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Mengakhiri Pernikahan anak di indonesia: 
Peran Pengadilan

Cate suMner

ABSTRAK

UNICEF dan Badan Statistik Indonesia (BPS) memperkirakan bahwa satu dari 
sembilan anak perempuan di Indonesia (11 persen) menikah sebelum menginjak usia 
18 tahun, menempatkan Indonesia dalam barisan sepuluh negara teratas di dunia 
dalam hal jumlah pengantin anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki hanya satu 
dari seratus anak laki-laki di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Pada 
September 2019, badan legislatif Indonesia sepakat untuk merevisi UU Perkawinan 
1974 guna menaikkan batas usia dimana orang tua perlu memberi persetujuan untuk 
menikahkan anak perempuannya, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga batas 
usia menjadi sama baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Amandemen 
legislatif ini melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada Desember 
2018, dalam sebuah perkara yang diajukan tiga orang pemohon perempuan yang 
menikah saat masih dibawah umur. Namun, amandemen terhadap UU Perkawinan 
yang sudah ada sejak 45 tahun lalu tersebut tidak mengubah fakta bahwa masih belum 
ada batas usia minimum absolut yang ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia, 
karena orang tua masih dapat meminta dispensasi kepada pengadilan Indonesia untuk 
menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang masih berusia dibawah 19 
tahun. Naskah ini menganalisis temuan penelitian yang baru-baru ini dipublikasikan 
oleh Australia Indonesia Partnership for Justice berdasarkan analisis terhadap lebih 
dari 1,000 perkara dispensasi pernikahan dan setengah juta perkara perceraian di 
Indonesia. UNICEF memperkirakan bahwa setiap tahun ada dua juta anak perempuan 
Indonesia yang berusia dibawah 19 tahun menikah di Indonesia. Alih-alih menjadi titik 
dimana seorang hakim mengabulkan atau menolak dispensasi untuk anak perempuan 
atau anak laki-laki untuk menikah, 14,000 perkara dispensasi pernikahan yang saat 
ini masuk ke pengadilan justru dapat menjadi titik penting dimana rentang integrasi 
layanan konseling, hukum, pendidikan, beasiswa dan kesehatan reproduksi digerakkan 
guna memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki di Indonesia menerima 
manfaat pendidikan dasar 12 tahun dan menunda untuk memiliki anak sampai 
usianya melewati 18 tahun. Naskah ini mengajukan sejumlah rekomendasi yang dapat 
meningkatkan kemampuan hakim untuk dapat menilai sudut pandang anak laki-laki 
dan anak perempuan dengan akurat saat mempertimbangkan perkara dispensasi 
kawin di Indonesia. 
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Mengakhiri Pernikahan anak di indonesia: 
Peran Pengadilan1

Cate suMner 

Kesehatan dan pendidikan merupakan komponen kunci yang para ekonom 
sebut sebagai sumber daya manusia …cara terbaik sebuah negara untuk 
membuka jalan bagi produktivitas dan inovasi, mengentaskan kemiskinan, 
menciptakan peluang, dan membangun kemakmuran.

Berinvestasi pada sumber daya manusia saat ini dapat membantu mereka 
meningkatkan pendapatannya esok. Namun tanpa sumber daya manusia—
yaitu, bagi mereka yang tidak sehat dan tidak terpelajar—hampir tidak mungkin 
terhindar dari kemiskinan. (Bill and Melinda Gates Foundation, 2019: 8) 

PENDAHULUAN

UNICEF dan Badan Statistik Indonesia (BPS) memperkirakan bahwa satu dari 
sembilan anak perempuan di Indonesia (11 persen) menikah sebelum menginjak usia 
18 tahun (BPS dan UNICEF, 2017), menempatkan Indonesia dalam sepuluh negara 
teratas dalam jumlah pengantin anak perempuan.2 Dibandingkan dengan satu dari 100 
anak laki-laki di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun.3 Pada September 
2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk merevisi UU Perkawinan 1974 
untuk manikkan batas usia dimana orang tua dapat memberikan persetujuannya untuk 
menikahkan anak perempuannya dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menjadikan batas 
usia yang sama baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan. UU ini dilaksanakan 
mulai bulan Oktober 2019.4 Amandemen ini melaksanakan putusan Mahkaman 

1 Metodologi, statistik dan temuan utama dalam analisis putusan dispensasi nikah ini diproduksi 
bersama oleh Leisha Lister dan Cate Sumner dalam kapasitas mereka sebagai Senior 
Adviser untuk Indonesia Australia Partnership for Justice (IAPJ). Penulis mengaui kontribusi 
tim peneliti kegiatan analisis putusan AIPJ2 yang terdiri dari Theodora Shah Putri, AIPJ 
Activity Manager for Transparency, Accountability and Anti-Corruption; Pak Wahyu Widiana, 
AIPJ Senior Adviser; Haemiwan Fathony dan Triatmoko of HaROL <www.harol.id>;  serta 
lebih dari 12 universitas dan mitra CSO, termasuk MaPPI UI, UCY, LPA Gowa, LPA Sulawesi 
Selatan, ICJ Makassar, UIN Bandung, FPMP Sulawesi Selatan, Pusat Hukum dan Hak Asasa 
Manusia UII, Pusat Kagian Perlindungan Anak UI, LBH Makassar, dan UIN Banten. 

2 Lihat Girls not Brides website: <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/
atlas/#/>.

3 Komunikasi dengan Kantor UNICEF Indonesia, 22 Oktober 2019.

4 UU No 16 of 2019 tentang Perubahan Hukum No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.
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Konstitusi Indonesia yang dibuat pada bulan Desember 20185 dalam sebuah perkara 
yang diajukan oleh tiga orang pemohon perempuan yang menikah saat masih dibawah 
umur.

Namun, amandemen terhadap UU Perkawinan yang sudah ada sejak 45 tahun lalu 
ini tidak mengubah fakta bahwa belum ada batas umum minimum pernikahan absolut 
yang ditetapkan oleh UU di Indonesia, karena orang tua masih dapat mengajukan 
permohonan kepada pengadilan Indonesia untuk meminta dispensasi dalam rangka 
menikahkan anak laki-laki atau anak perempuannya yang berusia dibawah 19 tahun. 
Sementara itu, langkah positifnya adalah jika semua orang tua mematuhi amandemen 
UU tersebut, maka akan berdampak pada kenaikan yang dramatis pada angka 
permintaan dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan, dengan perkiraan 
sekitar dua juta.6 Pada tahun 2018, kurang lebih ada 14,000 perkara dispensasi yang 
diajukan ke pengadilan dengan total 190,000 anak perempuan yang diperkirakan 
menikah dibawah usia 16 tahun.7 

Temuan penelitian yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Australia Indonesia 
Partnership for Justice (AIPJ2, 2019a) (https://aipj.or.id/), berdasarkan analisis pada 
lebih dari 1000 perkara dispensasi pernikahan di Indonesia, diperkirakan hanya 3 
persen pernikahan yang melibatkan anak perempuan dibawah umur di Indonesia yang 
diajukan dispensasinya ke pengadilan, sesuai dengan hukum Indonesia. Dengan begitu, 
berarti ada 97 persen pernikahan yang melibatkan anak perempuan dibawah umut 
yang dilakukan tanpa persetujuan dari pengadilan. Pada sejumlah kecil permintaan 
dipensasi yang diajukan ke pengadilan, 99 persennya dikabulkan oleh hakim.

Amandemen UU Perkawinan tidak akan mengubah pola pernikahan tidak terdaftar dan 
dibawah umur di Indonesia kecuali pemerintah Indonesia dengan kerja samanya dengan 
pengadilan dan organisasi masyarakat sipil akar rumput, bekerja untuk mengubah 
sikap, meningkatkan layanan pendukung dan informasi bagi anak perempuan dan anak 
laki-laki, serta meningkatkan pengetahuan dalam masyarakat mengenai persyaratan 
hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Mengubah 
hasil bagi anak perempuan dan anak laki-laki dengan adanya putusan Mahkamah 
Konstutisi dan amandemen legislatif juga akan membutuhkan sejumlah sumber daya 
pelatihan untuk para hakim dan petugas pengadilan tentang bagaimana menentukan 
kepentingan terbaik anak saat permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan. 

