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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari penelitian ini Penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan di Bawah 

Umur Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia 

   

Negara Indonesia sudah mengatur mengenai perlindungan 

hukum bagi anak dalam perkawinan di bawah umur  yaitu di UU 

Perkawinan yang membatasi usia dalam perkawinan, namun hal itu 

belum cukup mengatasi banyaknya  perkawinan  anak di bawah  umur 

karena ketentuan dan syarat perkawnan yang diatur dalam UU 

Perkawinan masih memberikan celah ntuk terjadinya perkawinan  

anak di bawah umur.  

Hal tersebut diatur dengan jelas di pasal 7 (1) dan (2) UU 

Perkawinan yang intinya adalah memperolehkan adanya perkawinan 

bawah umur dengan syarat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

atau  Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau 

pihak wanita. 

Adanya ketentuan pasal 7 (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut 

menimbulkan gejolak di masyarakat karena akibat perkawinan 

dibawah umur tersebut sangat membahayakan subjek / orang yang 

melakukan perkawinan dibawah umur. 
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Anak selalu menjadi korban dalam perkawinan di bawah umur 

dan hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum Pelindungan 

Anak yang diatur dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak. Perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan terjadinya 

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anak yang melakukan 

perkawinan berpotensi terserang penyakit pada alat reproduksinya 

bahkan dapat menimbulkan kematian dan hak anak dalam 

memperoleh pendidikan juga akan terenggut. 

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 4  UU Perlindungan 

Anak yaitu hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, pasal 8 yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

dan jaminan social dan pasal 9 yaitu hak untuk memperoleh 

pendidikan. 

Hal yang serupa juga terjadi di negara Malaysia, yang dimana 

negara ini telah mempunyai hukum perkawinan yang diatur dalam 

Law Reform (Marriage and Divorce) 1976, yang juga memberikan 

batasan usia dalam pernikahan, dengan harapan dapat meminimalisir 

timbulnya kasus pernikahan di bawah umur. 

Selain itu, pernikahan di bawah umur ini dianggap berbahaya 

bagi si anak karena melalui pernikahan di bawah umur, anak rentan 

mendapatkan kekerasan karena ketidaksiapan pisikis dalam 

menghadapi perniahan, dan fisik anak juga akan rentan terserang 

penyakit seperti penyakit yang akan menyerang di bagian alat 
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reprodiksi yang dapat menyebabkan kematian, serta melalui 

pernikahan anak di bawah umur juga dapat memicu terjadinya 

pelanggaran hak anak atas pendidikan karena dengan status 

pernikahan yang telah dijalani akan membuat si anak sulit untuk 

menempuh pendidikan di bangku sekolah. 

Mengenai pelanggaran-pelanggaran hak-hak atas anak ini, 

Negara Indonesia juga sudah mengaturnya yaitu di UU No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan anak, begitu juga dengan Malaysia, 

negara tersebut juga sudah mengaturnya di Child Act 611 2001. 

Namun, pada pelaksanaan perlindungan anak, negara Indonesia 

dan Malaysia tidak sesuai dengan teori prinsip-prinsip perlindungan 

sebagaimana terdapat 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 adalah pertama, prinsip non-diskriminasi, artinya semua 

hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus 

diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.  Kedua, 

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 ayat 1). 
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2. Persamaan dan Perbedaan Perkawinan Anak di Bawah Umur 

Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia 
 

Dalam penelitian ini Penulis melakukan perbadingan hukum 

perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Adapun tinjauan persamaan 

hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia yaitu keberadaan dasar 

hukum perkawinan, lingkungan peradilan dan poligami. Sedangkan 

tinjauan perbedaannya yaitu batasan usia melakukan perkawinan dan 

perjanjian kawin.  

Pada dasarnya hukum di negaraa Indonesia dan Malaysia telah 

sama-sama memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan 

menegaskan ketentuan mengenai perkawinan anak. Dari ketentuan 

tersebut terdapat persamaan maupun perbedaan.  

Selain melakukan perbandingan terhadap hukum perkawinan 

masing-masing negara, Penulis juga melakukan perbandingan 

terhadap hukum perkawinan bagi anak di bawah umur di Indonesia 

dan Malaysia. 

Adapun persamaan ketentuan perkawinan anak di bawah umur 

menurut hukum Indonesia dan Malaysia adalah dasar hukum 

perkawinan anak, usia minimum perempuan melaksanakan 

perkawinan dan wali nikah dalam suatu perkawinan. 
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Sedangkan perbedaan ketentuan tersebut antara lain batas usia 

minimum laki-laki dalam melaksanakan perkawinan dan batasan usia 

yang diharuskan untuk mendapatkan izin kawin. 

3. Negara Yang Lebih Baik Dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum Kepada Pekerja Perempuan 

 

Penulis menyimpulkan bahwa Indonesia lebih konsisten 

memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam melaksanakan 

perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia memberikan 

perlindungan yang konsisten melalui pengaturan lebih terperinci dari 

pada Malaysia. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian ini Peniulis menemui berbagai 

keterbatasan, antara lain: 

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing 

negara terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang 

sama namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus 

mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di 

Malaysia, menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga 

mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan 

penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang 

berhubungan dengan peraturan pekerja perempuan Malaysia. 
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3. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu 

hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif 

sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota 

Batam. 

C. Rekomendasi 

 

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan 

amademen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

a) Merumuskan suatu peraturan perundang-undangan nasional 

yang khusus mengatur tentang perkawinan anak di bawah umur 

karena perkawinan anak di bawah umur yang diatur dalam UU 

No. 1 Tahun 1974 tersebut masih memberikan celah untuk 

terjadinya perkawinan di bawah umur, sedangkan perkawinan di 

bawah umur dapat memicu terjadinya pelanggaran hak anak dan  

bertentangan dengan UU Perlindungan anak. 

b) Menambahkan dan mempertegas ketentuan larangan dalam 

melaksanakan perkawinan anak di bawah umur. 

c) Tetap memperhatikan hak-hak anak untuk melaksanakan 

perkawinan di bawah umur dalam peraturan perundang-

undangan agar tidak terjadi kontradiksi dengan kepentingan dan 

hak anak. 
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d) Pemerintah harus mengupayakan adanya kesejahteraan 

masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, karena salah satu 

faktor yang memicu terjadinya perkawinan anak di bawah umur 

adalah kesulitan ekonomi untuk membiaya kehidupan anak 

sehingga membuat banyak orangtua yang memilih untuk 

menikahi anaknya dalam usia dini. 

e) Pemerintah harus mengupayakan adanya pendidikan yang 

merata, termasuk di daerah terpencil karena salah satu faktor 

yang memicu terjadinya perkawinan di bawah umur adalah 

karena faktor pendidikan karena dengan pendidikan yang rendah 

berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan 

pengetahuan orangtua terkait konsep remaja gadis. 

2. Rekomendasi kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan 

amademen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

a) Merumuskan suatu peraturan perundang-undangan nasional 

yang khusus mengatur tentang perkawinan anak di bawah umur;  

b) Menambah dan mempertegas hak-hak anak dalam ketentuan 

hukum nasional untuk melaksanakan perkawinan di bawah 

umur. 

c) Lebih menghormati hak anak yang telah diakui oleh hukum 

nasional dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur. 
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