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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten 

Grobogan. 

 DP3AKB Kabupaten Grobogan adalah salah satu perangkat daerah 

di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian 

diterbitkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pembedayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan. 

 DP3AKB Kabupaten Grobogan menyusun dan menetapkan 

Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 

Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra DP3AKB yang telah ditetapkan 

menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DP3AKB yang merupakan 

dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 

5 (lima) tahunan.
115
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 Wasori, Kasubag Perencanaan DP3AKB Kabupaten Grobogan, Wawancara, Tanggal 2 April 

2019. 
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Rencana Strategis DP3AKB Kabupaten Grobogan dimaksudkan 

sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program 

dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.  

Tujuan penyusunan Rencana Strategis DP3AKB Kabupaten Grobogan 

adalah:
116

 

a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD 

Kabupaten Grobogan secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, strategi 

dan kebijakan serta  program dan kegiatan pembangunan di 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana.
117

 

b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terintegrasi, fokus,  yang 

responsif gender dan berbasis kinerja.
118

 

c. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup 

DP3AKB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan  

perempuan dan perlindungan Anak.
119

 

d. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder 

dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
120

 

e. Mewujudkan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana yang efektif dan efisien.
121
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 Renstra DP3AKB Kabupaten Grobogan 2016-2021. 
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119

 Ibid. 
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2. Landasan Hukum 

Kebijakan Nasional dan Daerah yang menjadi Dasar Hukum 

Pembangunan DP3AKB antara lain sebagai berikut :  

a. Pasal 4, Pasal 27, dan Pasal 28b Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. 

e. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluagra. 

f.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 

tahun 2015. 

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

h. Peraturan pemerintah no 27 tahun tahun 1994 tentang 

Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.  

                                                                                                                                      
121

 Ibid. 
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i. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah. 

k. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan 

Konvensi Hak Anak. 

l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 

m. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Eksploatasi Seksual Komersial Anak. 

n. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 

o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. 

p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 

q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. 
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r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata 

cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah. 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 

t. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan 

2016-2021. 

u. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan. 

3. Tugas dan Fungsi 

Tugas pokok DP3AKB Kabupaten Grobogan  melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi yaitu membuat Renstra 
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2016-2021 dan tugas pembantuan dengan melaksanakan visi misi Bupati 

Kabupaten Grobogan.
122

 

DP3AKB Kabupaten Grobogan menyelenggarakan fungsi:
123

 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana.  

b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  

c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana. 

d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  

e. Pengelolaan kesekretariatan dinas. 

f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPTD). 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas 

dan fungsinya.  

4.   Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi DP3AKB, terdiri dari:
124

 

1) Kepala, membawahi: 

a) Sub Bag Perencanaan. 

                                                 
122

 Ibid. 
123

 Ibid. 
124

 Ibid. 



61 

 

b) Sub Bag Keuangan. 

c) Sub Bag Umum. 

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi: 

a) Seksi  Pengarusutamaan Gender. 

b) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. 

c) Seksi Data dan Informasi. 

3) Bidang Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan, 

membawahi: 

a) Seksi  Pembinaan Potensi Dan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak. 

b) Seksi  Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak 

Dan Perempuan. 

c) Seksi Pendampingan dan Rehabilitasi Korban Kekerasan. 

4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan 

Keluarga Berencana: 

a) Seksi Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga. 

b) Seksi Penyuluhan, Penggerakan, Asdvokasi Penyuluhan 

Lapangan Keluarga Berencana dan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi. 

c) Seksi Dstribusi Alokon, Jaminan dan Pelayanan Keluarga 

Berencana. 

5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,membawahi: 

a) Seksi  Pemberdayaan Keluarga Sejahtera. 



62 

 

b) Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan, Bina 

Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia. 

c) Seksi Pengembangan Bina Ketahanan Remaja. 

6) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari mulai 

Kepala Dinas, Sekrtetaris, Bidang  Pemberdayaan Perempuan, 

Bidang Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan, Bidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga 

Berencana, Bidang  Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 

Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut : 

a) Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah 

dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,   Kepala  Dinas 

mempunyai fungsi : 

(1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

(2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi 

kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan 
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perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana. 

(3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

(4) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana. 

(5) Pengelolaan kesekretariatan dinas. 

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai tugas dan fungsinya.   

b) Sekretaris  

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan 

pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di 

lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, 

surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan 

masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah 

tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan 

ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan 

pelaporan.  

