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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

A. Tinjauan Pustaka  

Dalam bagian ini, peneliti mengelompokannya menjadi 2 landasan 

yaitu landasan teori dan landasan yuridis. 

Landasan konseptual yang diadposi oleh peneliti adalah sebagai  

berikut : 

1. Pengertian Perkawinan 

Makna perkawinan terdapat bebebrapa versi. Berikut makna 

perkawinan : 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
9
 

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin”. 

Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam 

perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah.Termasuk 

didalamnya mereka yang kawin sah secara hukum (hukum adat, 

agama, negara, dsb) maupun mereka yang hidup bersama dan 

oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. 

b. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, 

 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan 

                                                           
9
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/nikah, diunduh 2014. 
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merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, 

bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya 

tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama. 

c. Menurut Pasal 26 Burgerlijk Wetboek,  

 Perkawinan ialah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-

laki dan perempuan untuk waktu yang lama.Sehingga dalam 

undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan 

keperdataan. 

d. Menurut Dariyo,  

 Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak 

atau dianggap telah memilikiumur cukup dewasa.
10

 

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia 

yang masih kecil atau orang yang belum dewasa.
11

 

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek 

hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah 

dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, 

hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan pasal 2 

ayat 1 dan 2 KUH Perdata indonesia “anak yang ada dalam 

kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan 

                                                           
10

Cinta dan perkawinan, http://fitriuni.blogspot.com/2013/06/tulisan-3-tugas-3.htmldiunduh pada 

tanggal 4 Mei 2014 
11
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bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya, mati sewaktu 

dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada 

Di dalam hukum kita terdapat banyak pengertian mengenai 

anak.Hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-

undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak 

itu sendiri. 

a. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak mengartikan anak sebagai : 

“amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya dan harus dijunjung tinggi”.  

 

b. Kemudian pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan 

bahwa anak adalah : 

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. 

c. Sedangkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan : 

“bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

 

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

menyatakan bahwa: 

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah 

mencapai umur 8 tahun dan belum pernah menikah”  

Dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat 

sebagai berikut :Pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 
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(delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. sedangkan 

syarat kedua, sianak belum pernah kawin, artinya tidak sedang 

terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan bercerai, 

apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau 

perkawinanya putus atas perceraian. Oleh karena itu si anak 

dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 

(delapan belas tahun).
12

 

Hal ini sama dengan pasal 45-47 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa  

“anak yang belum mencapai umur delapan belas Tahun (18) 

atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah 

kekuasaan orang tuanya. Kedua orang tua juga wajib mendidik 

anak mereka sebaik-baiknya”. 

 

e. Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary, child atau 

children (anak) adalah : 

 “a young human who is not yet an adult”.
13

 

 

f. Definisi anak menurut Pasal 2 ayat (1) Child Act 2001 adalah: 

 “Means a person under the age of eighteen years.” 

g. Menurut Pasal 1A ayat (1) Children and Young Persons 

(Employment) Act 1966 (selanjutnya disebut Children and 

Young Persons Act 1966 ), anak didefinisikan sebagai: 

                                                           
12

 Winika Indrasari.”Peranan komisi perlindungan anak Indonesia menurut Undang-undang No.23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, (Studi komisi perlindungan anak Indonesia Provinsi 

Sumatra Utara ) 

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12121/1/09E01668.pdf>[06/12/2010] 

 
13

A.S Hornby, Oxford Advanced Learning’s Dictionary, edisi ketujuh, (Oxford University Press, 

2006), hlm. 245. 
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 “Any person who has not completed his fourteenth year of age 

or of such age as the Yang di-Pertuan Agong may by 

notification in the Gazette prescribe.” 

 

h. Pasal 1A ayat (1) Children and Young Persons Act 1966 juga 

mendefinisikan istilah orang muda, dimana orang muda adalah: 

 “Means any person who, not being a child, has not completed 

his sixteenth year of age.” 

 

i. Dalam Section 10 Law Reform (Marriage and Divorce) 1976 

juga ditentukan mengenai pengertian anak melalui batasan usia 

dalam melaksanakan perkawinan, yaitu : 

 “Any marriage purported to be solemnized in Malaysia shall be 

void if at the date of the marriage either party is under the age 

of eighteen years unless, for a female who has completed her 

sixteenth year, the solemnization of such marriage was 

authorized by a licence granted by the Chief Minister under 

subsection 21(2)” 

Kalimat tersebut di atas Penulis terjemahkan secara bebas 

yaitu: 

“Setiap pernikahan di Malaysia akan batal jika pada 

tanggal pernikahan salah satu pihak berada di bawah usia delapan 

belas tahun kecuali, bagi perempuan yang telah selesai tahun 

keenam belas nya, penyelenggaraan upacara perkawinan tersebut 

diberi wewenang oleh lisensi yang diberikan oleh Ketua Menteri 

dalam ayat 21 (2)” 
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3. Pengertian Perlindungan Anak 

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri 

terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang 

kehidupan.oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam 

melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Kemudian 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 mendifinisikan perlindungan anak 

sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknyaagar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.
14

 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di 

bawah umur :
15

 

Pernikahan dini yang masih marak terjadi pada remaja pedesaan 

pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas 

pada remaja, ekonomi, pendidikan dan budaya.  

a. Keinginan bebas pada remaja. 

Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan 

keinginan bebas dari kekangan orangtua (Landung dkk, 2009). 

Hal tersebut berkaitan dengan perubahan psikologi yang terjadi 

pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart 

dalam Gunarsah (2008) bahwa remaja atau adolescentia sedang 

                                                           
14

Indonesia,Undang-undang Perlindungan Anak. 
15

 Makalah Kolokium, Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Wulandari, “Pengaruh 

pernikahan dini terhadap pembentukan identitas sosial remaja pedesaan”, Hal 5-6. 
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mengalami masa peralihan dari kedudukan ketergantungannya 

terhadap keluarga menuju kehidupan dengan kedudukan 

mandiri. Jannah (2012) menjelaskan bahwa salah satu penyebab 

pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Desa Pandan 

(Madura) ialah adanya kesiapan diri pada remaja. Selain orang 

tua, pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Pandan 

disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini 

disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan 

juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-

media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai 

pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan 

di bawah batas minimal usia perkawinan. 

b. Faktor Ekonomi  

Pernikahan dini yang terjadi  disebabkan karena alasan 

membantu pernenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini 

berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. 

Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk 

mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak 

perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan 

keluarga (Landung dkk, 2009). Sejalan dengan hal itu, Jannah 

(2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua 

yang menikahkan anaknya pada usia muda mengganggap bahwa 
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dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga 

akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah 

menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan 

para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka 

akan dapat membantu kehidupan orang tuanya. 

c. Faktor pendidikan 

Dalam konteks pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan 

orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan 

anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan 

dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan 

orangtua terkait konsep remaja gadis. Pada masyarakat pedesaan 

umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap 

bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang 

sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib 

keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat 

pernikahan anak perempuannya. Rendahnya pendidikan 

merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. 

Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa 

senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua 

tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. 
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d. Faktor Budaya 

Keberadaan budaya lokal (Parampo Kampung) memberi 

pengaruh besar terhadap pelaksanaan pernikahan dini, sehingga 

masyarakat tidak memberikan pandangan negatif terhadap 

pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun pada usia 

yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan kaum pemuka 

adat tidak merniliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem 

budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan 

perkawinan karena batasan tentang seseorang yang dikatakan 

dewasa masih belum jelas. Pernikahan lebih condong diartikan 

sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas 

setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola 

hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan 

sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari 

warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam 

masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai 

kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan 

sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan 

sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi 

yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi 

di Indonesia.  
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Landasan Yuridis yang diadopsi peneliti untuk menjawab 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 dan KUHPerdata 

(Burgerlijk Wetboek) Tentang Perkawinan 

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perkawinan) yang telah disahkan tanggal 2 

Januari 1974. Adapun peraturan pelaksana Undang-Undang 

Perkawinan tersebut saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan(untuk selanjutnya disebut Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) yang disahkan tanggal 1 April 

1975. 

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Perkawinan, pengaturan 

mengenai perkawinan di Indonesia mengacu pada Burgerlijk Wetboek 

yang bersumber dari hukum di negara Belanda. Namun Pasal 66 

Undang-Undang Perkawinan menegaskan kembali keberlakuan 

Burgerlijk Wetboek dalam hukum perkawinan Indonesia sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Perkawinan. 
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a. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang 

Perkawinan tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 

Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk 

sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, 

akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak 

boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan 

perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu 

saja seperti kawin kontrak.Pemutusan perkawinan dengan 

perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat 

terpaksa.
16

 

Sehingga pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri saling 

membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil. 

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi 

kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah.Yang 

termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, 

                                                           
16

Riduan Syahrani, Seluk beluk Asas-Asas Hukum Perdata, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006) 

dalam http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/04/hukum-perkawinan.htmldiunduh tanggal 06 

Juli 2014. 
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kesehatan, dan pendidikan.Sedangkan kebutuhan rohaniah 

contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging 

mereka.
17

 

b. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 

dan 7 Undang-Undang Perkawinan. Hal mana dalam Pasal 6 dan 

Pasal 7 diatur mengenai syarat suatu perkawinan yaitu : 

1. Perjanjian atau kesepakatan kedua calon mempelai; 

2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai usia 21 

(dua puluh satu) tahun; 

3. Apabila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal 

dunia, maka izin kawin sebagaimana dalam huruf b cukup 

didapatkan dari salah satu orang tua yang masih hidup; 

4. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka izin 

kawin tersebut dapat diperoleh dari wali; 

5. Apabila izin kawin tidak dapat diperoleh dari orang tua 

atau wali, maka dapat diperoleh dari pengadilan negeri 

setempat; 

6. Seorang pria yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 

dan wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun; 

                                                           
17

Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta; Sinar Grafika, 2002) 

dalam http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/04/hukum-perkawinan.html diunduh tanggal 06 

Juli 2014. 
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7. Segala penyimpangan atas usia tersebut dapat diperoleh 

izin dari pengadilan negeri setempat; 

c. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut 

Burgerlijk Wetboek 

Dalam Burgerlijk Wetboek diatur syarat perkawinan 

sebagai berikut : 

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan 

dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun 

dan perempuan 15 tahun; 

2. Harus ada persetujuan yang bebas dari kedua belah pihak; 

3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus 

lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan 

pertamanya; 

4. Tidak adanya larangan alam undang-undang bagi kedua 

belah pihak; 

5. Untuk pihak yang masih dibawah umur , harus ada izin 

dari orang tua atau wali. 

