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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan hukum positif dan hukum Islam 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 Pasal 6 ayat 1-2 dan Pasal 7.

Pasal 6  ayat (1) menjelaskan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan,

maka pihak pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebab pada usia sekian

pada umumnya seseorang sudah dianggap dewasa, baik secara fisik maupun

mental. Begitu juga bagi pihak wanita harus berumur 16 (enam belas) tahun.

Meskipun undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan batas usia minimal

perkawinan, sebagaimana tersebut 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. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, di mana pihak pengadilan berupaya mencegah adanya

perkawinan pasa usia anak-anak  dan perkawinan di bawah umur adalah tindakan

merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya
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yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini berdasarkan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 9,

Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 26 ayat 1.

Dalam tinjauan Hukum Islam, Dalam tinjauan hukum Islam batas usia

seseorang untuk melangsungkan perkawinan, tidak disebutkan secara jelas, akan

tetapi, Islam tidak menitik beratkan pada usia, tetapi lebih manekankan pada

faktor kemampuan seseorang. Sementara Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menganut prinsip, bahwa calon suami istri

harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

tanpa berakhir dengan perceraian dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat.

Intinya, perkawinan di bawah umur harus sedapat mungkin dicegah. Sebab

seseorang anak muda yang masih belum cukup umur, belum mengerti seluk-beluk

kehidupan rumah tangga, tidak akan dapat melaksanakan serta mewujudkan

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan yang

hakiki. Selanjutnya, jika anak yang seharusnya segera dinikahkan karena suatu

hal dan seandainya tidak dikawinkan akan lebih besar mafsadatnya, maka dalam

hal pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi. Hal ini sesuai

dengan kaidah Ushul Fiqh bahwa : دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح Menolak

kerusakan (mafsadah) lebih utama dari pada menarik (mengambil)

kemaslahatan."
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Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kota

Batam, telah ditelusuri melalui 6 (enam) indikator, yaitu : 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 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%.

Akibat hukum pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam :

(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, dan (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,

(2)Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
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dan (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Sementara dampak

negatif dari pernikahan anak di bawah umur di Kota Batam, mencakup :

(1)dampak biologis, (2) dampak psikologis, (3) dampak sosial, dan (4)dampak

perilaku seksual menyimpang.

B. Saran-saran

Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang

kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur

bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang

terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama

yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di

bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun, dalih seperti ini bisa

jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan umat

muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan di bawah umur yang

dilakukan Nabi SAW., dengan 'Aisyah ra.. Selain itu peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan

pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak

tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan

anak di bawah umur.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang

berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin

melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih

dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat
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mensosialisasikan Undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta

sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko

terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada

masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa

pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin

maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan

pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara

pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk

mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya

diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan

tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa

depannya kelak.

Pernikahan anak di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada

manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk

tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak

dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-

action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai

(KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan

penyelidikan dan penyidikan untuk melihak adanya pelanggaran terhadap

perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana
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dari peraturan perundangan yang ada, khususnya Undang-undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