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai 

fungsi :  
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(1) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan 

Dinas. 

(2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana. 

(3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas 

ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat.  

(4) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, 

hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, 

kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan 

penyusunan pelaporan. 

(5) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan 

pertanggungjawaban keuangan. 

(6) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional. 

(7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.  

c) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan 
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fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang 

pemberdayaan perempuan.  

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam 

melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:  

(1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemberdayaan perempuan. 

(2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pemberdayaan perempuan.  

(3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang pemberdayaan perempuan.  

(4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

pemberdayaan perempuan. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pemberdayaan perempuan. 

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

d) Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan 

Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Perempuan  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan dibidang perlindungan anak dan 

pemberdayaan perempuan dan melaksanakan penguatan 
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kelembagaan, pengembangan mekanisme perlindungan anak 

dan pemberdayaan perempuan, advokasi dan edukasi serta 

peningkatan kualitas dan kesejahteraan perempuan dan anak. 

Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Perempuan dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi : 

(1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

perlindungan anak dan Pemberdayaan perempuan. 

(2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

perlindungan anak dan Pemberdayaan perempuan.  

(3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang perlindungan anak dan Pemberdayaan 

perempuan. 

(4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.  

(5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.  

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

e) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan 

Keluarga Berencana  

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, 

Penggerakan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan 

kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, 
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pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan dibidang pengendalian penduduk, 

penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana.  

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, 

Penggerakan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan 

tugas pokok melaksanakan fungsi :  

(1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan 

Keluarga Berencana. 

(2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan 

Keluarga Berencana.  

(3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, 

penggerakan dan Keluarga Berencana. 

(4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan 

Keluarga Berencana. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan 

Keluarga Berencana.  

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

f) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
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Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah. 

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :  

(1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.  

(2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.  

(3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di 

Daerah. 

(4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga di Daerah. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah. 

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

g) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu 
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Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan 

Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan 

teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan 

spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam 

Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua 

kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 

ditentukan berdasarkan perumpuan, sifat dan jenis sesuai 

beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan 

Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional pada 

UPTD mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan 

teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan 

spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan 

Bupati  Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pemberdayaan 
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Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaen 

Grobogan adalah : 
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BAGAN ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN GROBOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

SUB BAG 

PERENCANAAN 

SUB BAG 

KEUNGAN 
SUB BAG 

UMUM 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

BIDANG 

PERLINDUNGAN ANAK 

DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

BIDANG 

KELUARGA BERENCANA 

DAN KESEHATAN 

REPRODUKSI 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN DAN 

PELEMBAGAAN KELUARGA 

SEJAHTERA 

SUB BID 

PENGARUSUTAMAAN 

GENDER 

SUB BID 

 

KESADARAN HAK- HAK 

PEREMPUAN 

SUB BID 

PEMBINAAN POTENSI DAN 

PENINGKATAN KUALITAS 

HIDUP ANAK 

SUB BID 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN 

KEKERASAN TERHADAP ANAK 

DAN PEREMPUAN 

SUB BID 

ADVOKASI KOMUNIKASI 

INFORMASI, EDUKASI, 

JAMINAN DAN 

SUB BID 

REMAJA DAN 

PERLINDUNGAN HAK- 

HAK REPRODUKSI  

SUB BID 

KETAHANAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

KELUARGA  

SUB BID 

PENGUTAN INSTITUSI 

KELUARGA  

UPT BADAN 
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a. Susunan kepegawaian dan Perlengkapan (sarana dan prasarana). 

Jumlah pegawai : 120 orang PNS, 38 orang PTT 

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai menurut golongan 

No 

 

Jabatan 

 

PNS Golongan (orang) 

IV III II I 

L P L P L P L P 

1 Ka. Dinas  1              

2 Sekretaris 1               

3 Kabid. Pemberdayaan Perempuan   1              

4 Kabid. Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Perempuan 

 1              

5 Kabid. Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan, Penggerakan dan 

Keluarga Berencana  

1               

6 Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga 

1               

7 Kasubag. Perencanaan 1               

8 Kasubag. Keuangan      1          

9 Kasubag. Umum    1           

10 SEKSI Pengarus Utamaan Gender       1         

11 SEKSI Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan dan Keluarga  

   1            

12 SEKSI Data dan Informasi Gender dan 

Keluarga  

        

13 SEKSI Pembinaan potensi dan 

peningkatan kualitas hidup anak 

  1      

14 SEKSI  Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Terhadap anak dan 

Perempuan 

   1     

 