Putusan Mahkamah Konstitutsi pada 2018 menyorot pada peran kunci pengadilan 
Indonesia untuk mengakhiri pernikahan anak. Argumen yang disampaikan oleh 

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No 22/PUU-XV/2017.

6 Komunikasi UNICEF pada 14 Oktober 2019 tentang persentase anak perempuan Indonesia 
yang menikah sebelum usia 19 tahun, perkiraan menurut SUSENAS 2018.

7 Lihat: Mahkamah Agung, 2019; dan juga komunikasi UNICEF pada Mei 2019 UNICEF 
mengenai persentase anak perempuan Indonesia yang menikah dibawah usia 19 tahun, 
perkiraan menurut SUSENAS, 2018. 
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Mahkamah Konstitusi akan menjadi hal penting bagi para hakim Indonesia untuk 
dipertimbangkan saat menyidangkan permohonan dispensasi nikah di masa depan, 
juga bagi pembuat kebijakan di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai target 
Sustainable Development Goal 5.3 pada tahun 2030 dan ‘mengeliminasi seluruh 
praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa’. 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) meluncurkan Strategi 
Nasional untuk Pencegahan Pernikahan Anak dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah untuk 2020-2024 (RPJMN) dan telah menetapkan target 8,7 persen untuk 
jumlah perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah saat masih berusia dibawah 18 
tahun – hal ini akan menghasilkan pengurangan sebesar 2,5 persen dari jumlahnya 
saat ini (BAPPENAS, 2019). 

Naskah ini meninjau perkembangan-perkembangan ini dan mengajukan sejumlah 
rekomendasi tertentu yang akan meningkatkan kemampuan para hakim untuk 
menilai sudut pandang anak laki-laki dan anak perempuan dengan lebih akurat saat 
mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah di Indonesia. 

BATAS USIA UNTUK MENIKAH DAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA 

Meskipun batas usia laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk menikah tanpa 
persetujuan orang tua sudah ditetapkan pada usia 21 tahun, pasal 7(1) UU No 1 tahun 
1974 tentang Pernikahan mengingat (seperti yang telah disebutkan) bahwa salah satu 
orang tua dapat memberi persetujuan untuk menikahkan anak perempuannya yang 
berusia 16 tahun ke atas atau anak laki-laki berusia 19 tahun ke atas. Ketentuan inilah 
yang dianggap diskriminatif oleh Mahkamah Konstitusi dan baru-baru ini diamandemen 
oleh DPR. 

UU Perlindungan Anak tahun 2002, pasal 268 menyatakan bahwa: 

Orang tua bertanggung jawab atas pegasuhan, perawatan, pendidikan dan 
perlindungan atas anaknya dan … mencegah pernikahan anaknya saat masih 
dalam usia anak (dibawah usia 18 tahun). 

UU No 16 tahun 2019 mengamandemen UU Perkawinan 1974 menyatakan bahwa:

Dengan mempertimbangkan bahwa:

a) Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yang sah, [dan] mejamin 
hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai mandat UUD 
1945;

b) Pernikahan anak berdampak negatif pada pertumbuhan anak dan 

8 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan 
Anak.
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akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak atas 
kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak sosial anak

Pasal 7:

1) Pernikahan hanya diizinkan jika baik pihak laki-laki dan perempuan 
sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

2) Dalam hal penyimpangan usia yang disyaratkan sesuai ayat (1), orang 
tua pihak laki-laki dan pihak perempuan dapat meminta dispensasi dari 
Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan 
bukti pendukung yang mencukupi.

3) Saat mengabulkan dispensasi sesuai ayat (2) Pengadilan harus 
mendengarkan pendapat dari calon pengantin perempuan dan 
calon pengantin laki-laki yang akan dinikahkan. (penekanan 
ditambahkan)

Seperti yang sudah disebutkan, amandemen terhadap pasal 7 UU Perkawinan ini masih 
mengizinkan orang tua untuk mengajukan dispensasi pada pengadilan Indonesia untuk 
menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan mereka yang belum berusia 19 tahun 
tanpa ditetapkannya batas usia minimum, meskipun dengan persyaratan yang baru 
dimana perlu ada ‘alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti pendukung 
yang mencukupi’. Organisasi masyarakat sipil Indonesia telah meminta dimasukkannya 
batas usia minimum ke dalam amandemen legislatif terbaru, namun tidak berhasil 
(Nuraini, 2018; Arubone, 2019).

Pengalaman tiga pemohon perempuan pada perkara Mahkamah Konstitusi sudah tidak 
asing bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia yang berkerja dalam bidang kebijakan 
untuk mengakhiri pernikahan anak, dan mereka juga mengulanginya secara ringkas 
disini, karena mereka menawarkan masukan terkait pengalaman hidup pengantin anak 
perempuan di Indonesia, dan mengapa melanjutkan reformasi hukum di bidang ini 
sangatlah penting.

Ibu Endang dari Indramayu menikah saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki 37 
tahun. Keadaan ekonomi keluarga disebutkan sebagai alasan utama pernikahan ini. 
Pengadilan menyidangkan bahwa sebagai konsekuensi dari pernikahan tersebut, Ibu 
Endang  harus putus sekolah saat duduk di kelas dua Sekolah Menengah Pertama. 
Setelah pernikahannya, Ia meneruskan kehidupannya dalam kemiskinan sebagai 
akibat pendidikannya yang tidak selesai. Menikah di usia belia juga menyebabkan Ibu 
Endang menderita komplikasi kesehatan.

Ibu Maryanti dari Bengkulu Tengah menikah di usia 14 tahun dengan laki-laki berusia 
33 tahun. Keadaan ekonomi keluarga menjadi latar belakang pernikahan ini dan fakta 
bahwa keluarganya berhutang pada calon pengantin laki-laki. Akibat menikah di usia 
belia, Ibu Maryanti tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa 
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kali keguguran.

Ibu Rasminah dari Indramayu menikah saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki 
berusia 25 tahun. Faktor ekonomi keluarga disebut sebagai alasan utama pernikahan 
ini. Ibu Rasminah tidak menyelesaikan ujian di akhir pendidikan dasarnya akibat 
keadaan ekonomi keluarganya tersebut. Ia melahirkan anak pertamanya pada usia 14 
tahun dan kini telah menikah empat kali, dua kali saat usianya masih belia. Pengadilan 
menyidangkan bahwa seluruh pernikahan Ibu Rasminah terjadi akibat alasan ekonomi. 
Pada wawancara baru-baru ini, Ibu Rasminah teringat bagaimana perasaannya saat 
pertama kali menikah di usia 13 tahun:

‘Mimpi saya hanyalah bersekolah dan bermain, tapi tidak bisa. Saya harus 
menikah dan mengurus anak’, katanya. ‘Anda tidak akan bisa membayangkan 
bagaimana rasanya bagi saya. Saya masih ingat ibu saya berkata bahwa saya 
sudah tidak lagi duduk di SD, dan harus menikah, supaya ada yang menjamin 
bahwa saya diberi makan, dan bisa menyediakan makanan. Pertama kali saya 
bertemu [mantan suami saya] adalah di kondangan tetangga, mereka menunjuk 
ke arah dia, dan menyuruh saya untuk ikut dengan dia.’ (Wibawa, 2019)

Mahkamah Konstitusi menyidangkan argumen yang mengizinkan orang tua untuk 
menyetujui pernikahan anak perempuannya yang berusia dibawah batas minimum 
adalah melanggar UUD Indonesia, karena hal ini mengakibatkan perlakuan yang 
berbeda terhadap anak perempuan, dan diskriminasi terhadap mereka, terutama terkait 
dengan hak atas kesehatan, pendidikan dan peluang atas mata pencaharian. Hal ini 
juga meningkatkan risiko mereka mengalami kekerasan dan segala bentuk eksploitasi 
anak. Disebutkan bahwa:

Adanya ketidak-setaraan dalam hukum dan diskriminasi dalam ketentuan 
batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 
Perkawinan telah mengakibatkan kerugian konstitusional, baik riil dan potensial, 
bagi Pemohon dan perempuan secara umum, karena hak mereka sebagai 
anak tidak terpenuhi akibat pernikahan dibawah usia 18 tahun. Hak anak-anak 
ini adalah hak mendasar dan dijamin dalam UUD 1945, yang meliputi, hak 
atas kesehatan, hak atas pendidikan hak untuk tumbuh kembang, hak untuk 
bermain, dan hak-hak yang lain.9

