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Perkawinan Anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Anak
yang dikawinkan dibawah usia 18 tahun rentan kehilangan hak-hak dasarnya
seperti pendidikan, kesehatan, waktu luang, serta berisiko mengalami
kemiskinan struktural dan kekerasan.
Mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, maka perkawinan
anak telah diangkat menjadi sebagai salah satu isu prioritas dalam dokumen
perencanaan pembangunan. Angka perkawinan anak ditargetkan menurun
hingga 8,74% di tahun 2024 (RPJMN 2020-2024), dan 6,94% di tahun 2030
(SDGs). Diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak baik
dari unsur pemerintah dan non pemerintah untuk memastikan target tersebut
tercapai.
Sebagai sebuah upaya bersama untuk mencapai target angka perkawinan anak
tersebut, telah diluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
(Stranas PPA) pada awal tahun 2020 yang terdiri dari 5 strategi kunci, yaitu:
1) optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan yang mendukung pencegahan
perkawinan anak; 3) aksesibilitas dan perluasan layanan; 4) penguatan regulasi
dan kelembagaan; serta 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan.
Strategi ini menjadi acuan dalam melaksanakan program-program pencegahan
perkawinan anak dari tingkat pusat hingga daerah sampai ke tingkat desa
sehingga dapat saling bersinergi serta fokus menjawab akar permasalahan
perkawinan anak.
Buku saku yang digagas oleh Yayasan Plan International Indonesia ini
merupakan sebuah media komunikasi yang mampu memberikan pengetahuan
dan meningkatkan pemahaman demi mengoptimalisasi kapasitas anak serta
membentuk lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
khususnya di tingkat desa, yang sejalan dengan Stranas PPA.

Apresiasi yang besar kami sampaikan kepada para pihak yang telah
berkontribusi untuk menyusun Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak di
Tingkat Desa ini. Semoga, buku ini mampu menjadi pemantik semangat bagi
anak-anak serta lingkungan di sekitarnya dalam mendukung penurunan angka
perkawinan anak di Indonesia.
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Perkawinan anak merupakan salah satu isu pembangunan yang menjadi salah
satu agenda prioritas pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen
untuk memenuhi pencapaian SDGs (Target 5.3) yakni menghapuskan semua
praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa.
memperlihatkan bahwa persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang
sudah pernah kawin dibawah usia 18 tahun sebanyak 25,71%. Studi yang
dilakukan oleh Plan Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia (2019)
menemukan fakta bahwa meskipun Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan telah direvisi, namun praktik perkawinan anak masih terus
terjadi, dan jumlahnya yang semakin meningkat di masa pandemik COVID-19.
Dengan melihat kompleksitas isu perkawinan anak di atas, maka pencegahan
perkawinan anak menjadi salah satu isu prioritas bagi Plan International baik
memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan dan masa depan anak dan
kaum muda khususnya perempuan. Sebagai salah satu mitra pembangunan
yang fokus bekerja bersama anak dan kaum muda perempuan, Plan Indonesia
kampanye serta pembuatan rekomendasi kebijakan yang berperspektif hak
anak. Plan Indonesia senantiasa berkomitmen mendukung kebijakan, strategi
pembangunan dan program/kegiatan yang memihak pada hak anak. Untuk
itu, kami merasa perlu adanya Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak
di Tingkat Desa sebagai upaya membantu anak dan kaum muda khususnya
perempuan, memahami resiko perkawinan anak serta memiliki kapasitas untuk
mencegah terjadinya perkawinan anak bagi dirinya maupun teman sebayanya.
Penyusunan buku saku ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
agensi anak agar anak mampu dan dapat berpartisipasi secara bermakna
dalam pencegahan perkawinan anak (PPA) di tingkat desa atau komunitas