 

SEKSI Pendampingan dan Rehabilitasi 

Korban Kekerasan 

        

15 SEKSI  Advokasi, komunikasi, 

edukasi, Informasi, Jaminan dan 

Pelayanan KB 

   1     

16 SEKSI Pengendalian Penduduk dan 

Sistem Informasi Keluarga  

        

17 SEKSI Penyuluhan, Pergerakan, 

Advokasi Penyuluh Lapangan 

Keluarga Berencana dan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi  

        

18 SEKSI  Distribusi Alokon, Jaminan 

dan Pelayanan Keluarga Berencana 

        

 

19 

SEKSIPengembangan  Bina Ketahanan 

Remaja  

   1     



73 

 

20 SEKSI Pemberdayaan Keluarga 

Sejahtera  

1        

21 SEKSI Pengembangan Institusi 

Masyarakat Pedesaan, Bina Ketahanan 

Keluarga Balita, Anak dan Lansia  

1        

22 Ka.UPT. DP3AKBKec.Kedungjati    1             

24 Ka.UPT. DP3AKBKec.Karangrayung       1         

25 Ka.UPT. DP3AKBKec.Penawangan    1         

21 Ka.UPT. DP3AKBKec.Toroh     1           

22 Ka.UPT. DP3AKBKec.Geyer 1               

23 Ka.UPT. DP3AKBKec.Pulokulon     1           

24 Ka.UPT. DP3AKBKec.Kradenan     1           

25 Ka.UPT. DP3AKBKec.Gabus 
  

1 
     

26 Ka.UPT. DP3AKBKec.Ngaringan 1               

27 Ka.UPT. DP3AKBKec.Wirosari      1           

28 Ka.UPT. DP3AKBKec.Tawangharjo       1         

29 Ka.UPT. DP3AKBKec.Grobogan   1             

30 Ka.UPT. DP3AKBKec.Purwodadi   1      

31 Ka.UPT. DP3AKBKec.Brati     1           

32 Ka.UPT. DP3AKBKec.Klambu   1      

33 Ka.UPT. DP3AKBKec.Godong  1       

34 Ka.UPT. DP3AKBKec.Gubug 1        

35 Ka.UPT. DP3AKBKec.Tegowanu    1     

36 Ka.UPT. DP3AKBKec Tanggungharjo  1              

 Jml, Kantor ( Pejabat ) 10 7 12 7     

37 PenyuluhKB 4 7  38  21        

38 Staff    5 1 4 2    

Jumlah 16 14 55 29 4 2   

      Sumber: Renstra DP3AKB Tahun 2016-2021 

 

Tabel 3.2. SDM Non PNS 

  No Penempatan Jumlah 

1 Sekretariat 10 

2 BidangPP 1 

3 BidangPA PP 4 

4 Bidang KB – KR 2 

5 Bidang PPKS 2 

6 Lapangan 19 

Total Jumlah 38 

       Sumber: Renstra DP3AKB Tahun 2016-2021. 
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5.  Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Grobogan Terkait 

Perkawinan Anak. 

Sri Winarti selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Parameter 

Kependudukan BKKBN Jawa Tengah mengatakan bahwa Kabupaten 

Grobogan menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah dalam perkawinan 

anak.
125

 Hal ini juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

saat menghadiri pelepasan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unika Soegijapranata 

Semarang tahun 2018.
126

 Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo mengungkapkan 

ada tiga masalah desa dari antara berbagai masalah desa yaitu: permasalahan 

perkawinan anak. 

Menurut laporan Renstra 2016-2021 yang diambil  dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Pada usia perkawinan anak perempuan usia 17-18 tahun di 

Kabupaten Grobogan Tahun 2013 cukup tinggi dengan prosentase 28,55%, 

berada di bawah Kabupaten Tegal, Pemalang, Banjarnegara, Pati, dan Blora. 