Para hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia juga didukung dengan sejumlah data global 
dan data Indonesia yang juga relevan bagi hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Umum yang menyidangkan permohonan dispensasi nikah. Hal ini termasuk referensi 
untuk:

• Meningkatnya risiko kematian ibu melahirkan secara signifikan bagi 
anak perempuan yang melahirkan sebelum menginjak usia 18 tahun, 
dibandingkan dengan perempuan berusia 18 tahun keatas; 

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No 22/PUU-XV/2017, ayat 73.
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• Meningkatnya risiko kematian anak secara signifikan bagi anak perempuan 
yang melahirkan sebelum menginjak usia 18  tahun, dibandingkan dengan 
perempuan berusia 18 tahun keatas;

• Semakin tingginya insiden pada kehamilan dan isu kesehatan terkait 
melahirkan bagi anak perempuan yang melahirkan sebelum menginjak usia 
18 tahun;

• Insiden isu psikologis, termasuk depresi, diasosiaikan dengan pernikahan 
anak dan kehamilan;10

• Fakta bahwa anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun, secara 
signifikan memiliki kecil kemungkinan untuk menyelesaikan pendidikan 12 
tahun dibandingkan dengan perempuan yang menikah di usia 18 tahun 
keatas;11 dan

• Meningkatnya risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. 

Disidangkan oleh pengadilan:

Salah satu masalah mendasar yang terjadi saat anak-anak dinikahkan oleh 
orang tuanya dengan calon suami yang lebih tua dengan alasan ekonomi adalah 
anak pada dasarnya tidak mampu memberi persetujuannya atas tindakan 
hukum yang diambil termasuk penikahan. Anak perempuan tidak memiliki hak 
atas tubuhnya sendiri, karena anak harus mematuhi orang tua atau keluarga, 
agar menikah dengan laki-laki yang mereka tidak kenal. ‘Eksploitasi’ anak yang 
terjadi ini tidak berhenti saat mereka perlu menentukan apakah ingin menikah 
atau tidak, namun ini juga memperngaruhi relasi kuasa pada saat penikahan 
yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Anak perempuan 
yang menikah dengan laki-laki yang lebih tua rentan terhadap kekerasan dalam 
rumah tangga.12

Seperti yang telah disebutkan, pengaturan memutuskan pada tanggal 13 Desember 
2018 bahwa pasal 7(1) UU Perkawinan tidaklah konsisten dengan prinsip-prinsip 
non-diskriminasi dalam UUD. Hal ini memberi batas waktu kepada badan legislatif 
Indonesia, maksimal tiga tahun untuk mengamandemen UU Perkawinan. Amandemen 
yang dhasilkan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 14 
Oktober 2019.

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No 22/PUU-XV/2017, tentang konsekuensi 
kesehatan, ayat 74-84.

11 Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No 22/PUU-XV/2017, tentang konsekuensi 
pendidikan, ayat 85-91.

12 Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No 22/PUU-XV/2017, ayat 98.
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Peran pengadilan dalam mengakhiri pernikahan anak di Indonesia terdiri dari dua lapis. 
Yang pertama adalah untuk menegakkan hak dasar sebagaimana yang dimaksud oleh 
Mahkamah Konstitusi yang menjamin kesetaraan perlakuan dan peluang bagi anak 
perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki. Peran yang kedua terkait 
dengan ketentuan saat ini yang memungkinkan orang tua untuk mengajukan perkara ke 
pengadilan meminta dispensasi untuk menikahkan anak mereka yang masih dibawah 
umur sesuai ketentuan UU Perkawinan. 

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI INDONESIA SAAT INI

Pada 2018, 13,880 perkara dispensasi anak diputuskan di Pengadilan Agama bagi 
warga negara beragama Islam, angka tersebut adalah 20 kali lipat kenaikan selama 
14 tahun terakhir, dengan 631 perkara yang diputus di Pengadilan Agama pada tahun 
2005.13 Sebaliknya, pada tahun 2018, hanya 201 permohonan dispensasi nikah yang 
diputus di Pengadilan Umum bagi warga negara non-muslim, merefleksikan jumlah 
populasi non-muslim Indonesia yang relatif kecil, sekitar 10 sampai 15 persen dari 
total populasi. Dengan kata lain, ada sejumlah besar permohonan dispensasi nikah 
Indonesia yang disidangkan di Pengadilan Agama, dan jumlah ini terus bertumbuh 
secara dramatis.

Meskipun permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua atau wali,14 orang 
yang paling terdampak dari hasil perkara ini adalah tentunya anak perempuan atau 
anak laki-laki yang dispensasinya dimohonkan ke pengadilan. Konvensi Hak Anak 
dan UU Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk 
menyatakan apa yang mereka pikir harusnya terjadi saat orang dewasa mengambil 
keputusan yang berdampak pada diri mereka dan agar pendapat merekapun turut 
dipertimbangkan.15 Sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak, Indonesia telah 
berkomitmen untuk memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk didengarkan 
dalam proses hukum dan administrasi apapun yang mempengaruhi dirinya, baik secara 
langsung maupun melalui perwakilan.

Dari tahun 2018 sampai 2019, Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) 
berkolaborasi dengan sebuah perusahaan Indonesia yang memiliki spesialisasi dalam 
teknologi machine-reading (HaRol <www.harol.id>) dan lebih dari 12 universitas dan 
mitra CSO telah melakukan analisis atas lebih dari 1,000 permohonan dispensasi 
nikah Indonesia. Para adviser AIPJ2 dan mitra CSO mengembangkan sebuah survey 
yang terdiri dari kurang lebih tiga puluh pertanyaan untuk menganalisis permohonan 
dispensasi nikah, dan lebih dari 160 perkara telah dibaca dan dianalisis oleh para 

13 Lihat data perkara Mahkamah Agung, 2019 dan 2005 yang disediakan oleh Badan Peradilan 
Agama.

14 UU No 16 tahun 2019, 6 pasal 7(2).

15 Konvensi Hak-Hak Anak, pasal 12; dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
pasal 2, 10 dan 24.
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peneliti mitra CSO. Kemudian, HaRol menggunakan teknologi machine-read ini untuk 
menganalisis 873 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan 40 di 
Pengadilan Umum dengan pertanyaan yang sama yang digunakan oleh universitas 
dan peneliti CSO.16

Dari kombinasi machine-read dan pembacaan putusan oleh manusia ini, ada 
sembilan poin utama muncul, yang akan penting bagi pemerintah Indonesia untuk 
dipertimbangkan, karena hal ini dapat mengembangkan Strategi Nasional dan Rencana 
Aksi untuk Pencegahan Pernikahan Anak:

Prevalensi

Lebih dari 95 persen pernikahan anak perempuan di Indonesia terjadi tanpa 
pengabulan dispensasi nikah oleh hakim seperti yang disyaratkan oleh undang-undang 
di Indonesia. Analisis putusan AIPJ2 menemukan bahwa 35 persen permohonan 
dispensasi nikah yang dikaji, adalah perkara yang diajukan oleh orang tua atas nama 
anak perempuan mereka, dan 65 persen atas nama anak laki-laki mereka.17 Pada tahun 
2018, Pengadilan Agama menerima 13,880 permohonan dispensasi nikah. UNICEF 
memperkirakan bahwa ada 190,533 anak perempuan Indonesia berusia antara 20-24 
tahun yang menikah saat berusia dibawah pada tahun 2018.18

Data-data ini menyebutkan bahwa kurang lebih ada 5,000 permohonan dispensasi 
nikah pada tahun 2018 (35 persen dari 14,000 perkara) diajukan ke pengadilan oleh 
orang tua atas nama anak perempuan, jumlah yang mewakili hanya 3 persen dari 
jumlah anak perempuan dibawah usia 16 tahun yang diperkirakan menikah pada tahun 
2018.

OutcOme

99 persen perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dikabulkan permintaan 
dispensasi nikahnya oleh hakim, untuk menikahkan anak berusia dibawah batas usia 
pernikahan yang sah.

16 Metodologi dan temuan untuk penelitian AIPJ2 dapat sepenuhnya dicari melalui: <https://aipj.
or.id/pages/publication/decision-analysis-of-marriage-dispensation-cases-in-indonesia>.