mereka. Seperti diketahui, perkawinan anak dua kali lebih banyak terjadi di
perdesaan daripada di perkotaan sehingga buku saku ini disusun dan dirancang
sedemikian rupa agar berbagai pesan PPA yang ingin disampaikan kepada
anak menjadi lebih komunikatif, efektif, interaktif, singkat dan padat (concise),
dengan gaya penulisan menyesuaikan bahasa anak muda perdesaan (youth
friendly) sehingga mudah dipahami, serta mudah dibawa (handy) agar anakanak di desa bisa mendiskusikan isi buku di manapun mereka berada.
Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak Di Tingkat Desa ini merupakan
hasil kolaborasi antara Plan Indonesia dengan Kementerian PPN/Bappenas
untuk mendukung implementasi Stranas Pencegahan Perkawinan Anak (PPA),
khususnya berkontribusi pada tujuan pertama yaitu Optimalisasi Kapasitas
Anak. Kami berharap agar buku saku ini dapat digunakan oleh berbagai pihak,
termasuk dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya, pemerintah daerah, kaum
muda, dan masyarakat sebagai media informasi dan sosialisasi kepada forum
anak, sekolah, madrasah dan lainnya. Dengan demikian buku saku ini dapat
dipergunakan secara efektif dan semakin memberdayakan anak, serta dalam
jangka panjang dapat berkontribusi pada penurunan angka perkawinan anak
di Indonesia sesuai dengan target pemerintah Indonesia, yaitu 8,74% di 2024
dan 6,94% di 2030.
Secara khusus, Plan Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan
yang tinggi kepada tim penyusun buku saku ini dan semua pihak atas dedikasi
dan komitmennya. Semoga buku saku ini dapat memberikan pencerahan bagi
anak-anak di Indonesia untuk memperjuangkan hak dan masa depan mereka
yang lebih baik.
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Assalamu’alaikum, shalom, om swastiasthu, namo buddhaya, salam
kebajikan, rahayu.
Hai teman-teman, apakah kamu mengetahui apa itu perkawinan anak?
Perkawinan anak telah menjadi masalah di semua negara termasuk di
Indonesia. Angka perkawinan anak di Indonesia terbanyak nomor 2 di Asia
Tenggara dan nomor 8 di dunia.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas
minimal seseorang yang diijinkan untuk menikah yaitu minimal berusia 19
tahun baik laki-laki maupun perempuan.
Mari kita lihat seperti apa sih kondisi kasus perkawinan anak di
Indonesia?
%
%
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Data Perkawinan anak usia 16-18 tahun dan di bawah 16 tahun. Sumber data: Susenas BPS 2021

Data tersebut menunjukkan sampai dengan tahun 2020 dari 100 anak
terdapat 10-11 anak yang menikah di usia anak. Wah, ternyata masih
banyak juga ya...
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Mitos Perkawinan Anak

Menikah di usia anak
itu lebih baik karena
organ kesehatan
reproduksi kita masih
sehat dan kuat.

Fakta Perkawinan Anak

Pada
usia
anak
organ
reproduksi belum matang. Jadi,
berbahaya
jika
anak
perempuan
hamil
dan
melahirkan di usia anak karena
bisa menyebabkan anak yang
melahirkan
tersebut
dan
bayinya meninggal saat proses
melahirkan, bayinya juga bisa
mengalami gizi buruk dan
stunting.

Menikah di usia anak
membuat kita lebih
mudah mengurus
anak, jarak usia
dengan anak tidak
jauh, bisa jadi teman
anak.

Pada usia anak emosi
belum matang dan stabil,
berpotensi terjadi kekerasan
pada anak atau kekerasan
dalam
rumah
tangga
(KDRT).

Menikah di usia anak
sebagai cara
menghindari zina.

Pacaran
atau
berteman
dengan lawan jenis dapat
dilakukan
dengan banyak
kegiatan positif di sekolah,
di desa dan sekitarnya.
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Teman-teman, pada bagian pertama ini, kita akan mengenal atau mengingat
kembali tentang siapa itu anak dan apa saja hak-hak anak, serta hubungannya
dengan perkawinan anak.
Anak itu siapa?
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk mereka yang
masing ada dalam kandungan”
10 Hak Anak yang penting untuk kita ketahui:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan
Pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan
perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan
nama/identitas
5. Hak untuk mendapatkan
status kebangsaan

6. Hak untuk mendapatkan
makanan
7. Hak untuk mendapatkan
akses Kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan
rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan
kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran
dalam pembangunan.