Oleh karena ketentuan menganai usia minimal seorang 

melaksanakan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 

dan Burgerlijk Wetboek memiliki pertentangan, maka ketentuan 

yang berlaku saat ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang 

Pekawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa segala peraturan sebelum 
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diberlakukan Undang-Undang Perkawinan masih berlaku 

sepanjang tidak bertentangan. 

Selain itu, lewat waktu 300 (tiga ratus) hari untuk 

perempuan yang sudah pernah melakukan perkawinan juga 

berbeda dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan juncto 

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal mana 

dalam Peraturan Pemerintah memberikan batasan waktu tunggu 

yang lebih rinci yakni : 

1. Untuk perkawinan yang putus karena kematian waktu 

tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari; 

2. Untuk perkawinan yang putus karena perceraian, waktu 

tunggu ditetapkan selama 3 (tiga) kali masa haid atau 90 

(sembilan puluh) hari; 

3. Untuk perkawinan yang putus saat janda sedang hamil, 

maka waktu tunggu adalah hingga janda tersebut 

melahirkan. 

Penentuan batas umur untuk melaksanakan perkawinan 

sangatlah penting sekali.Karena suatu perkawinan menghendaki 

kematangan biologis juga psikologis.Penjelasan umum Undang-

undang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami istri itu 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara 
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baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan 

yang baik dan sehat.
18

 

Pembatasan usia anak merupakan bagian dari upaya 

perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak 

dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak 

asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta 

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 

anak.
19

 

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 

menegaskan pria harus sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) 

tahun dan wanita harus mencapai usia 16 (enam belas) tahun, 

baru dapat dizinkan melangsungkan perkawinan. 

d. Larangan Kawin Menurut Hukum Indonesia 

Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam 

Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. 

Adapun larangan kawin tersbut yakni:  

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

ataupun keatas; 

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, 

yaitu antara saudara, antara seseorangdengan saudara 

orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 

                                                           
18

Ummi Rabiah, Membangun Keluarga Islami Sejak Dini, (Jakarta : Alita Media, 2009), hlm. 47. 
19

Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage, (Bandung, 

Mandar Maju, 2011), hlm. 24. 
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3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, 

dan ibu/bapak tiri;  

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan, dan bibi/paman sepersusuan; 

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam halseseorang suami beristri 

lebih dari seorang; 

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku dilarang kawin; 

7. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain; 

8. Antara suami-istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan 

yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak 

boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum 

masing-masingagamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

e. Larangan Kawin Menurut KUHPerdata (Burgerlijk 

Wetboek) 

Dalam Burgerlijk Wetboek juga diatur tentang larangan 

perkawinan anatara calon pasangan mempelai. Larangan kawin 

tersebut diatur dalam Pasal 30 Burgerlijk Wetboek sampai 

dengan Pasal 33 Burgerlijk Wetboek. Adapun larangan kawin 

dalam Burgerlijk Wetboek tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam 

kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan; 

2. Larangan kawin karena zina; 

3. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah 

perceraian, jika belum lewat waktu 1 (satu) tahun. 

Di dalam Burgerlijk Wetboek tidak mengenal larangan 

kawin bagi orang sesusuan maupun karena agama.Karena dalam 

konsep Burgerlijk Wetboek perkawinan itu hanya dipandang dari 

hubungan keperdataan saja dan tidak mempunyai hubungan 

dengan agama, maupun konsep lainnya.
20

 

f. Akibat PerkawinanMenurut Hukum Indonesia 

Dalam peraturan perundag-undangan yang mengatur 

mengenai perkawinan, didapatkan 3 (tiga) akibat perkawinan :
21

 

Adanya hubungan suami istri ; 

Adapun akibat perkawinan mengenai hubungan suami istri 

adalah sebagai berikut :  

1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk 

menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa; 

                                                           
20

Ibid. 
21

Akibat hukum perkawinan, http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/02/hukum-perdata-akibat-

hukum-perkawinan/ diunduh tanggal 27 Juli 2014 
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2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum; 

4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah 

tangga; 

5) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka; 

6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, saling setia; 

7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu sesuai dengan kemampuannya; 

8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-

baiknya. 

Hubungan orang tua dengan anak; 

Adapun akibat perkawinan mengenai hubungan orang tua 

dan anak adalah sebagai berikut : 

1) Mengenai kedudukan anak : 

a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak 

yang sah; 
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b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

kerabat ibunya saja. 

2) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak : 

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan 

dapat berdiri sendiri; 

b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati 

kehendaknya yang baik; 

c) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan 

keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai 

kemampuannya, apabila memerlukan bantuan 

anaknya; 

3) Kekuasaan orang tua : 

a) Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum 

pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua. 

b) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum 

baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

c) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum 

baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

d) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau 

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki 
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anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum 

pernah kawin 

e) Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan 

apabila: 

(1) melalaikan kewajibannya terhadap anak; 

(2) berkelakuan buruk sekali; 

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan 

kepada anaknya. 

Harta perkawinan 

Adapun akibat perkawinan mengenai hubungan orang tua 

dan anak adalah sebagai berikut : 

1) Timbul harta bawaan dan harta bersama; 

2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak 

sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan 

perbuatan hukum apapun; 

3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama 

g. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum 

Indonesia 

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan 

bahwa : perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
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Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah segala hal yang 

berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan serta 

persyaratan yang diatur oleh undang-undang, salah satunya 

adalah harus memenuhi semua unsur legal formal dari Undang-

Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975. 

Di dalam Pasal 14 Undang-undang Perkawinan 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga 

dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, 

saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon 

mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan; 

2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini juga berhak 

mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah 

seorang dari calon mempelai berada di bawah 

pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-

nyata menyebabkan kesengsaraan bagi calon mempelai 

yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-

orang seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini;  

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan 

dinyatakanbahwa: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para 

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan. 
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Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah 

persyaratan usia kedua calon mempelai, persyaratan kerelaan 

kedua calon mempelai, persyaratan izin orangtua kedua 

mempelai, persyaratan administrasi, dan sebagaimana yang telah 

diuraikan sebelumnya berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat 

sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.9 tahun 1975. 

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan 

bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari 

suami atau istri; 

2. Suami atau istri; 

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-

undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan 

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, 

tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 

Suatu perkawinan tidak dapat dikatakan batal begitu saja 

tanpa ada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan yang 

telah berlangsunga meskipun menyimpang dari undang-undang, 

tetap sah menurut hukum. Jika perkawinan yang dimaksud 

diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang berwenang di 

atas dan diputus oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan 
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tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang 

sebagaiamana perkawinan yang mengikuti prosedur yang 

berlaku dan dibenarkan undang-undang. 

 

6. Keberadaan Anak Menurut Hukum di Indonesia 

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengartikan anak 

adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaaannya. 

Pengertian anak menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan di atas sama dengan pengertian anak dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun1979 tentang Kesejahteraan Anak dan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Lebih lanjut, pengertian anak diuraikan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengartikan 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek) (selanjutnya disebut BW), anak adalah mereka 

yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

kawin sebelumnya. Akan tetapi, bila yang bersangkutan telah kawin 

dan perkawinanya dibubarkan sebelum yang bersangkutan berusia 21 
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(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum 

dewasa. 

Namun ketentuan perkawinan dalam BW telah diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), di mana menurut 

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur 

dalam BW sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, 

maka ketentuan BW dinyatakan tidak berlaku. 

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-

Undang HAM) juga mendefinisikan istilah anak, yakni anak adalah: 

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila 

hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 

Selain defini di atas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

memberikan pengertian anak ialah mereka yang belum berusia 16 

tahun, namun pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana tersebut, telah dicabut dengan keluarnya Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang memberikan 

batasan anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum 

pernah kawin. 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, 
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martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 

tinggi.
22

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

termuat dalam Undang_undang Dasar 1945 dan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. 

Mengenai pengertian anak, dalam penelitian ini Penulis 

menyimpulkan bahwa batasan usia seorang anak adalah 18 (delapan 

belas) tahun mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Peradilan Anak sebagai asas lex specialis derogat legi 

generalidari seluruh defini anak di atas. 

Kesimpulan tersebut sesuai dengan acuan internasional 

mengenai pengertian anak yaitu Konvensi Hak-hak Anak yang telah 

disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 

tanggal 20 November 1989.Dalam Konvensi Hak-hak Anak bagian I 

Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia 

di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku 

bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. 

 

7. Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia(Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 

Anak semenjak dilahirkan dalam dirinya melekat harkat, 

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung. Hak 

asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 

                                                           
22

Abdi Koro, Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan 

Siri, (Bandung : Alumni, 2012), hlm. 63. 

Monica Natalia, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Indonesia dan Malaysia, 2014 
UIB Repository (c) 2014



35 

 

 

 

dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang 

menyatakan bahwa : 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

 

Sedangkan pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa : 

“Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. 

Dan yang kemudian di atur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, bahwa : 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”. 

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berasazkan pada 

Pancasila serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang 

meliputi : 

a. Non-diskriminasi. 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Perlindungan yang diberikan dalam undang-undang tersebut 

bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
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kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkulaitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari 

pasal 4 sampai pasal 19.  Hak anak dalam UU tersebut meliputi : 

Pasal 4 : 

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Pasal 5 : 

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan”. 

Pasal 6 : 

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, 

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua. 

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, 

dan diasuh oleh orang  tuanya sendiri.   

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 
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angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Pasal 8 : 

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” 

Pasal 9 : 

“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 

sesuai dengan minat dan bakatnya. 

(2)     Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus 

bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.” 

Pasal 10 : 

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. 

Pasal 11 : 

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 

luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan 

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya 

demi pengembangan diri “. 
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Pasal 12 : 

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial.” 