Jika dilihat dari Umur Perkawinan Pertama <17 tahun, diketahui bahwa 

Kabupaten Grobogan berada pada urutan pertama jumlah Perkawinan Anak 

dengan prosentase 34,95%.
127

 Dari tahun 2012 sampai tahun 2013 angka 

perkawinan anak tersebut mengalami kenaikan 30%. Hingga tahun 2015 

jumlah perkawinan anak sudah mencapai 6.426.
128

 

                                                 
125

Grobogan Today, ”Angka Pernikahan Dini di Grobogan Nomor 2 Se-Jawa Tengah”, 28 

September 2018, http://www.grobogantoday.com/2018/09/angka-pernikahan-dini-di-grobogan-

nomor.html . 
126

 News Unika, “Gubernur Jawa Tengah Lepas KKN Unika”, 20 Maret 2019, 

http://news.unika.ac.id/2018/07/gubernur-jawa-tengah-lepas-kkn-unika-2/.  
127

 Renstra DP3AKB Kabupaten Grobogan 2016-2021. 
128

 Ibid. 

http://www.grobogantoday.com/2018/09/angka-pernikahan-dini-di-grobogan-nomor.html
http://www.grobogantoday.com/2018/09/angka-pernikahan-dini-di-grobogan-nomor.html
http://news.unika.ac.id/2018/07/gubernur-jawa-tengah-lepas-kkn-unika-2/
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Selanjutnya, berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Purwodadi 

pada tahun 2016 hingga tahun 2018 jika dilihat dari jumlah permohonan 

dispensasi kawin maka jumlah  perkawinan anak sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Laporan Perkara Dispensasi Pada Pengadilan Agama 

    Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama, 2019 

 

Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 

Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Anak apabila dilihat dari data laporan pengadilan agama 

tahun 2016-2018 jumlah permohonan dispensasi kawin masih cukup 

memprihatinkan, dengan kisaran di atas 100 orang lebih pertahun. Ditambah lagi 

pada permohonan dispensasi yang tidak dikabulkan sangat berpotensi terjadinya  

praktik perkawinan siri (tidak dicatatkan).  

Menurut Lestariningsih selaku Kabid. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Perempuan pada DP3AKB Kabupaten Grobogan. Penyebab terjadinya 

perkawinan anak di Kabupaten Grobogan yaitu;
129

  

a. Budaya setempat. 

                                                 
129

 Wasori, Kepala Sub Bagian Perencanaan DP3AKB Kabupaten Grobogan, Wawancara, Tanggal 

2 April 2019. 

Tahu

n 

Sisa  

tahu

n 

lalu 

Terim

a 

tahun 

ini 

Dicabu

t 

Dikabulka

n 

Ditola

k 

Tidak 

Dapat 

Diterima 

Gugu

r 

Dicore

t dari 

registe

r 

2015 3 263 3 248 6 0 0 0 

2016 7 202 6 180 8 2 0 6 

2017 4 152 11 129 1 1 0 0 

2018 15 144 11 139 0 0 2 3 
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Secara turun temurun masyarakat Kabupaten Grobogan masih 

mempercayai ketika anaknya menjelang dewasa masih belum kawin, 

maka dianggap “belum laku atau dicap sebagai perawan tua” Selain 

itu Pola asuh yang salah karena kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai batas usia kawin, mereka masih beranggapan ketika sudah 

akhil baligh maka anak mereka harus disegerakan menikah. 

b. Rendahnya perekonomian keluarga. 

Perkawinan anak dianggap sebagai jalan keluar mengatasi beban 

ekonomi orangtua pihak perempuan, sehingga beban orangtua 

berpindah ke tangan suaminya.  

c.  Kehamilan diluar nikah 

Menikah menjadi satu-satunya solusi bagi anak yang hamil di luar 

nikah atau satu-satunya cara untuk mempertanggungjawabkan bagi 

calon suami akibat hamil di luar nikah. Cara ini menjadi agar keluarga 

tidak menanggung malu. Kehamilan di luar nikah terjadi karena 

maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.   

d. Hukum dan kebijakan pemerintah 

Ketidak jelasan regulasi peraturan batas usia nikah terhadap anak 

yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-

Undang Perlindungan Anak, serta usia minimal menikah yang 

ditetapkan Undang-Undang Perkawinan belum mempertimbangkan 

kedewasaan sosial anak. 

e. Tingkat pendidikan yang rendah 
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Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah 

lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. 

Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk 

beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan 

melahirkan anak. Rendahnya pendidikan di Kabupaten Grobogan 

dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah pada data BPS tahun 2015-

2018 mengenai statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Grobogan. 

berikut data presentase penduduk berumur 7-24 tahun menurut 

karakteristik dan status pendidikan tahun 2018.  

