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M

enurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan
salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka
absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang
tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari
lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai
18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan
menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di
Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari
pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah
perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk
menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang
paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang
kurang berpendidikan dan drop-out dari sekolahan umumnya lebih
rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi
saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di
daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24
menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar
11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar
32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga
menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di
Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000
kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini
adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak
asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman
pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami
distorsi dengan adanya kenyataan ini.
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Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan Perubahan atas
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan
Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak
untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk
mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama
(identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk
mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8)
hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan;
10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.
Dalam Kompas “Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani” 28 Juli
2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto
menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin
memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto
putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan
anak di tengah seruan dunia #EndChildMarriage. Selanjutnya ia
memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1.
gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang
diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap
kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi
berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan
ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak
dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur
15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu
(359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),
melahirkan bayi malanutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan
“generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak
perempuan dan merendahkannya karena berpotensi menjadi anak
yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam
perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan
dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya
Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No
35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi
melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia
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yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena
memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan
taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat
pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah
hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan
tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU
Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai secondary
legislature mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim
menyia-nyiakan kesempatan emas menjadikan putusannya sebagai alat
rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini
kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di
Indonesia.
Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan
untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam
pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa
hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta
kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di Jurnal Perempuan 84). Jumlah ini
mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi
dalam kasus AKI dan trafficking. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan
Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan
manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah
tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk
tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga,
pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di
lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi
yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya.
Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan
(Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, Laporan Anak-anak dan
Migrasi untuk UNICEF Indonesia, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia
dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling
rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain
menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati rangking pertama dalam
korban trafficking menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di
Penelitian Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013). Selama ini
kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar
perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk
pernikahan anak datang dari beberapa kantung daerah seperti
Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal
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Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat
memiliki angka tertinggi AKI dan trafficking.
Penolakan atas pendidikan SRHR (sexual and reproductive health and
rights) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah
pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan
reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah
menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di
Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye
SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan
SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama,
yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari
fitna dan zina—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera
dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun
(Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul Negotiating Veiling: Politics and
Sexuality in Contemporary Indonesia).
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7
memperbolehkan batas usia mininal perempuan untuk menikah adalah
16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak
dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan
MK atas permohonan Judicial Review yang diajukan oleh masyarakat
sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas
usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak
dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat
mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi
hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang
sudah ada dan tidak berpihak pada anak (the best interest of children).
Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional
yang harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan
pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak,
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia
juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan
Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undangundang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil
dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005),
Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
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(diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya
pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangungan
Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan
pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara
spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk menghilangkan
segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan
paksa, serta khitan perempuan.
Pada edisi ini Jurnal Perempuan 88 mengulas pelbagai matra kajian
dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak
perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak
diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban
memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis;
dan hidup suburnya budaya filial piety (patuh, tunduk kepada orang tua
dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan
pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib
anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana
praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah
perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana
dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan
anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang
dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?
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Zumrotin K. Susilo
Dengan ditolaknya uji materi pasal 7 UU Perkawinan 1974 oleh
Mahkamah Konstitusi tahun 2015, strategi lain bisa dilakukan yaitu di
level pemerintah daerah melalui perda-perda, misalnya Gubernur NTB
yang melahirkan Pergub tentang usia pernikahan anak harus 21 tahun
atau peraturan oleh Bupati Gunung Kidul.

Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan
Kemiskinan:
Status Anak Perempuan dalam Pernikahan
Anak di Sukabumi, Jawa Barat
Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi
bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari
pernikahan anak: 1) kemiskinan dan akses buruk atas
pendidikan 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat
tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir
3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).
Rekomendasi kebutuhan Pendidikan Seksual Komprehensif
atau kerap disebut CSE (Comprehensive Sexual Education) amat
mendesak dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar anak-anak
dan remaja mengetahui hak kesehatan reproduksi seksualnya.
Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan
Pernikahan Anak di Gunung Kidul, Yogyakarta
Pernikahan anak yang tinggi di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul
telah membuat pemangku kebijakan bersama dengan warga bergerak
membuat jejaring integrasi berbasis MoU (kesepakatan bersama) di
tingkat kecamatan untuk pengapusan pernikahan anak. Kesepakatan
ini berisi kerjasama berbagai institusi, baik dari level sekolah, desa,
Puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan
perempuan di level kecamatan untuk mengakhiri pernikahan usia anak.
Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi:
Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura, Jawa Timur
Data Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya perkawinan anak, yaitu 42,5% sd tahun 2015.
Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat ulama’ dan tafsir mengenai ayat dan hadist dalam
pernikahan anak, tafsir konservatif dan tradisi lebih memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap
agensi, eksistensi dan hak otonom (dalam memilih pasangan) bagi perempuan Sumenep. Dari
penuturan pengalaman perempuan-perempuan Sumenep, laki-laki (bapak) berkuasa penuh
untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa meski belum mencapai usia standar untuk
menikah. Adalah hal yang lumrah terjadi apabila anak perempuan di Sumenep menikah pada
usia belasan tahun, bahkan ada yang menikah ketika usianya masih 12 tahun dan belum tamat
sekolah SD.
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