17 Perbedaan persentase jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan antara atas nama anak 
laki-laki dan atas nama anak perempuan terlihat pada analisis putusan, ini dikarenakan 
perbedaan batas usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan sebelum diamandemen. 
Ada lebih banyak perkara yang diajukan orang tu atas nama anak lakinya saat mereka 
diwajibkan meminta dispensasi nikah saat anak laki-laki tersebut berusia dibawah 19 tahun 
dibandingkan dengan anak perempuan dibawah usia 16 tahun. Akan sangat menarik untuk 
mengamati apakah jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan atas nama anak laki-laki dan 
anak perempuan akan sama setelah amandemen UU Perkawinan. 

18 Komunikasi dengan Kantor UNICEF Indonesia pada 8 Mei 2019 tentang permodelan dari 
SUSENAS, 2018.
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sudut Pandang anak

Anak adalah pihak yang paling terkena dampak putusan pengadilan. Namun, hanya 
55 persen putusan yang dengan jelas mengindikasikan bahwa anak yang dispensasi 
nikahnya dimohonkan, hadir saat persidangan. Empat-puluh-lima persen putusan tidak 
mengindikasikan dengan jelas apakah anak hadir saat persidangan atau apakah sudut 
pandangnya dipertimbangkan oleh hakim saat sidang. 

satu dari emPat Orang PeremPuan dalam Perkara Perceraian, menikah saat Belum 
cukuP umur

Dalam lebih dari 500,000 perkara perceraian di Indonesia yang dianalisis dengan 
menggunakan teknologi machine-read (AIPJ2, 2019b), 24 persen pihak istri masih 
belum cukup umur saat menikah, dibandingkan dengan 2 persen pihak suami yang 
masih belum cukup umur saat menikah. UNICEF  memperkirakan bahwa 11 persen 
anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun (BPS dan UNICEF, 
2020). Namun, 24 persen perempuan dalam perkara perceraian menikah saat belum 
cukup umur, hal ini mengindikasikan tingkat perceraian yang tinggi bagi perempuan 
yang menikah dibawah usia 18 tahun. 

disaBilitas

Hanya satu  dari 1000 putusan merujuk pada anak penyandang disabilitas, namun 
pada 2015 Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menemukan bahwa 9 persen 
populasi Indonesia hidup dengan kondisi disabilitas, sementara WHO memperkirakan 
bahwa sekitar 15 persen perempuan, laki-laki dan anak-anak di dunia hidup dengan 
kondisi disabilitas.

usia anak dalam PermOhOnan disPensasi nikah

Rata-rata usia anak perempuan dalam permohonan dispensasi nikah adalah 14,5 
tahun, sementara while rata-rata usia anak laki-laki dalam permohonan dispensasi 
nikah adalah 16,5. 

PerBedaan usia dalam PermOhOnan disPensasi nikah

Delapan dari sepuluh anak laki-laki memiliki calon istri yang secara kontemporer 
berada dalam rentang usia 16-19. Namun, hanya tida dari sepuluh anak perempuan 
yang memiliki calon suami yang secara kontemporer berada dalam rentang usia 16-19.

alasan PermOhOnan disPensasi nikah

Tujuh dari sepuluh permohonan dispensasi nikah, calon pengantin perempuan tidak 
dalam keadaan hamil. Alasan yang disampaikan oleh hakim dalam mengabulkan 
permintaan izin menikah ini adalah:

• anak berisiko mengganggu nilai agama atau norma sosial.
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• Baik anak perempuan dan anak laki-laki saling mencintai.

Perwakilan hukum

Tidak adak referensi yang menyebutkan bahwa 14,000 anak perempuan dan anak 
laki-laki yang orang tuanya mengajukan dispensasi ke pengadilan agar dinikahkan, 
mendapat akses atas perwakilan hukum independen.

PERKARA SIAPA?

Terjadi isu teknis pada karakterisasi permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan 
Indonesia yang memiliki sejumlah konsekuensi yang signifikan baik untuk anak 
perempuan dan anak laki-laki, dan khususnya apakah sudut pandang mereka akan 
didengarkan dan dipertimbangkan secara terpisah dari sudut pandang orang tua 
mereka.

Dalam undang-undang hukum perdata terdapat perbedaan antara dua jenis perkara 
perdata: sebuah permohonan dan gugatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis 
perkara ini adalah permohonan dianggap sebagai permohonan kepada pengadilan 
oleh hanya salah satu pihak dimana aspek mendasar dari masalah tersebut tidak 
diperdebatkan, sementara gugatan melibatkan paling tidak dua pihak – seorang 
penggugat dan tergugat – dan masalah yang diajukan kepada hakim adalah masalah 
yang disengketakan. Sebuah contoh permohonan adalah perkara pengesahan 
pernikahan dimana suami dan istri mengajukan permohonan kepada pengadilan 
untuk secara formal mengakui keabsahan pernikahan sejak tanggal pernikahan 
secara agama mereka lakukan, sebagai upaya mendaftarkan pernikahan mereka 
secara formal.19 Pasangan yang menikah datang sebagai satu pihak dan perkara yang 
diajukan ke pengadilan bukanlah sengketa. Sebaliknya, sebuah perkara perceraian 
memiliki dua pihak yang membawa masalah yang diperdebatkan ke hadapan hakim 
untuk diputuskan. 

Sebuah permohonan dispensasi nikah saat ini dikategorikan sebagai 
permohonan, meskipun memiliki beberapa aspek tertentu yang sebenarnya bersifat 
gabungan antara kedua jenis perkara perdata tersebut. Di Indonesia, pihak yang 
mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali dari anak yang 
akan dinikahkan. Namun, adalah tanggung jawab hakim untuk menentukan apakah 
pernikahan anak tersebut memenuhi kepentingan terbaik anak sebagai hal yang 
terpisah dari argumen yang disampaikan ke hadapan pengadilan oleh orang tua atau 
pemohon dalam permohonan. Dalam hal ini, adalah jelas bahwa sebuah dispensasi 
nikah merupakan perkara dimana hakim harus mempertimbangkan lebih dari satu 
sudut pandang saja.

19 UU Perkawinan, pasal 2. Sesuai penjelasan detail dibawah, agar sebuah pernikahan diakui 
di negara Indonesia, maka pertama-tama pernikahan harus dilakukan secara agama, lalu 
didaftarkan secara formal pada kantor pemerintah terkait.
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Di Indonesia, kedua jenis perkara perdata, permohonan dan gugatan, biasanya 
disidangkan di hadapan majelis yang terdiri dari tiga orang hakim, kecuali jika undang-
undang menentukan pengaturan yang berbeda.20 Namun, ada perbedaan antara sistem 
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam hal dispensasi nikah. Pengadilan 
Agama mengakui sifat rumit perkara ini dan disidangkan oleh majelis yang terdiri 
dari tiga orang hakim. Namun, pada Pengadilan Umum, perkara jenis ini umumnya 
disidangkan oleh satu hakim saja. 

Mencari cara agar majelis hakim dapat mendengar langsung dari anak perempuan 
atau anak laki-laki yang dimohonkan izin pernikahan oleh orang tuanya adalah hal yang 
sangat penting, jika hakim dapat menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian 
AIPJ2 menunjukkn bahwa dalam 99 persen permohonan dispensasi nikah anak yang 
dianalisis, para hakim mengabulkan permintaan orang tua untuk menikahkan anaknya, 
dan dalam separuh perkara tersebut tidak jelas apakah hakim telah mempertimbangkan 
sudut pandang anak sama sekali, atau apakah anak memiliki kedewasaan yang 
disyaratkan untuk melakukan pernikahan yang diajukan, dan mempertimbangkannya 
sebagai kepentingan terbaiknya dalam jangka waktu panjang. 