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan 

Jenis Kelamin Kabupaten Grobogan, 2015-2018 

Tahun Jenis Kelamin 
Kelompok Umur 

7-12 13-15 16-18 

2018 
Laki-Laki 100 95,93 55,74 

Perempuan 100 95,16 64,06 

2017 
Laki-Laki 100 93,44 54,80 

Perempuan 100 98,93 58,07 

2016 
Laki-Laki 100 94,30 60,58 

Perempuan 100 94,23 57,53 

2015 
Laki-Laki 99,43 99,02 62,78 

Perempuan 100 95,28 68,36 

Sumber: BPS Statistik kesejahteraan Rakyat Kabupaten Grobogan    

       2015-2018, 2019 

 

Korelasi perkawinan anak dan Tingkat partisipasi sekolah bisa dilihat 

dari angka partisipasi sekolah (APS) menurut jenis kelamin perempuan, 

karena perempuan kerap menjadi pelaku perkawinan anak. APS umur 7 

tahun sampai dengan 12 tahun pada tahun 2015-2018 selalu konsisten pada 

angka 100 persen. Sedangkan, APS 13 tahun sampai dengan 15 tahun tidak 

setabil, puncaknya ada pada tahun 2017 yaitu 98,44 persen. Sama halnya 

seperti APS 16 tahun sampai dengan 18 tahun tidak setabil dan puncaknya 
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ada pada tahun 2015 sebesar 68,36 persen. Angka tersebut selaras dengan 

angka yang ada pada Gambar 2.1 yang memperlihatkan angka partisipasi 

sekolah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi nilainya semakin 

mengecil. Makin besar nilai APS makin besar tingkat partisipasi sekolah 

masyarakat.  

Banyak anak usia kurang dari 18 tahun di Kabupaten Grobogan yang 

melangsungkan pernikahan, sehingga hak-hak mereka sebagai anak banyak 

yang terabaikan dan tidak terpenuhi, seperti hak untuk bermain dan juga hak 

untuk memperoleh pendidikan. Perkawinan anak, khususnya pada anak 

perempuan sangat rentan menjadi penyebab adanya gangguan organ 

reproduksi yang belum siap. Anak perempuan yang menikah pada usia anak 

membuat mereka kehilangan hak untuk meraih pendidikan sehingga 

akhirnya tidak memiliki keterampilan. Perkawinan anak telah menyebabkan 

anak kehilangan hak untuk sekolah, bermain, dan berkreasi.
130

  

6. Program Kerja DP3AKB untuk Mencegah Perkawinan Anak. 

  DP3AKB dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 

DP3AKB tahun 2016-2021 diantaranya terdapat 2 (dua) program untuk 

mencegah atau mengurangi tingkat perkawinan anak, yaitu, advokasi 

pencegahan perkawinan anak, Kota Layak Anak (KLA), dan Kesehatan 

Reproduksi bagi remaja.
131

 

Berikut laporan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung 

sampai dengan bulan desember 2018 terkait pencegahan perkawinan anak: 

 

                                                 
130

 Renstra DP3AKB Tahun 2016-2021. 
131

 Wasori, Op.Cit., Wawancara, Tanggal 2 April 2019. 
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Tabel 3.5 : laporan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sampai 

dengan bulan desember 2018 terkait pencegahan perkawinan anak. 

No Program Kegiatan Jumlah 

Anggaran 

(Rupiah) 

Target 

Fisik 

(%) 

Realisasi 

Keuangan 

(Rupiah) 

Fisik 

(%) 

1 Program Advokasi 

Pencegahan Pernikahan 

Usia Anak 

51.000.000 100 49.619.000 97 

2 Program Kesehatan 

Reproduksi Remaja 

280.000.000 100 280.000.000 100 

 Advokasi dan KIE 

(Komunikasi, 

Informasi, dan 

Edukasi) Bagi Remaja. 

130.000.000 100 130.000.000 100 

Pendewasaan Usia 

Perkawinan Bagi 

Remaja 

150.000.000 100 150.000.000 100 

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB 2016-2021 Kabupaten 

Grobogan. 

 

Selain program di atas masih ada kegiatan yang sudah dijalankan 

namun belum dianggarkan yaitu, kegiatan Generasi Berencana (Genre) 

yang menjadi kegiatan dari program kesehatan reproduksi remaja.
132

 

Berikut penjelasan program-program dari Rencana Strategis (Renstra) 

DP3AKB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132

 Bambang Suryanto, Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AKB,  

Wawancara, tanggal 29 Agustus 2019. 
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a. Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak. 

