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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Anak di

Bawah Umur di Kota Batam

Dalam wawancara dengan Bapak Nuheri, Kepala Kantor Pengadilan

Agama Kota Batam, dijelaskan bahwa ketentuan hukum positif yang mengatur

tentang pernikahan anak di bawah umur yang berlaku di Kota Batam sebagaimana

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah mengacu

kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.1 Undang-

undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai

sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas

persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan

seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat

ijin kedua orang tua. Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.2

Selanjutnya, Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Batam menjelaskan

bahwa ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pernikahan anak di bawah

1Nuheri, Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Batam, Wawancara, Pengadilan Agama
Kota Batam, 15 Januari 2014.

2Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat 1-2 dan
Pasala 7.
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umur yang berlaku di Kota Batam juga mengacu kepada Undang-undang Nomor

23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana pihak pengadilan berupaya

mencegah adanya perkawinan pasa usia anak-anak.3 Dalam Pasal 1 Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Setiap anak mempunyai hak dan

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. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa

setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya. Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat

dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,

berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi

pengembangan diri. Dalam pasal 13 dijelaskan bahwa setiap anak selama dalam

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun 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.4

3Nuheri, Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Batam, Wawancara, Pengadilan Agama
Kota Batam, 15 Januari 2014.

4Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Pasal 3,
Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 13.
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Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung

jawab terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk : (a)mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b)menumbuh

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (d) mencegah

terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.5

Perkawinan atau Pernikahan dalam pengertian yang luas adalah suatu

akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti

perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6 Berdasarkan Pasal 1 Undang-

Undang Perkawinan di atas merupakan rumusan 'arti' dan 'tujuan' perkawinan.

Yang dimaksud dengan arti perkawinana ialah "ikatan lahir bathin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri". Sedangkan tujuan perkawinan

adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Artinya, tuntunan agama harus

5Ibid., Pasal 26.
6Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Bulan Bintang,

Jakarta, 1975, Cet. ke-1, hlm. 79. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 menyebutkan arti
pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya adalah ibadah.” Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,
Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hlm. 14.
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menceraikan dan menjiwai keseluruhan peraturan dan perundang-undangan yang

berkenaan dengan perkawinan, bahkan norma agama menentukan sah tidaknya

suatu aqad perkawinan. Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia

dari suatu perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan

perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah

ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan

dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal ini

sejalan dengan pendapat Irfan Sidqon sebagai berikut :

"Apabila ditinjau perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada
istri, seumpama ibu sebagai pendidik, teman adalah mengurus rumah
tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka
ragam dan sangat berat. Maka penderitaan sewaktu hamil sampai
melahirkan kandungan bagi calon istri, tentu membutuhkan tenaga dan
kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi."7

Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari

pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur telah menentukan batas minimal

dalam usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

Pernyataan di atas sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."8

7Irfan Sidqon, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), Jilid II, hlm. 33.
8Tim Penyusun Depag RI, Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan

Peradilan Agama, (Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2002), hlm. 8.
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Dalam Islam mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan

perkawinan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi hanya menyebutkan dengan

lafadz : "balaghu al-nikah", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada

QS. al-Nisa' ayat 6.9 Terhadap lafaz balaghu al-nikahi اح) وا النك itu Sayyid (بلغ

Muhammad Rasyid Ridla memberikan penafsiran bahwa "meraka mencapai umur

dewasa yaitu bilamana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang

sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi

keluar mani)."10 Seseorang dianggap dewasa (akil baligh) apabila pernah

bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan pernah

mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. Sedangkan mengenai umur kedewasan

bagi masing-masing pria/wanita tidaklah sama, ada yang telah cepat ada yang

lambat. Keadaan tersebut tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang,

pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan adat

kebiasaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa batas usia seorang untuk

melangsungkan perkawinan bagi pria jika sudah mengalami keluar mani dan bagi

wanita jika sudah mengalami menstruasi (haid). Namun demikian, karena pada

umumnya datangnya masa ihtilam dan haid bagi pria dan wanita berkisar pada

usia 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan anak pada usia tersebut

9 مْ َواْبتَلُوا اْلیَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آَنَْستُْم ِمْنھُْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْیِھْم أَْمَوالَھُ  (Dan ujilah anak yatim itu
sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memellihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya).

10Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam, 2000),
Juz IV, hlm.  387.
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masih belum bisa atau belum mampu menanggung beban dan tanggung jawab

berat dalam melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya dalam perkawinan

kiranya perlu dipertimbangkan adanya kemampuan dan kematangan, baik fisik

mapun mental serta mampu berpenghasilan. Oleh sebab itu, dalam menentukan

masa perkawianan, Islam tidak menitik beratkan pada usia, tetapi lebih

manekankan pada faktor kemampuan seseorang sebagaimana dijelaskan dala

Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim.11

Pengertian 'mampu' dalam hadis di atas tidak ditegaskan secara jelas

mengenai batasan umur dalam perkawinan, namun demikianbila di lihat dari segi

adaanya hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian

di atas, maka dapat di ambil pengertian bahwa yang harus dimiliki oleh

seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adalah meliputi pengertian

mamapu psikis, biologis dan mampu dalam bidang ekonomi (penghasilan).

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya perkawinan ketika usia

masih muda. Sebab anak yang berusia muda pada dasarnya masih belum matang

dan mampu, baik fisik dan mental, untuk melaksanakan perkawinan.

11 ِ صلى هللا علیھ وسلم  یَا مَ  ِ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ َعْن َعْبِد هللاَّ بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ ْعَشَر الشَّ
ْوِم فَإِنَّھُ لَھُ ِوَجاءٌ  Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud).لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرجِ َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ ra.,
Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda:"Wahai sekalian pemuda. Barang
siapa di antara kamu sudah berkemamuan untuk kawin maka hendaklah kamu kawin, karena akan
lebih memelihara pandangan mata dan lebih membentangi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak
mampu, hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menahan nafsunya)."(HR. al-Bukhari
dan Muslim).Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shaheh al-Bukahri, (Semarang : Toha
Putra, 2003), Juz V, hlm. 195. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, Shaheh
Muslim, (Semarang : Toha Putra, 2003), Juz IV, hlm. 128. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi,
Sunan al-Turmudziy, (Semarang : Toha Putra, 2003), Juz IV, hlm. 392. Sulayman bin al-Asy'ats al-
Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, (Semarang : Toha Putra, 2003), Juz IV, hlm. 150.
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Batas minimal dalam usia perkawinan pada Undang-undang Perkawinan

tersebut adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam hal ini,

mengingat kondisi anak yang masih di bawah umur belum mampu dan matang,

baik mental maupun fisik untuk menjalani akibat perkawinan. Seperti hamil dan

kelahirkan, dan membiayai rumah tangga bagi pria. Belum lagi dihadapkan ke

masa depan dan pendidikan anak-anaknya serta bagaimana membina keluarga

dengan baik dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian. Anak yang masih

mentah mental dan fisiknya sulit menciptakan perkwinan yang sukses, padahal

perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan alam membina rumah

tangga. Di mana hal ini sulit diemban oleh seorang calon ibu dan ayah yang

masih relatif muda dan remaja. Sebab, sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka yang

masih remaja biasanya mudah tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak

puas. Keadaan semacam ini amat sulit diharapkan dapat memikul tanggung

jawab rumah tangga yang memerlukan tenggang rasa, kesabaran dan lapang

dada.

Melihat tanggung jawab yang dipikul dalam rumah tangga tersebut, maka

sudah sewajarnya jika pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus

mencapai umur dewasa, di mana keadaan fisik dan mentalnya sudah mencapai

taraf kematangan, berikut jiwa dan atau rohaninya juga sudah mencapai titik

pertumbuhan yang  mayang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah

sepatutnya undang-undang perkawinan, yaitu bagi pria sudah mencapai 19 tahun

dan bagi perempuan harus sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian,
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meskipun undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan batas usia minimal

perkawina, sebgaimana tersebnut pada pasal 7 ayat (1), akan tetapi pasal tersebut

dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama. Hal ini

sesuai sebagaiman tersebut dalam pasal 7 ayat (2), bahwa dalam hal

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

maupun pihak wanita.