Kalau kamu mau membaca Undang-Undang Perlindungan Anak lebih lengkap,
kamu bisa membuka tautan https://bit.ly/30pYrEx.

Tidak ada perbedaan hak antara
anak perempuan dengan anak lakilaki. Jadi anak perempuan maupun
laki-laki tidak ada yang boleh
dilanggar hak-nya dengan
dikawinkan pada usia anak. Mereka
semua berhak meraih cita-citanya.

Aku, mau
jadi Pilot!

Aku, mau
jadi Dokter!
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Apa yang dimaksud menjaga keamanannya?
Selain menjaga kebersihan dan
kesehatan di atas, kita juga harus
menjaga keamanan tubuh kita. Mari
lihat hal-hal berikut ini:

STOP

???

NO-KATAKAN TIDAK
Jangan ijinkan orang menyentuh tubuhmu
jika sentuhan itu membuat kamu merasa
tidak aman, takut, sedih, khawatir, marah,
merasa bersalah, membuat terluka secara
fisik dan terluka perasaan/hati kita.
Contohnya jangan ijinkan orang menyentuh
atau meraba payudaramu.
Kita harus menolak permintaan untuk melihat, untuk memotret atau
membuat video yang memperlihatkan bagian tubuh sensitif misalnya
payudara, alat kelamin, perut, paha, punggung.
Tubuh kita boleh disentuh orang lain jika kamu merasa aman dan
dihormati. Contoh bersalaman dengan guru, dipeluk orangtua,
melakukan tos dengan teman. Lakukan sesuai pertimbangan nilai
masyarakat setempat, aturan agama dan aturan negara yang berlaku.
GO – PERGI MENJAUH
Setelah menolak tubuhmu disentuh orang yang membuat kamu tidak
nyaman, segera menjauh dari orang tersebut dan carilah tempat yang
lebih aman. Jika ada yang melecehkan kamu di media sosial, jangan
ditanggapi atau segera laporkan dan blokir akun tersebut dari media
sosial kamu.
TELL
Setelah
menjauh,
carilah
pertolongan dari orang yang
kamu percaya dan merasa
aman dan nyaman untuk
menceritakan kejadian tidak
menyenangkan yang menimpa
kamu
agar
kamu
bisa
mendapatkan pertolongan dan
perlindungan

"

Hindari perilaku yang
membahayakan diri,
apalagi kemudian
menjadi alasan untuk
dilakukannya perkawinan
anak, seperti terjadinya
kehamilan tidak
dikehendaki.

"

6

Mitos dan Fakta Seputar Kesehatan Reproduksi dan Seksual
Beberapa orang suka memberi informasi seputar kesehatan reproduksi
dan seksual. Tapi sebagian dari informasi yang disampaikan ternyata
tidak benar. “Yuk, kita cek lagi, terutama perilaku-perilaku beresiko
seperti terjadinya kehamilan tidak dikehendaki sehingga berujung pada
perkawinan anak”:
FAKTA

MITOS

Belaja
r
reprod kesehatan
uksi da
n
seksua
l
memp sama saja
e
pornog lajari
rafi.

Belajar kesehatan reproduksi
dan seksual adalah mempelajari
kesehatan tubuh kita sendiri.
Pornografi bukanlah sebuah alat
edukasi yang benar dalam
menyampaikan informasi
mengenai kesehatan reproduksi
dan seksual. Pornografi juga
biasanya merendahkan
perempuan dan memicu remaja
meniru hal yang sama.

MITOS
lah
mpat sete
Lompat-lo tim dapat
in
hubungan rjadinya
te
h
a
g
mence
n
ila
m
a
keh

FAKTA

Sel sperma punya kemampuan
bergerak cepat dan bertahan hidup
selama lima hari di saluran telur.
Sperma juga memiliki kekuatan
melawan gravitasi sehingga kalau
kamu loncat loncat tidak akan
berpengaruh, tetap dapat terjadi
kehamilan.