Gambar 3.1. pelaksanaan advokasi pencegahan perkawinan anak pada 

tanggal 22 Juli 2019 di Pendapa Kabupaten Grobogan 

 
Sumber: DP3AKB, 2019 

Pelaksanaan program advokasi pencegahan perkawinan anak 

dipimpin langsung oleh Lestariningsih, S.Pd, SH, M. Si. Selaku kepala 

bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. 

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat 

(2)  Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas 

Jabatan dan Tata Kerja DP3AKB Kabupaten Grobogan, yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan anak dan 

pemberdayaan perempuan dan melaksanakan penguatan kelembagaan, 

pengembangan mekanisme perlindungan anak dan pemberdayaan 
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perempuan, advokasi dan edukasi serta peningkatan kualitas dan 

kesejahteraan perempuan dan anak. 

Program advokasi pencegahan perkawinan anak bertujuan untuk 

menekan jumlah perkawinan anak, serta memberikan pemahaman 

tentang dampak buruk dari perkawinan anak serta mendorong 

masyarakat menjadi duta pencegahan anak.
133

 Oleh karena itu, advokasi 

merupakan upaya perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti 

demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat 

dalam sistem yang dibuat. Keberhasilannya diperoleh bila proses 

dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana dan bertahap dengan 

tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar 

menjadi lebih baik.
 134

 

DP3AKB melakukan advokasi bersama Dinas Kesehatan 

Kabupaten Grobogan untuk mensosialisasikan tentang bahaya yang 

timbul jika melakukan praktik perkawinan anak kepada siswa-siswi, 

Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Kementrian Agama sebagai 

pihak yang berwenang untuk melegalisasi suatu perkawinan (anak) serta 

pembinaan kepada calon pengantin.
135

 Selain itu DP3AKB juga 

melakukan advokasi kepada para pemuka agama untuk tidak 

menikahkan pasangan yang memiliki usia yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang, terutama pernikahan di bawah tangan.
136

  

                                                 
133

 Ibid. 
134

 Lestariningsih, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan DP3AKB, 

Wawancara,  Tanggal 26 Agustus 2019. 
135

 Ibid. 
136

 Ibid. 
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Berikut uraian program advokasi yang dilakukan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) bersama stake holder:  

1) Advokasi bersama dinas kesehatan daerah untuk mensosialisasikan 

tentang bahaya perkawinan anak diberbagai tempat pelaksanaan 

kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan seperti Puskesmas, 

Bidan, dan Rumah Sakit. Materi  yang disampaikan adalah mengenai 

akibat dari perkawinan anak serta memberikan pemahaman tentang 

Pendewasaan Usia Kawin (PUP).
137

 

2) Advokasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk 

lebih memperketat pelaksanaan Program Wajib Belajar bagi anak-

anak usia sekolah, karena Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun  

secara tidak langsung akan menurunkan pernikahan usia anak karena 

akan berusia 18 tahun ketika lulus Sekolah Menengah Atas dan 

sudah cukup matang untuk menikah, serta mengusulkan pendidikan 

sex masuk dalam kurikulum Untuk menciptakan kesadaran di antara 

anak-anak tentang bahaya dan resiko dari perkawinan anak, 

pendidikan seks dan kesehatan reproduksi.
138

 

3) Advokasi bersama Kementrian Agama khususnya KUA se-

Kabupaten Grobogan dan Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan 

untuk memperbaiki manajemen dan administrasi perkawinan. 

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus diwajibkan demi 

mengantisipasi praktik perkawinan anak secara bawah tangan/ siri, 

dan mengantisipasi terjadinya pemalsuan umur dan identitas. Selain 

                                                 
137

 Ibid. 
138

 Ibid. 
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itu mengedepankan bimbingan pra-nikah melalui Badan Penasehat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dibentuk oleh 

KUA.  

Gambar 3.2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah pada 

tanggal 16 April 2019 di Aula Kementrian Agama Kabupaten 

Grobogan. 

 
Sumber: DP3AKB, 2019 

 

4) Advokasi kepada para pemuka/tokoh agama untuk tidak menikahkan 

pasangan yang memiliki usia yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang, terutama pada pernikahan di bawah tangan.
139

  

Selain itu, DP3AKB memfokuskan pada pengoptimalan Forum Anak 

sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam melakukan advokasi 

pencegahan perkawinan anak di sekolah-sekolah pada Masa Orientasi 

Sekolah (MOS). 