Pasal 13 : 

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 

lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan : 

a.    Diskriminasi; 

b.    Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c.    Penelantaran; 

d.   Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e.    Ketidakadilan; dan 

f.     Perlakuan salah lainnya. 

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 

dikenakan pemberatan hukuman”. 

Pasal 14 : 

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir”. 

Pasal 15 : 
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“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 

a.       Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b.      Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c.       Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d.   Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 

e.       Pelibatan dalam peperangan”. 

Pasal 16 : 

“(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi. 

(2)  Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 

hukum. 

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” 

Pasal 17 : 

“(1)  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

a.    Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa; 

b.    Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

Monica Natalia, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Indonesia dan Malaysia, 2014 
UIB Repository (c) 2014



40 

 

 

 

c.    Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 

anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum 

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiaka”. 

 

Pasal 18 : 

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. 

Pasal 19 : 

“Setiap anak berkewajiban untuk : 

a.    Menghormati orang tua, wali, dan guru; 

b.    Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 

c.    Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 

d.   Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

e.    Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.” 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kita simpulkan mengenai 

beberapa hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Hak untuk Hidup 

Hak anak merupakan hak asazi manusia sebagaimana 

diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang mana hak untuk hidup 

adalah hak setiap anak untuk hidup tenteram, aman, damai, 
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bahagia, sejahtera lahir dan batin, lingkungan hidup yang baik 

dan sehat.
23

 

b. Hak untuk Tumbuh dan berkembang 

Kamus besar bahasa Indonesia (1991) perkembangan 

adalah prihal berkembang, mekar, menjadi besar, luas, dan 

banyak serta menjadi bertambah sempurna dalam hal 

kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian 

Undang-undang Hak Asazi Manusia menyatakan hak Tumbuh 

dan berkembang adalah hak untuk memperoleh pendidikan, 

mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, 

berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi 

manusia. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 

dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan 

pribadinya, bangsa dan umat manusia.
24

 

c. Hak untuk berpartisipasi dan tidak di diskriminasi 

Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, khususnya pasal 10 (sepuluh) , menyebutkan bahwa 

setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 

                                                           
23

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.Pasal 9 
24

Ibid. Pasal 11-13 
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sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Hal ini juga 

sejalan dengan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 

Hak Anak, KHA), yang meliputi non diskriminasi, kepentingan 

yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan 

terhadap pendapat anak. Penghargaan terhadap pendapat anak 

ini mempunyai arti yang sangat luas, yang merupakan bagian 

dari partisipasi anak.Setiap pandangan atau pendapat anak, 

terutama pendapat yang mempengaruhi kehidupannya, perlu 

mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan keputusan. 

Diskriminasi mempunyai pengertian tersendiri yang di 

atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asazi Manusia dimana Diskriminasi adalah setiap pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung 

didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 

ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, 

jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 

pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek 

kehidupan lainnya.
25

 

                                                           
25

 Indonesia,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 1 
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d. Hak perlindungan dari kekerasan 

Kekerasan fisik yang kerap kali diterima anak seperti di 

cubit, dihukum berdiri selama jam pelajaran, ditempeleng 

samape melukai fisik dan yang lainya.Sementara kekerasan 

mental atau psikis biasanya dilakukan dengan sebatas kata-kata, 

tetapi dampaknya sangat luar biasa bagi anak.Contohnya anak di 

caci maki, dihina karena tidak bisa mengerjakan pekerjaan 

rumah atau tidak bisa menjawab pertanyaan guru dan 

sebagainya.Walaupun tidak menimbulkan luka fisik, kekerasan 

ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak. Anak 

yang sering menerima perlakuan ini cendrung akan menjadi 

anak yang pasif, malas, dan tidak mau bersosialisasi. Kekerasan 

yang ketiga adalah kekerasan seksual, biasanya pelakunya 

adalah guru pria. Sebagaimana juga yang di atur pasal 69 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang perlindungan 

anak bahwa kekerasan yang dimaksud pasal 59 adalah kekerasan 

fisik, mental, dan seksual. 

Selanjutnya secara khusus, pasal 54 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur 

bahwa anak-anak wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh siapapun. Dimana dalam kekerasan yang 

menimpa hak-hak anak peserta didik tersebut Undang-undang 
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Nomor 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan yang sangat 

tegas. 

Ketentuan terhadap Tentang kekerasan fisik diatur  pada 

pasal 80 (delapan puluh) 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 

(tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka 

berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang 

melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya 

Kemudian yang berkaitan dengan kekerasan seksual 

Undang-undang perlindungan anak juga mengatur dalam Pasal 

81 dan 82 
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(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

 

8. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk 

berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak.Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR 

pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden 

Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun 

kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, 

Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk 
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memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam 

peraturan per-undang-undangan tersebut.
26

 

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari 

Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 

2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang 

anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, 

tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, 

dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap 

perlindungan anak.  

Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) 

KPAI dimulai pada tahun 2004-2007. 

Anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang berupa 1 orang ketua, 2 

wakil ketua, 1 sekretaris, dan 5 anggota. Susunan Kepengurusan KPAI 

saat ini adalah : Ketua : Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA., Wakil 

Ketua : Dr. Budiharjo, Bsc, M. Si., Wakil Ketua Maria Advianti, SP., 

Sekretaris Erlinda, M.Pd., Anggota Dra.Maria Ulfah Anshor, M. Si., 

                                                           
26

Profil kpai, “komnas perlindungan di bawah umur”, http://www.kpai.go.id/profil/ diunduh 

tanggal 29 Juni 2014. 
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Susanto, MA., DR. Titik Haryati, M.Pd., Putu Elvina, S. Psi., Rita 

Pranawati, MA.
27

 

Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak merumuskan rangka 

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka 

dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat 

independen. 

Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan 

tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut : 

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, 

mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan 

masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 

b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada 

Presiden dalam rangka perlindungan anak. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah 

mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang 

dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, 

Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat 

maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi 

                                                           
27

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia”, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia diunduh tanggal 29 Juni 

2014. 
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pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan 

institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. 

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota 

sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan 

perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan 

KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat 

koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan 

dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak 

menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.
28

 

KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki 

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya 

mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak 

mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi 

penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan 

KPAID.
29

 

 

9. Hukum Tentang Perkawinan di Negara Malaysia(Law Reform 

(Marriage and Divorce) Act 1976). 

Malaysia adalah sebuah negara yang berasaskan negara Islam. 

Undang-undangnya pun bersumber atau menggunakan hukum Islam, 

meskipun ada sebagian sumber hukumnya yang mengadopsi dan 

                                                           
28

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia”, http://www.kpai.go.id/profil/ diunduh tanggal 29 Juni 

2014 
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bersumber dari produk hukum Inggris karena Malaysia adalah bekas 

jajahan dari negara Inggris. Dalam masalah hukum perdata Malaysia 

memberlakukan aturan hukum yang berbeda-beda, tidak semua 

penerapan hukum yang berlaku di Malaysia sama, akan tetapi 

bergantung atas hukum wilayah masing-masing khususnya masalah 

hukum perdata.Hukum perkawinan di negara Malaysia telah diatur 

dalam Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976.  

 

a. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Malaysia 

Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah selesai 

aqad nikah bagi orang yang melakukan perkawinan di luar 

Malaysia tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan 

melanggar hukum dan dapat dikenakan dengan hukuman denda 

maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau 

kedua-duanya. Fungsi pencatatan hanya urusan atau syarat 

adminstrasi, tidak ada hubungannya dengan syarat sah atau 

tidaknya pernikahan (aqad nikah). 

Hukum Perkawinan di Malaysia juga mengharuskan 

adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses 

pencatatan secara prinsip dilakukan setelah Akad Nikah. Hanya 
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saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis 

diantaranya :
30

 

1. Untuk yang tinggal di Negara masing-masing pada 

dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad 

nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan tujuh hari 

setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh 

wali dan dua orang saksi dan pendaftar.; 

2. Orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan 

dikedutaan Malaysia yang ada diluar negeri. Untuk kasus 

ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses 

orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. 

Perbedaanya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni 

bukan oleh pendactar asli yang angkat di Malaysia , tetapi 

pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia 

di Negara yang bersangkutan. 

3. Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan 

perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang 

ada di Negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah 

bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam 

bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar 

yang diagkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila 

                                                           

30
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yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis 

masa enam bulan maka boleh juga mendaftar di Malaysia.  

b. Wali dalam Perkawinan Menurut Hukum Malaysia 

Perundang-undangan (perkawinan) Malaysia juga 

mengharuskan (wajib) adanya wali dalam perkawinan, tanpa 

wali perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam perundang-

undangan keluarga Malaysia, pada prinsipnya, wali nikah adalah 

wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab 

dapat diganti oleh wali hakim (di Malaysia disebut wali raja).
31

 

c. Pembatasan Usia Perkawinan 

Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia 

membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai 

perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Adapun 

pengaturan tersebut ditegaskan dalam Section 10 Law Reform 

(Marriage and Divorce) 1976 juga ditentukan mengenai 

pengertian anak melalui batasan usia dalam melaksanakan 

perkawinan, yaitu : 

“Any marriage purported to be solemnized in Malaysia shall be 

void if at the date of the marriage either party is under the age 

of eighteen years unless, for a female who has completed her 

sixteenth year, the solemnization of such marriage was 

                                                           
31

Ibid. 
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authorized by a licence granted by the Chief Minister under 

subsection 21(2)” 

Kalimat tersebut di atas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Setiap pernikahan di Malaysia akan batal jika pada tanggal 

pernikahan salah satu pihak berada di bawah usia delapan 

belas tahun kecuali, bagi perempuan yang telah selesai tahun 

keenam belas nya, penyelenggaraan upacara perkawinan 

tersebut diberi wewenang oleh lisensi yang diberikan oleh Ketua 

Menteri dalam ayat 21 (2)” 

Dalam ketentuan tersebut, Penulis menyimpulkan seorang 

usia seorang masih dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) 

tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.  

d. Pembatasan / Larangan Perkawinan 

Dalam hukum Malaysia yang mengatur mengenai 

perkawinan, yaitu di Law Reform (Marriage and Divorce) 