Pada bulan November 2019, Mahkamah Agung Indonesia menyelesaikan Pedoman 
Praktis dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.21 Hal yang menarik, pasal 
1(11) menyebutkan bahwa seluruh permohonan dispensasi nikah akan disidangkan 
oleh satu hakim saja, baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama, 
walaupun jika permohonan yang disidangkan memiliki tingkat kerumitan tinggi. 
Namun, Pedoman Praktis tersebut menyebutkan bahwa hakim harus mendapatkan 
sudut pandang anak perempuan atau anak laki-laki yang permohonannya sedang 
diajukan, serta mempertimbangkan informasi kesehatan dan pendidikan yang lain, 
saat menentukan apakah mengabulkan permintaan dispensasi nikah akan memenuhi 
kepentingan terbaik anak. Yang lebih penting, hakim harus mempertimbangkan sudut 
pandang tersebut dalam memutus, dan jika tidak maka putusan akan dianggap batal 
demi hukum.22

Secara spesifik, hakim harus mendengarkan apakah anak menginginkan pernikahan 
untuk dilakukan dan apakah anak sudah siap secara psikologis untuk melakukan 
pernikahan. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah ada paksaan psikologis, 
seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya terkait dengan pernikahan 
tersebut.23 Hakim dapat: mendengar sudut pandang anak tanpa kehadiran orang 

20 Pasal 11(1 dan 2), UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

21 Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan) No 5 tentang 2019 tentang Pedoman Mengadili 
Permohonan Dispensasi Kawin; and Jamaluddin, 2019. 

22 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi Kawin pasal 13.

23 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi Kawin pasal 14.
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tuanya; mengizinkan seorang pendamping untuk membantu anak pada persidangan, 
dan mencari laporan medis, psikologis dan sosial dari profesional guna membantu 
hakim dalam memutus.24

Hakim juga harus memberi nasihat kepada orang tua dan calon suami atau istri untuk 
memastikan bahwa mereka memahami risiko pernikahan termasuk hal-hal terkait: 
kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; dampak terhadap anak perempuan 
jika memiliki anak sebelum menginjak usia 18 tahun; dampak ekonomi, sosial dan 
psikologis pernikahan bagi anak; dan potensi terjadinya sengketa dan  kekerasan 
dalam rumah tangga. Sekali lagi, jika hakim gagal memberikan nasihat ini maka 
putusan dispensasi nikah akan dianggap batal demi hukum.25

Pedoman Praktis juga menyatakan bahwa jika pemohon membawa permohonan 
dispensasi nikah atas nama anak menghadapi kesulitan finansial, maka Ia dapat 
meminta pembebasan biaya pengadilan.26

Akan penting untuk memonitor apakah amandemen terhadap UU Perkawinan, 
dikombinasikan dengan persyaratan Pedoman Praktis baru Mahkamah Agung, akan 
membawa perubahan dalam cara penanganan permohonan dispensasi nikah di 
pengadilan. 

MITRA KOLABORASI UTAMA – KEMENTRIAN AGAMA

Di Indonesia, sebuah pernikahan harus sah menurut agama kedua pasangan dan juga 
harus didaftarkan pada negara.27 Jika kedua pasangan tidak mendaftarkan pernikahan 
mereka dalam jangka waktu tertentu, mereka dapat mendaftar ke pengadilan dan 
meminta pengesahan pernikahan retrospektif. Di Indonesia, Pengadilan Agama adalah 
pengadilan hukum keluarga bagi warga negara beragama Islam. Mereka memiliki 
peran penting dalam mengesahkan pernikahan yang sah menurut hukum Islam namun 
belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan karena itu akta/buku nikah belum 
dapat diterbitkan. 

Buku nikah merupakan dokumen penting bagi pihak perempuan, sebagai bukti nyata 
atas tanggal pengesahan hubungan. Hal ini juga penting bagi anak hasil pernikahan 
tersebut, karena dokumen ini akan memungkinkan mereka mendapatkan akta kelahiran 

24 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi Kawin pasal 15.

25 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi Kawin pasal 12.

26 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 
Dispensasi Kawin pasal 9.

27 UU Perkawinan, pasal 2
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yang menyebutkan nama kedua orang tua mereka.28 Pada tahun 2018, hampir 60,000 
pasangan meminta pengesahan pernikahan ke Pengadilan Agama, dibandingkan 
dengan 13,000 permohonan pada satu dekade yang lalu, hal ini menunjukkan 
meningkatnya pentingnya memiliki akta kelahiran dan dokumen identitas hukum lain 
untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan berbagai macam 
layanan sosial.29

Selama 20 tahun terakhir, jumlah pernikahan secara Islam yang terdaftar di Kementrian 
Agama tetap konstan di angka kurang lebih 2 juta pernikahan per tahunnya.30 Namun, 
selama waktu tersebut, populasi Indonesia telah meningkat 27 persen dari 209 juta 
pada tahun 1999 menjadi 265 juta pada tahun 2018. Hal ini berarti bahwa gap yang 
cukup lebar pada jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak mendaftarkan pernikahan 
mereka. 

Seperti yang sudah disebutkan, pada tahun 2018 UNICEF memperkirakan bahwa 
19 persen perempuan berusia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum menginjak usia 
19 tahun.31 Amandemen tahun 2019 terhadap UU Perkawinan berarti bahwa agar 
pernikahan tersebut dapat didaftarkan, orang tua anak perempuan harus mendapatkan 
izin pengadilan. Temuan penelitian AIPJ2 menyebutkan bahwa hanya 3 persen yang 
mangajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dalam rangka menikahkan 
anak perempuannya. Implikasi hal ini adalah dari tahun 2020 dan selanjutnya, kurang 
lebih dua juta anak perempuan di Indonesia akan melakukan pernikahan yang tidak 
terdaftar. Jumlah ini setara dengan total jumlah pernikahan terdaftar di Indonesia setiap 
tahunnya. 

28 Pada tahun 2016, Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang menyatakan 
bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menikah sah secara agama 
dapat menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa mereka adalah orang 
tua anak dan bahwa Kartu Keluarga mereka membuktikan pernikahan mereka secara 
agama (Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2016 tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Namun, banyak pasangan 
dengan pernikahan secara agama yang Kartu Keluarganya tidak dapat membuktikan fakta 
bahwa mereka telah menikah menurut agama, tidak bisa mendapatkan akta kelahiran yang 
menyebutkan nama kedua orang tuanya untuk anak mereka. Ketiadaan nama ayah pada 
akta ini dapat mendatangkan konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia. 
Detail lebih lanjut mengenai penjelasan dokumentasi identitas hukum termasuk buku nikah 
dan akta kelahiran serta interaksi yang kompleks antara peraturan perndang-undangan 
Indonesia dan praktik Kantor Urusan Agama dan kantor catatan sipil, silakan merujuk pada 
Sumner (2016) and (2015) dan Sumner and Kusumaningrum (2014).

29 Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2018 dan 2009 didapatkan dari Badan 
Peradilan Agama, Untuk kepentingn akta elahiran dan akta/buku nikah, lihat Sumner (2010); 
Sumner and Lindsey (2010); dan Hanmer and Elephante (2016).

30 Kementrian Agama, Rekapitulasi Data Peristiwa Nikah dan Rujuk Seluruh Indonesia 1999-
2018.

31 Komunikasi Kantor UNICEF Indonesia pada Oktober 2019 menurut permodelan UNICEF dari 
data SUSENAS 2018 data dan perkiraan data SUPAS.
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Pada akhir tahun 2018, Kementrian Agama meluncurkan Basis Data buku nikah versi 
terbaru (SimKAH) yang terkoneksi dengan Basis Data SIAK milik Kementrian Dalam 
Negeri. Di KUA seluruh Indonesia, para petugas akan memasukkan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) setiap pernikahan dan kolom data pribadi the SimKAH akan terisi 
secara otomatis dari Basis Data SIAK Kementrian Dalam Negeri. Jika satu atau lebih 
pasangan nikah berusia dibawah umur diizinkan untuk menikah oleh UU Perkawinan 
Indonesia, buku nikah tidak akan dapat dicetak sampai nomor putusan dispensasi 
nikah dimasukkan. Pada tahun 2019, Kementrian Agama untuk pertama kalinya akan 
memiliki data real-time dan terpisah antara anak perempuan dan anak laki-laki yang 
menikah di Indonesia dan mengajukan permintaan untuk mendapatkan buku nikah. 