Penting bagi kita untuk paham tentang kesehatan reproduksi dan
seksual agar dapat mengambil keputusan terkait tubuh kita sendiri,
termasuk kapan kita akan menikah.
Kalau teman-teman perlu mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan
reproduksi dan seksual, bisa juga lho mempelajari bahan-bahan yang
diunduh melalui link https://bit.ly/3iO0gkS.
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Mintalah dia untuk berusaha tenang dan berbicara kepada
orangtua bahwa dia menolak untuk dikawinkan karena dia masih
ingin sekolah, ingin bekerja membantu orangtua, ingin mencapai
cita-citanya.
Mungkinkah kamu datang ke rumahnya dan berbicara dengan
orangtuanya? Jika iya, lakukanlah. Atau setidaknya kamu datang
memberi dukungan kepada temanmu, menenangkan temanmu dan
berdiskusi mencari jalan keluar.
Pastikan orang-orang atau organisasi yang kamu hubungi
adalah orang atau organisasi yang benar-benar menolak
perkawinan anak.
Simpanlah nomor-nomor kontak orang dan organisasi yang
kamu tahu mereka menolak perkawinan anak. Misalnya nomor
HP pengurus KPAD, Forum Anak, P2TP2A, Staff Plan
Indonesia. Ada juga call center Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak kalau kamu mau melapor,
di Hotline SAPA 129.
Cerita sukses champion (anak dan kaum muda) dalam mencegah
perkawinan anak di desa
Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Desa Kediri-Lombok
Barat-NTB, hingga tahun 2020 berhasil mencegah perkawinan anak
yang akan mengorbankan lebih dari 15 anak. Tantangan dari orangtua
dan masyarakat berat, namun dapat dihadapi bersama KPAD dan
pemerintah desa. Anak dan kaum muda dapat belajar misalnya dari
film Kirana (https://tinyurl.com/r225ezxd), membuat kerajinan tangan,
mengolah makanan dan kegiatan produktif lainnya. Keberhasilan
KPAD desa Kediri-Lombok Barat ini dapat kamu tiru di desamu ya.
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Contoh-contoh media yang dapat kamu gunakan:
Majalah dinding; biasanya ada di sekolah, kampus, rumah ibadah,
kantor desa, poskamling atau mungkin sampai ke rumah ketua
RT/RW di lingkungan kita.
Teater/drama, pentas band lainnya
Bahan bacaan yang mudah dibawa seperti komik, booklet, lembar
Jum’at, warta jemaat di gereja dan lainnya.
Posyandu remaja, pertemuan rutin KPAD, pertemuan forum anak,
kegiatan olahraga atau kegiatan lain yang ada di desamu.
Media sosial; nahhh di atas kita sudah diskusikan bagaimana kita
menggunakan media sosial agar bermanfaat. Buatlah konten tiktok,
foto atau video untuk IG dan lainnya.
Anak dan Kaum Muda Dapat Mempengaruhi Pembuatan Peraturan
di Desa untuk pencegahan perkawinan anak, lho!
Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan desa untuk mencegah
perkawinan anak dalam bentuk peraturan desa (perdes), surat
edaran kepala desa (SE Kades).
Contoh Perdes dan Surat Edaran Kepala Desa tentang
pencegahan perkawinan anak:
Peraturan Desa Pematung, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok
Timur, NTB Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak.
Peraturan Desa Ngasinan, Kecamatan Kragan, Kabupaten
Rembang, Jawa Tengah Nomor 06 tahun 2018 Tentang
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
Surat Edaran Nomor: 474.2/84 Tentang Pencegahan Perkawinan
Usia Anak di Desa Warungkiara, Kec. Warungkiara, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat.
Surat Edaran No.09/SE/LBRS/I/2020 tentang Pendewasaan Usia
Perkawinan Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
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