1976.Dalam UU ini diatur juga mengenai larangan perkawinan 

yaitu di Law Reform (Marriage and Divorce) 1976BAB III 

tentang pembatasan perkawinan yaitu sebagai berikut : 

PART III 

MARRIAGE 

Restrictions on marriage 

Persons by whom marriages may be solemnized 

9. A marriage under this Act may be solemnized only by a 

Registrar. Avoidance of marriages where either party is under 

minimumage for marriage 
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10. Any marriage purported to be solemnized in Malaysia shall 

be void if at the date of the marriage either party is under the 

ageof eighteen years unless, for a female who has completed 

hersixteenth year, the solemnization of such marriage was 

authorizedby a licence granted by the Chief Minister under 

subsection 21(2). 

Prohibited relationships 

11. (1) No person shall marry his or her grandparent, parent, 

child or grandchild, sister or brother, great-aunt or great-

uncle,aunt or uncle, niece or nephew, great-niece or great-

nephew, as thecase may be: 

Provided that nothing in this subsection shall prohibit any 

person who is a Hindu from marrying under Hindu law or 

custom hissister’s daughter (niece) or her mothers’s brother 

(uncle). 

(2) No person shall marry the grandparent or parent, child or 

grandchild of his or her spouse or former spouse. 

(3) No person shall marry the former spouse of his or 

hergrandparent or parent, child or grandchild. 

(4) No person shall marry a person whom he or she has adopted 

or by whom he or she has been adopted. 

(5) For the purposes of this section, relationship of the half 

blood is as much an impediment as relationship of the full 

bloodand it is immaterial whether a person was born legitimate 

orillegitimate. 

(6) The Chief Minister may in his discretion, notwithstanding 

this section, grant a licence under this section for a marriage 

tobe solemnized if he is satisfied that such marriage is 

unobjectionableunder the law, religion, custom or usage 

applicable to the partiesthereto and, where such marriage is 

solemnized under such licence,such marriage shall be deemed to 

be valid.  

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat hal yang 

penting menyangkut pernikahan yang dilakukan oleh anak yaitu 

pernikahan harus dihindari jika pada saat hari pernikahan 

tersebut, salah satu pihak yang melakukan pernikahan berada di 

bawah umur sesuai dengan batas umur yang telah di tentukan 

dalam UU ini. 
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10. Perlindungan Anak Menurut Hukum Malaysia(Child Act 

611 2001) 

Malaysia sangat serius dalam menangani permasalahan 

tentang anak. Malaysia bahkan membuat peraturan khusus 

mengenai perlindungan anak yaitu Child Act 611 yang 

ditegaskan dalam artikel 1 poin 17 yang berisikan “Meaning of 

child in need of care and protection”. Pada poin ini, Malaysia 

menegaskan bahwa anak-anak adalah pihak yang wajib 

dilindungi hak-haknya.
32

 

Pemerintahan Malaysia juga menjelaskan bahwa segala 

tindakan yang merugikan dan berakibat negatif baik fisik 

maupun mental si anak, dianggap sebagai tindakan kekerasan 

bagi anak. Oleh karena itu segala tindakan yang merugikan si 

anak tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum dalam 

upaya perlindungan anak. 

Pemerintah Malaysia menjelaskan ada beberapa tindakan 

kekerasan pada anak yaitu:
33

 

a. Kekerasan Fisik 

Kekerasan pada fisik adalah tindakan kekerasan 

yang mengakibatkan benturan secara langsung pada fisik 

anak.Kekerasan fisik bisa menimbulkan trauma pada 

psikis anak dan bahkan dapat membahayakan nyawa si 
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anak. Kekerasan fisik misalnya; pencabulan anak, dipukul, 

ditendang. dijewer/dicubit, tidak diberikan makanan/ 

dibiarkan kelaparan, menjemur si anak dibawah panasnya 

sinar matahari dan tindakan kekerasan lainnya. 

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat 

menyebabkan timbulnya rasa takut yang mendalam bagi si 

anak. Akibat rasa takut tersebut menimbulkan trauma 

sehingga terhambatnya perkembangan emosional anak 

atau membentuk pribadi anak yang kurang baik.Tindakan 

kekerasan psikis pada anak misalnya berupa kata-kata 

ancaman, berkata-kata kasar serta menakut-nakuti anak. 

c. Tindakan Penelantaran  

Tindakan penelantaraan adalah ketidakpedulian 

orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak 

pada kebutuhan mereka, seperti: pengabaian kesehatan 

anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak, tidak 

memberikan nafkah kepada anak dan tindakan 

penelantaran lainnya. 

d. Kekerasan Eksploitasi 

Kekerasan eksploitasi atau komersial adalah 

penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan 
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lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, 

seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan 

menjuruskan anaknya pada pekerjaan-pekerjaan yang 

seharusnya belum dijalaninya, sehingga mengorbankan 

pendidikan si anak serta masa kecilnya hanya untuk 

mendapatkan keuntungan bagi orang tuanya atau 

keluarganya. 