Salah satu pendorong terjadinya pernikahan anak di Indonesia adalah gagalnya 
pihak-pihak yang mengesahkan pernikahan secara agama dalam menjelaskan bahwa 
pernikahan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama agar sah di mata negara. Di 
Bangladesh, inisiatif Akses terhadap Informasi (a2I) telah mengembangkan SMS 
solution yang melibatkan pemuka agama setempat, termasuk Qazi (terdaftar di 
pemerintah untuk mengesahkan pernikahan), untuk meminta Basis Data pencatatan 
sipil pusat (Birth Registration Information System - BRIS) untuk memeriksa kelayakan 
anak untuk menikah. Jika calon pengantin perempuan atau laki-laki masih berusia 
dibawah batas usia pernikahan di Bangladesh, maka Qazi tidak akan mendaftarkan 
pernikahan dan akan menyatakan pernikahan tersebut tidak sah. Selain Qazi, ada lebih 
dari 85,000 penghulu informal32 di seluruh negeri yang juga mengesahkan pernikahan 
menurut sudut pandang agama. Para penghulu informal ini juga dapat mengakses 
SMS solution ini untuk memverifikasi usia. Data dari sistem dapat juga digunakan untuk 
memahami prevelansi perkara pernikahan anak di daerah tertentu yang mendukung 
target intervensi untuk mencegah pernikahan anak agar tidak terjadi. Setelah uji coba 
solusi ini berhasil, kini solusi ini diperluas ke 59 kabupaten dengan bekerja sama 
dengan Plan International Bangladesh, dalam menjangkau lebih banyak orang yang 
melakukan pernikahan dalam lingkup formal maupun informal.33

Faktor lain yang berkontribusi menyebabkan pernikahan yang tidak terdaftar dan 
pernikahan anak adalah kemiskinan. Survey tahun 2015 yang menmutakhirkan Basis 
Data Terpadu Pemerintah Indonesia dengan data 40 persen rumah tangga termiskin34 
menunjukkan bahwa 4 dari 10 perempuan dan laki-laki menikah hidup dalam kategori 40 
persen rumah tangga di Indonesia tidak mampu mendapatkan akta/buku nikah. Untuk 
menurunkan angka pernikahan tidak terdaftar di Indonesia, Kementrian Agama harus 

32 Plan International Bangladesh menyarankan bahwa Unit Inovasi Tata Kelola dibawah kuasa 
Perdana Menteri menyimpan daftar penghulu.

33 Informasi mengenai inisiatif Akses Informasi di Bangladesh, (a2I) yang disampaikan pada 
penulis oleh Kantor Pusat Plan International pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Plan 
International Bangladesh pada tanggal 13 November 2019.

34 Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBTD) 2015 yang disampaikan pada penulis oleh 
TNP2K, bulan Juli 2019.
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menyingkirkan hambatan-hambatan seperti tidak adanya kesadaran, biaya, jarak dan 
kerumitan yang dihadapi oleh pasangan menikah dalam kategori 40 persen rumah 
tangga termiskin tersebut dalam mendaftarkan pernikahannya pada saat mereka 
menikah menurut agama. Dan juga penting bagi Kementrian Agama untuk melibatkan 
pemuka agama yang memimpin upacara pernikahan dan mencari mekanisme untuk 
memeriksa apakah pengantin perempuan dan laki-laki sudah berusia 19 tahun atau 
belum, seperti sistem SMS yang diujicobakan di Bangladesh.

Di saat yang sama, penting bagi pengadilan di Indonesia untuk mengentaskan 
hambatan pengetahuan, jarak dan masalah keuangan bagi orang tua yang 
mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan Indonesia. Harus ada 
pertimbangan untuk membebaskan biaya pada seluruh permohonan dispensasi nikah. 
Biaya pengadilan untuk permohonan dispensasi nikah dapat bervariasi tergantung 
pada biaya pemanggilan para pihak namun biaya bagi orang tua untuk mengajukan 
permohonan dispensasi nikah adalah kurang lebih Rp 200,000. Biaya pengadilan ini 
sama dengan separuh dari pendapatan bulanan per kapita orang yang hidup dibawah 
garis kemiskinan di Indonesia, yaitu Rp 410,670 (BPS, 2019a). Mahkamah Agung 
Indonesia mengakui bahwa kategori 40 persen rumah tangga termiskin termasuk 
dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 
ini berhak atas pembebasan biaya pengadilan.35 Penelitian di Indonesia menunjukkan 
bahwa anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan quintile pengeluaran 
terendah memiliki kemungkinan empat kali lebih tinggi untuk menikah dibawah usia 18 
tahun (BAPPENAS, 2019).

Kementrian Agama adalah mitra utama dalam meningkatkan kesadaran di Indonesia 
bahwa: cara terbaik mencapai kepentingan anak dan Indonesia adalah dengan 
memastikan anak menyelesaikan pendidikan sekolah 12 tahun; bahwa anak muda 
memiliki kebebasan yang sama dengan orang dewasa dalam menentukan keinginannya 
untuk menikah; dan bahwa anak perempuan harus mendapatkan kesempatan 
untuk tidak hamil sampai usianya mencapai 18 tahun. Sebuah kampanye informasi 
masal peru dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, dan Kementrian Agama pada 
khususnya, untuk mengomunikasikan alasan mengapa pernikahan harus didaftarkan 
di KUA bagi warga negara Muslim dan di catatan sipil bagi warga negara non-Muslim. 

MUNCULNYA MASALAH KEBIJAKAN UTAMA 

Mengingat bahwa pihak legislatif Indonesian kini sudah menaikkan usia dimana orang 
tua dapat secara legal memberi persetujuan bagi anak perempuannya untuk menikah, 
pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah masalah kebijakan penting:

masalah kePatuhan

35 Peraturan Praktik Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum di Pengadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu memutakhirkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
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Legislatif Indonesia telah mengamandemen UU Perkawinan, namun saat ini ratusan 
ribu orang tua di seluruh wilayah Indonesia menikahkan anak perempuan mereka 
tanpa persetujuan pengadilan (AIPJ2, 2019). Menaikkan batas usia dari 16 menjadi 
19 tahun bagi anak perempuan tidak akan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum 
Indonesia di kota dan desa kecuali dilakukan aksi bersama pada berbagai sisi.

masalah kaPasitas

Jika seluruh orang tua Indonesia mengikuti amandemen UU Perkawinan yang baru, akan 
ada tambahan dua juta perkara di pengadilan Indonesia yang melibatkan permintaan 
untuk anak perempuan menikah dibawah usia 19 tahun (menurut perkiraan UNICEF, 
pada tahun 2018, 19 persen perempuan berusia antara 20-24 tahun menikah saat 
belum menginjak usia 19 tahun).36 Hal ini akan menyebabkan 140 kali lipat kenaikan 
pada jumlah permohonan dispensasi nikah yang saat ini disidangkan oleh pengadilan 
Indonesia, memperbesar total beban perkara yang saat ini ada 550,000 perkara 
yang diterima dalam satu tahun oleh Pengadilan Agama. Hal ini akan menciptakan 
kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah hakim dan petugas pengadilan untuk 
menangani kenaikan angka perkara dispensasi nikah. Jika pengadilan tidak mampu 
menangani jumlah perkara ini dengan tepat waktu, maka akan banyak orang tua yang 
akan mengabaikan mereka, dan menikahkan anak-anak mereka yang dibawah umur 
secara ilegal.

masalah suara anak

Dalam separuh jumlah perkara yang dianalisis, putusan tidak mengindikasikan bahwa 
anak perempuan dan anak laki-laki yang permohonan nikahnya dimohonkan, memiliki 
kesempatan menyampaikan sudut pandangnya di hadapan hakim. Sudut pandang 
anak laki-laki atau anak perempuan sangat penting, karena akan ada bagian dalam 
permohonan dispensasi nikah dimana remaja melakukan penjajakan dan mungkin 
meyakini bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara melakukan hubungan usia 
remaja yang dapat diterima secara sosial. Ada beberapa permohonan dispensasi nikah 
yang diputus di Indonesia dimana hakim tidak mengabulkan dispensasi nikah bahkan 
ketika anak perempuan yang bersangkutan sedang hamil, karena mereka melihat 
bahwa pernikahan tidak dapat memenuhi kepentingan terbaik anak dalam jangka 
waktu panjang dan akan menambah masalah kehamilan remaja.37 

masalah OutcOme

Pada bagian permohonan yang sampai ke pengadilan hakim hampir selalu mengabulkan 

36 Komunikasi dengan Kantor UNICEF Indonesia, 14 Oktober 2019.

37 Sebagai contoh: Pengadilan Agama Wates, Putusan No 63/Pdt.P/2018/PA.Wt, 30 Agustus 
2018 (Sumaryati binti Kasan Miharjo); Pengadilan Agama Wates, Putusan No 52/Pdt.P/2018/
PA.Wt, 27 Juli 2018 (Tomi Widodo bin Sukmawi); Pengadilan Agama Wates, Putusan No 21/
Pdt.P/2018/PA.Wt, 19 Maret 2018 (Supardi bin Siswo Kartodemejo).
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permintaan dispensasi nikah. Di masa depan, akan penting bagi para hakim Indonesia 
untuk mendemonstrasikan pertimbangannya untuk kepentingan anak dalam putusan 
mereka, dengan mempertimbangkan dampak signifikan pada pendidikan, kesehatan 
dan mata pencaharian bagi anak perempuan/perempuan muda yang menikah dibawah 
usia 19 tahun. 