Berdasarkan pasal di atas, bukan berarti Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 terjadinya perkawinan yang belum mencapai umur sebagaimana yang

ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) secara mutlak. Namun bagi para pihak yang

belum mencapai batas usia tersebut masih bisa dimungkinkan adanya perkawinan

dengan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Berpihak pada uraian tentang

batas kedewasan dalam perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa batas

minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-undang Perkawinan

itu adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, meskipun di dalam

hukum Islam tidak ditegaskan secara kongkirt namun memberikan batasan,

bahwasanya untuk dapat melangsungkan disyaratkan adanya kemampuan bagi

calon suami dan istri dalam hal fisik, mental dan ekonomi. Sedangkan batas usia

minimal dalam perkawinan yang ditentukan Undang-undang Perkawinan, yakni

19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita,

secara layak dianggap sudah cukup dewasa dan mampu untuk memikul tanggung
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jawab dalam rumah tangga. Di samping itu, adanya batas usia minimal dalam

perkawinan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi

masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan akan

keturunannya. Padahal islam menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Oleh

karena itulah, kiranya patut sekali jika Undang-undang Perkawinan itu

memberikan batas usia minimal dalam perkawinan sebagaimana disebutkan

dalam pasal 7 ayat (1).

Pada prinsipnya, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang

dilakukan atau terjadi pada seseorang di usia anak-anak. Ditinjau dari Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak, perkawinan di

bawah umur adalah tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja

untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak). Sementara

ditinjau dari Undang-undang HAM pasal 52 s/d pasal 66), terjadinya perkawinan

di bawah umur adalah pelanggaran pada hak atas anak-anak meliputi; hak untuk

mendapatkan pendidikan, hak untuk berpikir dan berekspresi, hak untuk

menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi,

dan berkreasi, dan hak untuk mendapat perlindungan. Hakekat hukum yang
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bahwasannya bertujuan untuk melindungi dan mengatur kewajiban dan hak

setiap individu, dalam hal ini mengatur hak anak, berubah fungsi menjadi alat

untuk mengatur kepentingan orang tua. Apabila orang tua menginginkan

terjadinya perkawinan pada anak-anak mereka yang masih di bawah umur,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat melegalkan

tindakan tersebut. Tidak lebih, undang-undang ini melegitimasi perilaku orang

tua yang tidak jarang menempatkan anak sebagai bagian dari alat tukar. Alat

tukar kesejahteraan, alat tukar harta-benda.

Namun demikian, fleksibelitas materi Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia perkawinan dan dispensasi

usia minimal : (1)Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)

tahun, (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, telah

membuka peluang terjadinya berbagai kasus yang terjadi akibat pernikahan anak

di bawah umur sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas idealnya tidak

pernah terjadi, karena kedudukan seorang anak, hak-haknya untuk hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusaaan sudah saatnya untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perindungan Anak pasal 1 ayat 2 bahwa Perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
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tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.12

Dalam deklarasi hak asasi manusia, dikatakan bahwa pernikahan harus

dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun kenyataan yang

dihadapi dalam pernikahan usia dini ini, persetujuan menikah seringkali

merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orangtua/wali anak, sehingga

anak setuju untuk menikah seringkali merupakan rasa bakti dan hormat pada

orangtua. Orangtua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk

perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya

kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan

dalam memilih.13

Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1), karena dimungkinkan adanya

perkawinan yang belum mencapai batas usia tersebut. Sebab, dalam hal ini

pengadilan agama tidak sewenang-sewenang mengabulkan setiap dispensasi

kawin yang diajukan kepadanya. Akan tetapi pihak pengadilan agama dengan

mempertimbangkan segala konsekuensinya antara keuntungan yang akan mereka

peroleh dengan kerugian yang akan menimpa dirinya. Jika anak tersebut

seandainya tidak dikawinkan akan lebih besar mafsadatnya, maka dalam hal

pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi. Hal ini sesuai dengan

12Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).
13Edy Fadlyana dan Shinta Larasati, Pernikahan di Usia Dini dan Permasalahannya,

