendaftaran tersebut.
7
 

Mengingat resiko yang harus dihadapi oleh pelaku perkawinan 

dibawah umur yang cukup berbahaya, seperti Perempuan yang menikah 

dibawah umur 16 tahun beresiko terkena kanker leher rahim dikarenakan 
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6
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7
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sel- sel rahim yang belum matang. Depresi berat atau neoritis depresi akibat 

pernikahan dini ini bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda, 

seperti si remaja menarik diri dari pergaulan, kestabilan emosi akan menjadi 

tidak labil jika anak yang menikah di usia tidak dapat mengontrol rumah 

tangganya sehingga dapat terjadi pertengkaran yang berujung perceraian , 

Biasanya remaja yang menikah di usia muda tersebut perekonomian yang 

mereka punyai sangat minim sehingga cenderung tidak bisa mencukupi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari
8
, Perkawinan dibawah umur juga 

menyebabkan terjadinya kehamilan prematur, serta meningkatnya jumlah 

kematian ibu dalam proses persalinan .Dengan banyaknya resiko yang 

berdampak buruk terhadap pernikahan dibawah umur ini , maka sedapat 

mungkin para orang tua menghindari anak- anaknya untuk melakukan 

pernikahan tersebut. 

Uraian kasus-kasus di atas, mencerminkan masih terdapat pelanggaran 

terhadap ketentuan perkawinan dibawah umur di Indonesia dan Malaysia. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peneliti tertarik melakukan kajian 

hukum dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP 

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan 

yang menjadi dasar pertimbangan untuk perumusan masalah dalam laporan 

skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan di 

bawah umur menurut hukum Indonesia dan Malaysia? 

2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan ketentuan perkawinan anak 

di bawah umur menurut hukum Indonesia dan Malaysia? 

3. Hukum mana yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum 

bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian 

skripsi ini adalah: 

a Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan 

pernikahan di bawah umur menurut hukum Indonesia dan 

Malaysia. 

b Untuk mengetahui dan menganalisa hukum Indonesia dan 

Malaysia memberikan perlindungan hukum bagi anak terhadap 

perkawinan di bawah umur. 
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c Untuk mengetahui dan menganalisa sistem hukum yang lebih 

baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang 

melakukan perkawinan di bawah umur. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan dan kajian bagi ilmu pengetahuan untuk 

kebutuhan akademis, khususnya mengenai pengaturan 

perkawinan anak di bawah umur menurut hukum Indonesia dan 

Malaysia. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

sumbangan bagi semua pihak pada umumnya mengenai 

pengaturan pengaturan perkawinan di bawah umur menurut 

hukum Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan bacaan yang 

bermanfaat, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. 
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