Alih-alih hakim hanya mengabulkan atau menolah permintaan dispensasi bagi anak 
perempuan/anak laki-laki untuk dinikahkan, 14,000 dispensasi nikah yang saat ini 
sampai ke pengadilan dapat menjadi titik dimana sejumlah konseling terintegrasi terkait 
hukum, pendidikan, beasiswa, dan layanan kesehatan reproduksi dapat dimobilisasikan 
guna memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki di Indonesia dapat 
mengenyam pendidikan 12 tahun dan terhindar dari kehamilan sampai usia mereka 
mencapai delapan belas tahun.

langkah selanjutnya

Pernikahan anak merupakan masalah rumit di setiap negara dan membutuhkan 
intervensi di berbagai tingkat dalam periode waktu yang signifikan untuk berdampak 
pada norma sosial yang berkontribusi pada penikahan anak perempuan dibawah 
umur. Lima strategi berikut akan dapat mengatasi masalah-masalah terkait kepatuhan, 
kapasitas dan outcome yang terjadi dalam perkara pernikahan anak. 

mengatasi masalah kePatuhan

Mengubah hati dan pikiran anak, orang tuanya, pemuka agama dan sejumlah pekerjaan 
sosial, petugas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain pada sejumlah lembaga pemerintah 
mengenai usia yang tepat bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk menikah akan 
membutuhkan kampanye sosial besar yang menargetkan berbagai kelompok melalui 
cara yang mereka anggap masuk akal. Siklus pernikahan anak yang tidak terdaftar dan 
kehamilan pada pengantin anak saat ini, seringnya diikuti dengan perceraian, bukanlah 
jalur yang akan mengarahkan menuju remaja kohort yang berkembang, terpelajar dan 
sehat atau keluarga sehat. Menciptakan ruang bagi hubungan remaja di luar/selain 
pernikahan dan memberi informasi yang tepat mengenai hubungan yang sehat dan 
kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja akan menjadi tantangan namun sangat 
penting. 

1. Melaksanakan kampanye nasional yang mengadvokasi batas minimum 
usia untuk menikah 18 tahun keatas, konsisten dengan UU Perlindungan 
Anak Indonesia, dan hal ini menormalisasikan dan menerima hubungan 
remaja selain pernikahan.

•  Kementrian Agama, BAPPENAS dan CSO berkolaborasi pada amandemen 
terhadap UU Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum 18 tahun 
yang tidak memungkinkan hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah yang 
diminta.

• Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Budaya berkolaborasi 
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pada hubungan yang sehat dan kurikulum kesehatan reproduksi untuk 
siswa/i sekolah di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama guna 
meningkatkan pengetahuan anak perempuan dan anak laki-laki tentang 
hubungan dalam dan diluar pernikahan dan bagaimana cara menghindari 
kehamilan remaja.

• Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
berkolaborasi dengan Kementrian Pendidikan dan Budaya serta Kementrian 
Agama dalam kebijakan yang jelas untuk mendukung anak perempuan yang 
menikah dan/atau hamil agar tetap dapat bersekolah dan menyelesaikan 
pendidikan 12 tahun. Saat ini, anak-anak perempuan ini didorong untuk 
meninggalkan atau pindah sekolah dan mengambil program pendidikan 
penyetaraan. Sebuah pernyataan menjelaskan bahwa pendidikan 12 tahun 
merupakan hak dasar bagi anak di seluruh wilayah Indonesia, terlepas dari 
kondisi pribadi, baik keadaan hamil atau menikah, ini adalah pesan yang 
penting untuk disampaikan pada naka-anak perempuan dan laki-laki serta 
keluarga mereka. Dukungan dapat berupa beasiswa dan mentoring untuk 
mendorong anak perempuan agar menyelesaikan 12 tahun pendidikan di 
sekolah. Di Indonesia, anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 
tahun memiliki kemungkinan paling tidak empat kali lipat lebih rendah dalam 
menyelesaikan pendidikan menengah atau setara (BPS dan UNICEF, 
2020). 

• Pemerintah Indonesia melakukan kampanye nasional untuk menciptakan 
ruang bagi hubungan remaja selain pernikahan sebagai bagian dari 
Strategi Nasional untuk Mengakhiri Pernikahan Anak. Hal ini juga termasuk 
memberdayakan anak muda dalam kampanye agar dapat menyampaikan 
aspirasi mereka terkait pernikahan modern, hubungan yang sehat dan 
keluarga berencana.

• Catatan Pedoman diterbitkan ole Presiden Indonesia, Menteri Kesehatan 
atau lembaga Indonesia lain yang selaras dengan pedoman World Health 
Organisation, merekomendasikan penurunan angka pernikahan dibawah 
usia 18 tahun. Perkiraan menyebutkan 10 persen pengurangan pada angka 
pernikahan anak dapat berkontribusi pada 70 persen pengurangan tingkat 
kematian ibu di sebuah negara (WHO, 2018 dan WHO, 2011).

• Kementrian Agama mempertimbangkan untuk mengujicoba sebuah SMS 
solution yang memungkinkan pemuka agama setempat untuk meminta pada 
basis data catatan sipil pusat untuk memeriksa kelayakan calon pengantin 
perempuan dan laki-laki untuk menikah, dan menyampaikan pemberitahuan 
pernikahan menurut agama kepada KUA melalui cara elektronik. 

• Kementrian Agama melakukan kampanye nasional yang diarahkan pada 
orang tua, pemuka agama dan anak-anak, memberi informasi bahwa 
kepentingan anak dan Indonesia dapat tercapai dengan cara terbaik dengan 
penyelesaian pendidikan 12 tahun bagi anak dan untuk anak peremuan 
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menunda pernikahan dan kehamilan sampai mencapai usia 18 tahun 
atau lebih. Di saat yang sama, sebuah kampanye informasi masal perlu 
disampaikan oleh pemerintah Indonesia guna mengomunikasikan alasan 
mengapa pernikahan harus didaftarkan di KUA atau catatan sipil. 

2. Mengentaskan hambatan pengetahuan, jarak dan masalah keuangan bagi 
orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan 
Indonesia.

• Pengadilan Indonesia dan Kementrian Agama mempertimbangkan untuk 
mendanai pelaksanaan layanan mobile agar permohonan dispensasi nikah 
bagi keluarga yang tinggal di daerah terpencil dapat disidangkan dengan 
biaya terjangkau dan nyaman secara keliling.

mengatasi masalah kaPasitas dan OutcOmes, termasuk suara anak

Amandemen pada UU Perkawinan berpotensi untuk meningkatkan total beban perkara 
Pengadilan Agama dari 555,000 permohonan yang diajukan pada tahun 2018 menjadi 
2,5 juta permohonan jika seluruh orang tua di Indonesia segera mengikuti amandemen 
yang diajukan terhadap UU Perkawinan. Sementara maslah kepatuhan dan hambatan 
terhadap permohonan yang diajukan ke pengadilan seperti yang disebutkan di atas 
akan harus diatasi terlebih dahulu, pengadilan Indonesia, BAPPENAS dan Kementrian 
Keuangan akan perlu mempertimbangkan bagaimana cara untuk menyerap kenaikan 
permintaan layanan pengadilan dengan cara yang menjadkan pegadilan dapat diakses 
oleh semua kelompok dari berbagai sosial demografi dan memberi outcomes bagi 
anak perempuan dan anak laki-laki yang menggalakkan kebutuhan mereka akan 
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan secara jangka panjang.