(Bandung : UNPAD, 2009), hlm. 140.
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kaidah Ushul Fiqh bahwa : الح ب المص ى جل دفع المفاسد مقدم عل Menolak kerusakan

(mafsadah) lebih utama dari pada menarik (mengambil) kemaslahatan."14

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 telah di sebutkan bahwa untuk

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di tetapkan dalam pasal 7

Undang-undang Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya

berumur 16 tahun.  Sementara menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam usia

kurang dari 21 tahun seorang anak, jika mau menikah harus seizin orang tua, dan

KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin

dari orang tua.15

Suatu pernikahan tanpa seizin orang tua, di mana mereka atau salah satu

dari mereka berusia kurang dari 21 tahun beradasrkan pasal 7 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahannya tidak sah.

Kecuali mereka telah mendapat izin dari pengadilan berupa dispensasi pengadilan

yang mereka ajukan sendiri ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal

mereka, sehingga dengan adanya izin dari pengadilan itu KUA dapat menikahkan

mereka. Bagi seorang wanita yang tidak direstui/dizinkan maka sebagai walinya

adalah wali hakim. Dispensasi dari pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam

14Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari’at, (Beirut : Dar
al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III, hlm. 190.

15Sarlito Wirawan Sarwono, Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari, (Yakarta : Pustaka
Antara, 2006), hlm.107.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat 3,4, dan

5 adalah sebagai pengganti izin dari orang tua, di mana orang tua atau wali yang

disebut dalam enggan menikahkan mereka. Secara hukum pernikahan mereka sah,

sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam pernikahan, usia dan

kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan

wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila dilihat fenomena yang

ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat

mengendaliakn emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam

keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative

stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan

lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi,

emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang

sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.16 Bila diklasifikasikan

aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ukuran kualitas pribadi,

menyebabkan batasan usia nikah tidak dapat dihindari.

Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan mengenai syarat

umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang

tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-

undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur

16Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.
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bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang

Perkawinan maupun Undang-undang Perlindungan Anak, walaupun kedua

undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan

kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya

saja undang-undang ini tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila

terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila

perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak

memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.

Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat,

baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum

pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang

memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan

pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta

proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita

sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah

mudah. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur

merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas

umur untuk kawin. Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan

bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya

patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu

berada di bawah (subordinasi). Perkawinan di bawah umur merupakan masalah
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yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk

mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan

ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang

berlaku di Indonesia.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur di

Kota Batam

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab I sub bab Populasi dan Sampel

bahwa sampel yang diambil sebanyak 25 orang pasangan pernikahan anak di

bawah umur. Setelah lembar angket disebarkan kepada responden sesuai dengan

jumlah tersebut, kesemuanya telah mengembalikan kepada penulis. Dalam

menjelaskan variabel faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di

bawah umur di Kota Batam, ditelusuri melalui 6 (enam) indikator, yaitu : (1)

pengetahuan dan pemahaman agama pasangan pernikahan anak di bawah umur,

(2) pergaulan bebas, pornografi dan terjadinya kehamilan di luar nikah, (3)

kontrol orangtua terhadap perkembangan anak, (4) antisipasi terjadinya

perbuatan zina pada anak, (5) tingkat ekonomi orangtua, dan (6) adat dan

kebiasaan masyarakat setempat.