 

B. Landasan Teoritis 

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi teori-teori untuk menjawab 

permaslahan yang ada, yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Prinsip dan Tujuan Dalam Perlindungan anak 

Terdapat empat prinsip yang dirumuskan dalam Konvensi Hak 

Anak (CRC) 1989 yang kemudian juga menjadi prinsip dalam 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dimana prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.
34

 

a. Prinsip non-diskriminasi. 

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam 

Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak 

tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 

Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-negara peserta 

                                                           
34
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akanmenghormati dan menjamin hak-hak yangditerapkan dalam 

konvensi ini bagi setiapanak yang berada dalam wilayah 

hukummereka tanpa diskriminasi dalam bentukapapun, tanpa 

memandang ras, warna kulit,jenis kelamin, bahasa, agama, 

pandanganpolitik atau pandangan-pandangan lain,asal-usul 

kebangsaan, etnik atau sosial,status kepemilikan, cacat atau 

tidak,kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau 

dari orang tua atauwalinya yang sah”. (Ayat 1).“Negara-

negara peserta akan mengambilsemua langkah yang perlu untuk 

menjamin agar anak dilindungi dari semua bentukdiskriminasi 

atau hukuman yang didasarkanpada status, kegiatan, pendapat 

yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tuaanak, walinya 

yang sah atau anggotakeluarga”.(Ayat 2). 

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (bestinterest of the child) 

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut 

anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial 

pemerintah atau badan legislatif.Maka dari itu, kepentingan 

yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama 

(Pasal 3 ayat 1). 

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the  

rights to life,survival and development) 

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa 

setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 
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ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan 

menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan 

perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2). 

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the 

views ofthe child). 

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika 

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu 

diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini 

tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu 

:“Negara-negara peserta akanmenjamin agar anak-anak yang 

mempunyaipandangan sendiri akan memperoleh hakuntuk 

menyatakan pandangan-pandangannyasecara bebas dalam 

semuahal yang mempengaruhi anak, danpandangan tersebut 

akan dihargai sesuaidengan tingkat usia dan kematangan 

anak”. 

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman 

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum 

dari Stanford University, ada tiga elemen  utama dari sistem hukum 

(legal system), yaitu:
35

 

a. Struktur Hukum (Legal Structure); 

b. Isi Hukum (Legal Substance); 

c. Budaya Hukum (Legal Culture); 
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Menurut Lawrence M. Friedman, Struktur adalah salah satu dasar 

dan elemen nyata dari sistem hukum.
36

 Kewenangan lembaga penegak 

hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia 

et pereat mundus” yaitu  maksudnya ,meskipun dunia ini runtuh, hukum 

tetap harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak 

ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. 

Seberapa bagusnya suatu  peraturan perundang-undangan bila tidak 

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya 

angan-angan. 

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan 

penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor 

yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 

diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen 

yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas 

bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam fungsi 

hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum ,masih 

rendah maka kemungkinan akan timbul suatu permasalahan. Demikian 
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juga sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak 

hukum baik maka juga akan terjadi permasalahan.
37

 

Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika 

seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum 

secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. 

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya. Struktur adalah bentuk 

permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras 

yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. 

Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang 

jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang 

lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang 

yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi 

tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana 

institusi-institusi itu harus berperilaku.
38

 

Yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia 

sosial eksternal. Sistem hukum tidak terisolasi atau tersaing, ia bergantung 

secara mutlak pada input-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang 

berperkara, tidak akan ada pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak 

untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua 
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elemen sosial ini mencairkan kebekuan gambar di atas dan menggerakkan 

sistem.
39

 

Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum-

merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan 

di sana; memilih bagian mana dari “hukum” yang akan beroperasi, bagian 

mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; 

perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-

diam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan 

sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum 

adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu 

sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan 

demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-

orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-

tuntutan; semua kadang ini menjangkau dan kadang tidak menjangkau 

proses hukum- bergantung pada kulturnya.
40

 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah 

organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. 

Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya 

diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal 

itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya perceraian 

adalah sebuah konsep hukum, dan ada negara-negara yang tidak 
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membolehkan perceraian. Beberapa peraturan mengenai perceraian, yang 

membatasi sebab-sebabnya, misalnya juga akan berfungsi mencegah 

perceraian. Berikutnya, penggunaan perceraian bergantung pada sturktur 

pengadilan. Tidak adanya pengadilan yang dekat, biaya pengadilan yang 

mahal, atau kerumitan yurisdiksi yang amat sangat akan mengurangi 

kecenderungan perceraian. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-

ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial 

dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang 

berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari 

tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Kultur hukum juga bisa mempengaruhi 

tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan 

dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila pergi ke pengadilan. 

Hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan untuk mengusahakan 

perceraian formal. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh terhadap 

hak-hak mereka atau takut menggunakannya. Nilai-nilai dalam kultur 

umum juga akan sangat mempengaruhi tingkat penggunaan, apa yang akan 

dipikirkan atau dikatakan oleh para kerabat atau tetangga mengenai 

perceraian, efeknya pada anak-anak dan teman anak-anak, keengganan 

religious dan moral. Nilai-nilai demikian secara keseluruhan dan dalam 

jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri hukum-hukum perceraian 

itu sendiri.
41
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