3. Lembaga pemerintah Indonesia mengalokasikan sumber daya anggaran 
yag mencukupi dan mengembangkan pedoman untuk memastikan anak 
perempuan dan anak laki-laki yang berisiko mengalami pernikahan anak 
dapat menerima nasihat, dukungan dan layanan rujukan yang mereka 
butuhkan, termasuk untuk ikut menerima informasi dalam permohonan 
dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan Indonesia. Hal ini 
mencakup:

• Mendanai jalur komunikasi anak bebas biaya yang menyediakan konseling 
dan rujukan terhadap layanan hukum, kesehatan dan layanan lain melalui 
layanan telepon atau chatbot.

• Menyediakan pendanaan sekaligus memfasilitasi akses untuk anak 
perempuan dan anak laki-laki dalam permohonan dispensasi nikah terhadap 
pengacara anak  independen yang dapat memberi nasihat hukum dan 
perwakilan dalam permohonan dispensasi nikah, serta menghadirkan sudut 
pandang anak yang dispensasi nikahnya dimohonkan di pengadilan, secara 
independen terlepas dari orang tua. 
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• Menyediakan pendanaan dan memfasilitasi laporan dari petugas sosial 
atau psikolog yang menjelaskan: kondisi pribadi anak dan keluarga yang 
dispensasi nikahnya dimohonkan; apakah anak masih bersekolah; sudut 
pandang anak terhadap pernikahan yang akan dilakukan dan apakah anak 
terpaksa untuk menikah dengan calon pengantin; dan dampak pengabulan 
permintaan dispensasi terhadap anak.

• Mendukung jasa paralegal yang menghubungkan anak perempuan serta 
keluarganya di desa di seluruh Indonesia, dengan layanan-layanan yang 
disebut di atas.

• Menargetkan beasiswa dan layanan mentoring untuk mendukung kebijakan 
pemerintah Indonesia, yaitu menempuh pendidikan selama 12 tahun bagi 
anak perempuan, termasuk risiko pernikahan anak atau anak yang sudah 
menikah.

4. Mahkamah Agung Indonesia perlu menyediakan pedoman dan sumber 
daya pelatihan bagi para hakim tentang bagaimana mempertimbangkan 
kepentingan terbaik bagi anak perempuan atau anak laki-laki saat 
memutus permohonan dispensasi, termasuk: 

• Sebelum, selama dan setelah permohonan di pengadilan, anak perempuan 
dan anak laki-laki yang menjadi subyek permohonan dispensasi nikah 
harus menerima nasihat tentang bagaimana mengakses layanan nasihat 
hukum independen, konseling, dan layanan lain yang sesuai dari layanan 
pemerintah daerah

• Terlepas dari dikabulkan atau tidaknya dipensasi nikah, anak harus menerima 
layanan pendukung untuk membantu anak dan keluarganya agar tetap 
dapat menempuh pendidikan 12 tahun dan menerima informasi kesehatan 
reproduksi yang sesuai guna mengurangi risiko kehamilan remaja.

• Para hakim harus menerima laporan dari petugas sosial atau psikolog yang 
menjelaskan: kondisi pribadi anak yang dispensasi nikahnya dimohonkan, 
dan keluarganya; apakah anak masih bersekolah; sudut pandang anak 
terhadap pernikahan yang akan dilakukan dan apakah anak terpaksa untuk 
menikah dengan calon pengantin; dan dampak pengabulan permintaan 
dispensasi terhadap anak.

• Protokol/tata cara yang menjelaskan cara agar hakim dapat mewawancarai 
anak perempuan atau anak laki-laki dengan tepat atau mendengarkan sudut 
pandang anak. 

5. Kementrian Keuangan, BAPPENAS dan Mahkamah Agung 
mempertimbangkan anggaran yang dibutuhkan agar permohonan 
dispensasi anak dapat diputus dengan tepat dan mendukung kepentingan 
terbaik anak, termasuk:
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• Meningkatkan jumlah hakim dan petugas pengadilan sesuai dengan 
meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke 
Pengadilan Agama, sebagai hasil dari amandemen UU Perkawinan pada 
tahun 2019. 

• Pertimbangan untuk pembebasan biaya dalam seluruh permohonan 
dispensasi nikah karena penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa anak 
perempuan yang berlatar belakang dari rumah tangga dengan tingkat 
pengeluaran terendah, memiliki kemungkinan tiga kali lipat lebih tinggi 
untuk menikah sebelum menginjak usia 18 tahun (BPS dan UNICEF, 2020). 
Sebagai tindakan sementara, alokasi nasional pada anggaran Mahkamah 
Agung untuk membiayai pembebasan biaya pengadilan dalam permohonan 
dispensasi nikah akan perlu dinaikkan secara signifikan. Saat ini, alokasi 
pembebasan biaya pengadilan dalam anggaran tahunan diterima oleh 
Pengadilan Agama dari Mahkamah Agung dengan perhitungan sesuai 
kabupaten dan perkiraan dibuat pada satu tahun sebelumnya. Namun, tidak 
mungkin bagi Pengadilan Agama untuk memperkirakan berapa banyak 
permohonan dispensasi nikah yang akan diterima setiap kabupaten pada 
satu tahun sebelumnya. Direkomendasikan bahwa Mahkamah Agung 
mempertimbangkan sejumlah dana untuk pembebasan biaya pengadilan 
yang dikelola secara nasional daripada di tingkat kabupaten, serta sebuah 
mekanisme bagi pengadilan untuk mengakses hak ini sesuai kebutuhan. 

• Anggaran untuk pengacara anak independen bagi seluruh permohonan 
dispensasi nikah. 

• Anggaran untuk laporan pekerja sosial dalamseluruh permohonan 
dispensasi nikah.

• Fakta bahwa, mengingat desentralisasi sumber daya anggaran di Indonesia, 
penting untuk mata anggaran tersebut disepakati di pemerintah tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten.

Penting untuk ditelusuri apakah putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang 
didiskusikan sebelumnya dan konsekuensi amandemen terhadap UU Perkawinan 
memiliki dampak terhadap persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang 
menikah dibawah usia 18 tahun di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS), harus 
mempertimbangkan untuk memasukkan pertanyaan dalam sensus Indonesia yang 
akan dilakukan pada tahun 2020, mengenai usia pernikahan pertama bagi perempuan 
dan laki-laki, dan apakah pernikahan tersebut terdaftar. Pertanyaan-pertanyaan ini 
diperkenalkan pertama kali pada survey sensus (Pemutarkhiran Basis Data Terpadu, 
PBDT 2015) untuk 40 persen rumah tangga termiskin di Indonesia tahun 2015.

KESIMPULAN

Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi 
menetapkan visinya untuk Indonesia pada 2045, satu abad setelah kemerdekaan:
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Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia berpotensi 
untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Saat ini kita berada 
di puncak bonus demografi, dimana populasi usia produktif jauh lebih tinggi 
daripada usia non-produktif. Hal ini merupakan tantangan yang besar sekaligus 
peluang yang luar biasa. Hal ini dapat menjadi masalah besar jika kita tidak 
dapat menyediakan lapangan pekerjaan, namun ini bisa menjadi peluang 
yang luar biasa jika kita mempu mengembangkan sumber daya manusia yang 
unggul, didukung dengan ekosistem politik dan ekonomi yang menguntungkan. 
(Tehusijarana, 2019) 

Agar hidup ketiga perempuan yang membawa perkara pernikahan anak yang mereka 
alami ke Mahkamah Konstitusi Indonesia jangan sampai terulang lagi, maka akan 
membutuhkan lebih dari amandemen legislatif untuk menghentikan angka dua juta 
anak perempuan berusia dibawah 19 tahun yang dinikahkan setiap tahunnya di 
Indonesia. Lima strategi yang dijelaskan di atas akan membantu mengatasi masalah 
kepatuhan, kapasitas dan outcome yang rumit dan meningkat, sebagai hasil dari 
putusan Mahkamah Konstitusi dan amandemen UU Perkawinan.

10,000 hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum juga akan memainkan 
peran penting dalam menentukan apakah sudut pandang legislator Indonesia bahwa 
pernikahan anak telah berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan 
anak serta menghambat pemenuhan hak dasar mereka akan dijunjung tinggi dalam 
pengadilan Indonesia pada dekade mendatang. Visi Jokowi pada tahun 2045 berfokus 
pada generasi masa depan anak perempuan dengan tidak menikah di usia remaja, dan 
dapat menerima ‘hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak asasi 
anak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak sosial anak’.38

38 Pembukaan UU No 16 tahun 2019 mengamandemen UU Perkawinan tahun 1974
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