1. Pengetahuan dan Pemahaman Agama Pasangan Pernikahan Anak di

Bawah Umur

Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan pemahaman agama

pasangan pernikahan anak di bawah umur menjadi faktor penyebab terjadinya
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pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, dapat ditelusuri melalui tabel 4.4

sebagai berikut:

TABEL 4.4
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN AGAMA PASANGAN

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI KOTA BATAM 17

NO. KATEGORI JUMLAH PROSENTASE

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sama Sekali Tidak Setuju

15
5
3
1
1

60,00%
20,00%
12,00%
04,00%
04,00%

JUMLAH 25 100,00%

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh informasi bagaimana

pengetahuan dan pemahaman agama pasangan pernikahan anak di bawah umur

menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang (60%), yang

menyatakan setuju sebanyak 5 orang (20%), yang menyatakan kurang setuju

sebanyak 3 orang (12%), yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang (4%)

dan yang menyatakan sama sekali tidak setuju sebanyak 1 orang (4%). Pilihan

jawaban responden terbanyak pada poin sangat setuju sebanyak 60%. Dalam

wawancara dengan Bapak Usman Ahmad, Ketua Majelis Ulama Kota Batam,

ketika ditanya tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman agama pasangan

pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, ia menjelaskan sebagai berikut :

17Sumber Data, Data Primer Yang Diolah, Batam, Nopember 2013.
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Pengetahuan dan pemahaman agama (Islam) seorang anak dipengaruhi
oleh pengetahauan dan pemahaman agama kedua orangtuanya. Ketika
orangtua memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang baik,
biasanya akan menurun kepada anak-anak dan keluarganya, sebagaimana
hadis Nabi : َرانِِھ أَْو  َدانِِھ أَْو یُنَصِّ َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ یُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََواهُ یُھَوِّ
َسانِھِ  یَُمجِّ (Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung
pada kedua orangtuanya yang akan membentuknya menjadi orang Yahudi,
Nashrani dan Majusi).18

Dalam Laporan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Batam, Bapak Shadri Khairuddin, dijelaskan bahwa Batam sebagai kota

Metropolitan dan kota Industri dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau,

merupakan kota dengan penduduk mayoritas pendatang/perantau dari berbagai

suku dan wilayah di Indonesia, dalam setiap tahunnya pertambahan penduduk

mengalami kenaikan sebanyak 100.000 jiwa dengan berbagai latar belakang

pendidikan dan agama. Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk tinggal dan

bekerja di Batam, didominasi oleh tamatan SD sebanyak 254.275 orang, SMP

138.295 orang, dan SMA/SMK 333.361 orang. Sementara pekerja dengan

pendidikan DI/II/III sebanyak 55.589 orang dan Sarjana 57.214 orang.19 Tingkat

pendidikan seseorang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman

agamanya. Para pendatang/perantau yang tinggal dan bekerja di Kota Batam

mayoritas penduduk yang rendah tingkat pendidikannya, berarti rendah tingkat

pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Adalah wajar jika anak-anak mereka

memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang rendah dan hal

18Usman Ahmad, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam, Wawancara, Batam Januari
2014.

19Shadri Khairuddin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Laporan
Perkembangan Penduduk, Kota batam 2013.
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ini menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam.

2. Pergaulan Bebas, Pornografi dan Kehamilan di Luar Nikah

Untuk mengetahui bagaimana pergaulan bebas, pornografi dan kehamilan

di luar nikah menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur

di Kota Batam, dapat ditelusuri melalui tabel 4.5 sebagai berikut:

TABEL 4.5
PERGAULAN BEBAS, PORNOGRAFI DAN HAMIL DI LUAR NIKAH

MENJADI PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI KOTA BATAM 20

NO. KATEGORI JUMLAH PROSENTASE

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sama Sekali Tidak Setuju

20
2
1
1
1

80,00%
08,00%
04,00%
04,00%
04,00%

JUMLAH 25 100,00%

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh informasi bagaimana pergaulan

bebas, pornografi dan kehamilan di luar nikah menjadi faktor penyebab

terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 20 orang (80%), yang menyatakan setuju sebanyak 2

orang (8%), yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang (4%), yang

menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang (4%) dan yang menyatakan sama

sekali tidak setuju sebanyak 1 orang (4%). Pilihan jawaban responden terbanyak

20Sumber Data, Data Primer Yang Diolah, Batam, Nopember 2013.
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pada poin sangat setuju sebanyak 80%. Dalam wawancara dengan Bapak Usman

Ahmad, Ketua Majelis Ulama Kota Batam, ketika ditanya tentang prihal

pengaruh teknologi informasi dan komunikasi bagi anak-anak dan remaja dalam

hubungannya dengan faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur

di Kota Batam, ia menjelaskan:

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa yang di
tangan mereka. Namun keprihatinan atas kemerosotan moral akibat
pengaruh teknologi dan komunikasi, dan juga beberapa pengaruh negatif,
seperti penyalahgunaan Hand Phone (HP) multimedia, internet dan situs
porno, pergaulan bebas antar pelajar, sedikit banyaknya telah memberikan
pengaruh terhadap kehidupan anak-anak dan remaja di Kota Batam. Jika
tanpa pengawasan dari orangtua dan dari berbagai pihak, kapanpun dan
dan di manapun di seluruh penjuru Kota Batam anak-anak dengan
mudahnya dapat mengakses situs-situs porno, akibatnya mereka yang
tanpa kontrol orangtua telah lebih dahulu mengenal pergaulan bebas,
pornografi dan berakibat terjadinya kehamilan di luar nikah. Fenomena
demikian telah terjadi di Batam dan menjadi faktor penyebab terjadinya
pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam.21

3. Kontrol Orangtua Terhadap Perkembangan Anak

Untuk mengetahui bagaimana kontrol orangtua terhadap perkembangan

anak menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam, dapat ditelusuri melalui tabel 4.6 sebagai berikut:

21Usman Ahmad, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam, Wawancara, Batam Januari
2014.
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TABEL 4.6
KONTROL ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK

MENJADI FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI BAWAH UMUR DI KOTA BATAM 22

NO. KATEGORI JUMLAH PROSENTASE

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sama Sekali Tidak Setuju

18
3
2
1
1

72,00%
12,00%
08,00%
04,00%
04,00%

JUMLAH 25 100,00%

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh informasi bagaimana kontrol

orangtua terhadap perkembangan anak menjadi faktor penyebab terjadinya

pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 18 orang (72%), yang menyatakan setuju sebanyak 3 orang (12%),

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang (08%), yang menyatakan tidak

setuju sebanyak 1 orang (04%) dan yang menyatakan sama sekali tidak setuju

sebanyak 1 orang (04%). Pilihan jawaban responden terbanyak pada poin sangat

setuju sebanyak 72%.

4. Antisipasi Terjadinya Perbuatan Zina Pada Anak

Untuk mengetahui bagimana antisipasi terjadinya perbuatan zina pada

anak menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam, dapat ditelusuri melalui tabel 4.7 sebagai berikut:

22Sumber Data, Data Primer Yang Diolah, Batam, Nopember 2013.
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TABEL 4.7
ANTISIPASI TERJADINYA PERBUATAN ZINA PADA ANAK

MENJADI FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI BAWAH UMUR DI KOTA BATAM 22

NO. KATEGORI JUMLAH PROSENTASE

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sama Sekali Tidak Setuju

17
3
3
1
1

68,00%
12,00%
12,00%
04,00%
04,00%

JUMLAH 25 100,00%

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diperoleh informasi bahwa antisipasi

terjadinya perbuatan zina pada anak menjadi faktor penyebab terjadinya

pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 17 orang (68%), yang menyatakan setuju sebanyak 3 orang (12%),

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 orang (12%), yang menyatakan tidak

setuju sebanyak 1 orang (4%) dan yang menyatakan sama sekali tidak setuju

sebanyak 1 orang (4%). Pilihan jawaban responden terbanyak pada poin sangat

setuju sebanyak 68%.

5. Tingkat Ekonomi Orangtua

Untuk mengetahui bagaimana tingkat ekonomi orangtua faktor penyebab

terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, dapat ditelusuri

melalui tabel 4.8 sebagai berikut:

22Sumber Data, Data Primer Yang Diolah, Batam, Nopember 2013.
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TABEL 4.8
TINGKAT EKONOMI ORANGTUA MENJADI FAKTOR PENYEBAB

TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI KOTA BATAM 23

NO. KATEGORI JUMLAH PROSENTASE

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sama Sekali Tidak Setuju

14
6
3
1
1

56,00%
24,00%
12,00%
04,00%
04,00%

JUMLAH 25 100,00%

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diperoleh informasi pendapat Tokoh

Agama tentang tingkat ekonomi orangtua menjadi faktor penyebab terjadinya

pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 14 orang (56%), yang menyatakan setuju sebanyak 6 orang (24%),

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 orang (12%), yang menyatakan tidak

setuju sebanyak 1 orang (4%) dan yang menyatakan sama sekali tidak setuju

sebanyak 1 orang (4%). Pilihan jawaban responden terbanyak pada poin sangat

setuju sebanyak 56%.

6. Adat dan Kebiasaan Masyarakat Setempat

Untuk mengetahui bagaimana adat dan kebiasaan masyarakat setempat

faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, dapat

ditelusuri melalui tabel 4.9 sebagai berikut:

23Sumber Data, Data Primer Yang Diolah, Batam, Nopember 2013.
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TABEL 4.9
ADAT DAN KEBIASAAN MASYARAKAT SETEMPAT MENJADI

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI BAWAH UMUR DI KOTA BATAM 24

NO. KATEGORI JUMLAH PROSENTASE

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sama Sekali Tidak Setuju

12
5
5
2
1

48,00%
20,00%
20,00%
08,00%
04,00%

JUMLAH 25 100,00%

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diperoleh informasi bagaimana adat dan

kebiasaan masyarakat setempat menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan

anak di bawah umur di Kota Batam, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12

orang (48%), yang menyatakan setuju sebanyak 5 orang (20%), yang

menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang (20%), yang menyatakan tidak

setuju sebanyak 2 orang (8%) dan yang menyatakan sama sekali tidak setuju

sebanyak 1 orang (4%). Pilihan jawaban responden terbanyak pada poin setuju

sebanyak 48%.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dari ke-6 (enam) indikator faktor-

faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, dapat

diketahui persentase tertinggi dari masing-masing indikator : (1) Pengetahuan

dan pemahaman agama orangtua, anak dan masyarakat, sebanyak 60%,

(2)Pergaulan bebas, pornografi dan terjadinya kehamilan di luar nikah, sebanyak

24Sumber Data, Data Primer Yang Diolah, Batam, Nopember 2013.
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80%, (3) Kontrol orangtua terhadap perkembangan anak, sebanyak 72%, (4)

Antisipasi terjadinya perbuatan zina pada anak, sebanyak 68%, dan (5) Tingkat

ekonomi orangtua, sebanyak 56%, dan (6) Adat dan kebiasaan masyarakat

setempat sebanyak 48%. Jawaban responden terbanyak terlihat pada poin kedua ;

Pergaulan bebas, pornografi dan terjadinya kehamilan di luar nikah, sebanyak

80%.

C. Akibat Hukum Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kota Batam

Dalam wawancara dengan Bapak Dasril, Kepala Kantor Pengadilan

Agama Kota Batam,25 dijelaskan bahwa akibat hukum pernikahan anak di bawah

umur di Kota Batam dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa

untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 26

yang menyatakan bahwa : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk : (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,

25Dasril, Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Batam, Wawancara, Pengadilan Agama
Kota Batam, 15 Januari 2014.
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(2)Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

minatnya dan (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sementara dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam menurut Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Batam,26 dapat

dikemukakan sebagai berikut :

1. Dampak biologis ; Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam

proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan

seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi

yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa

anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar

kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya

kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

2. Dampak Psikologis ; Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang

hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan

dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali

hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas

putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak

anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan

26Dasril, Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Batam, Wawancara, Pengadilan Agama
Kota Batam, 15 Januari 2014.
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menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri

anak.

3. Dampak Sosial ; Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya

dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan

pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama

Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi

ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan

melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang ; Adanya prilaku seksual yang

menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak

yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan

ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan

menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana

penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum

300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum

terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan

menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh

bagi yang lain.