Program advokasi pencegahan perkawinan anak merupakan bagian 

dari pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan 

kebijakan yang dibentuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian 

                                                 
139

 Ibid. 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (K3A) yang 

dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi 

Hak-Hak Anak, dan World Fit for Children di tingkat internasional, 

serta Undang-Undang Dasar 1945.
140

 Pelaksanaannya sendiri 

dilaksanakan oleh seluruh OPD Kabupaten Grobogan.  

Pada Pasal 9 PERMEN PPPA No. 12 Thn 2011 Tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak 

idealnya harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh KHA, 

dikelompokkan kedalam 6 bagian, yang meliputi bagian penguatan 

kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu  klaster hak sipil dan 

kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya, 

klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster 

perlindungan khusus. Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatifnya terdapat point untuk melaksanakan pencegahan 

perkawinan anak. Oleh karena itu, Bupati Kabupaten Grobogan 

menginstruksikan masing-masing desa/kelurahan menganggarkan dana 

dari dana desa untuk mengembangkan kabupaten, Desa/Kelurahan 

layak anak.
141

 

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor  11  Tahun 2011 tentang Kabijakan 

Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak untuk mengefektifkan 

pengembangan KLA, DP3AKB membentuk Gugus Tugas KLA yang 

                                                 
140

 Ibid. 
141

 Ibid. 
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keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait perwakilan anak, 

dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Gugus tugas KLA 

tersebut meliputi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat 

Penegak Hukum, Lembaga Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)/Organisasi Perempuan, Tenaga 

Pendidik, Tenaga Kesehatan, Dunia Usaha/Industri, Seksi Bina 

Kesertaan Keluarga Berencana, Seksi Pengendalian Penduduk, Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Masyarakat, Orang 

tua hingga anak itu sendiri.
142

 

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dimulai sejak 2006 melalui 

pengembangan pada 5 kabupaten/kota, dan pada tahun 2017 telah 

mencakup 126 kabupaten/kota. Hingga tahun 2019 tepatnya pada bulan 

Juli Kabupaten Grobogan telah menerima penghargaan kabupaten/kota 

layak anak sebanyak 8 kali secara berturt.  Penghargaan yang diterima 

Yaitu pada Tahun 2009 sebagai pelaksana terbaik pengembangan KLA, 

Tahun 2011 sebagai Inovator Pengembangan KLA, serta penghargaan 

sebagai KLA kategori PRATAMA sebanyak 6 (enam) kali berturut-

turut pada Tahun 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
143

  

Pelaksanaan program advokasi pencegahan perkawinan anak yang 

dilakukan tidak hanya sebatas sosialisasi terhadap masyarakat 

Kabupaten Grobogan. Namun, dilakukan dalam bentuk diskusi antar 

pembicara dengan audiens,  serta bahan advokasi yang telah 

disampaikan kepada remaja akan diteruskan kepada masyarakat secara 

                                                 
142

 Ibid. 
143

 Ibid. 



86 

 

berkesinambungan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, 

Desa/Kelurahan, Hingga sampai pada warga masyarakat yang paling 

bawah melalui organisasi desa seperti PKK.
144

 

Media advokasi pencegahan perkawinan anak adalah menggunakan 

media elektronik seperti radio, dan Sosialisasi dengan  penyebaran 

leafet, “nikah muda?, malu dong!!!” di sekolah-sekolah dan desa-

desa.
145

 

b. Program Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja 

Pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja bagi remaja 

dipimpin langsung oleh Drs. Bambang Suryanto selaku kepala seksi 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati 

Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 

DP3AKB Kabupaten Grobogan, yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah. 

Program kesehatan reproduksi bagi remaja merupakan kegiatan 

peningkatan kualitas kesehatan reproduksi yang di dalamnya 

menyangkut peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, 
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pencegahan penyakit menular seksual, HIV dan AIDS, serta 

pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertitilas.
146

 

Progam kesehatan reproduksi bagi remaja bertujuan untuk 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. 

Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan 

keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, 

yaitu suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung keluarga 

agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal, sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 47, memberi 

amanat kepada pemerintah Pusat dan Daerah untuk menetapkan 

kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.
147

 

Program kesehatan reproduksi remaja dibagi menjadi tiga yaitu 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi remaja, Pendewasaan 

Usia Perkawinan, dan Generasi Berencana (Genre). Semua kegiatan 

tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada remaja, 

keluarga remaja dan masyarakat akan pentingnya perencanaan atau 

merencanakan kehidupan berkeluarga,  memahami pengetahuan dan 

masalah reproduksi pada remaja, dan menjadikan generasi yang 

berencana serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

pendewasaan usia perkawinan.
148
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Dalam pelaksanaannya kegiatan PUP, KIE, dan Genre melibatkan 

seluruh potensi yang ada mulai dari Dinas terkait seperti Dinas 

Kesehatan, PLKB, Camat, Kepala Desa, PKK, dan Pramuka. Hingga 

kelompok kegiatan seperti PIK remaja, dan Kelompok Bina Keluarga 

Remaja (BKR). PIK-R tersebut dibekali materi oleh DP3AKB tentang 

Pendewasaan Usia Kawin (PUP), Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

(KIE) bagi remaja, dan Generasi Remaja.
149

 

Program kesehatan reproduksi bagi remaja merupakan kegiatan 

sosialisasi dan pembinaan. Pembinaan dilaksanakan dengan  membekali 

materi mengenai PUP, KIE dan Genre kepada kelompok PIK-R dan 

BKR, kemudian DP3AKB serta PIK-R dan BKR bersama-sama 

mensosialisasikan  materi tersebut kepada remaja-remaja dan keluarga 

remaja baik di desa-desa dan sekolah-sekolah Kabupaten Grobogan. 

Sosialisasi dan pembinaan ini dilakukan secara rutin dengan 

berpedoman pada promosi dan konseling kesehatan reproduksi bagi 

kelompok PIK-R, himpunan materi program Generasi Berencana 

(Genre), yang berisikan substansi materi yang dapat menjadi referensi 

bagi Pengelola Program kesehatan reproduksi remaja, orangtua, remaja, 

dan masyarakat peduli remaja sebagai acuan dalam mengatasi 

permasalahan remaja. Adapun substansi materi dalam Program tersebut 

antara lain : 1) Penanaman Nilai-Nilai Moral Melalui 8 Fungsi 

Keluarga, 2) Pendewasaan Usia Perkawinan, 3) Seksualitas, 4) NAPZA, 

5) HIV dan AIDS, 6) Keterampilan Hidup, 7) Komunikasi Efektif 
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Orangtua terhadap Remaja, 8) Kebersihan dan kesehatan diri remaja 9) 

Peran Orangtua Dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja dan 10) 

Pemenuhan Gizi Remaja.
150

 

Berikut penjelasan pelaksanaan mengenai program kesehatan 

reproduksi remaja. 

1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Bagi Remaja 

Gambar 3.3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan advokasi dan KIE 

bagi remaja pada tanggal 26 Mei 2018 di SMAN 1 Purwodadi. 

 

 
 

Sumber: DP3AKB, 2018 

 

Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

mengacu pada visi misi Bupati Kabupaten Grobogan di mana poin 

nomor 4 menyatakan “Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, 

kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan, 

KB dan pelayanan sosial dasar lainnya” dan poin nomor  9 

menyatakan “Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan 

antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan 

penanggulangan kemiskinan”. Program KIE dilaksanakan sebagai 
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bentuk kegiatan komunikasi untuk merencanakan masa depan 

remaja yang lebih baik..
151

 

KIE dilakukan sebagai sebuah proses penyampaian isi 

pesan program Keluarga Berencana (KB) dan PUP dari pengelola 

dan pelaksana program KIE dalam hal ini DP3AKB Kabupaten 

Grobogan kepada keluarga dan masyarakat, terutama bagi remaja 

dan orang tua.
152

 

Tujuan dari program KIE adalah meningkatkan pemahaman 

kesehatan remaja yang berkualitas, meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan remaja dalam pencegahan masalah kesehatan dan 

meningkatkan keterlibatan remaja dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja, sebagaimana dihrapkan 

agar remaja terhindar dari perkawinan anak, sex sebelum nikah, 

dan penggunaan napaza.  Adapun yang menjadi sasaran program 

ini adalah laki-laki dan perempuan usia 10-19 tahun dan belum 

menikah.
153

 

Pelaksanaan KIE bagi remaja dilakukan dengan cara 

memberikan sosialisasi melalui wadah yang dibentuk oleh 

DP3AKB yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan 

Bina Keluarga Remaja (BKR). 
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2) Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja. 

Gambar 3.4. Pelaksanaan pembinaan Pendewasaan Usia 

Perkawinan Bagi Remaja pada tanggal 14 April 2019 di SMAN I 

Gayer. 

 

Sumber: DP3AKB, 2019 

 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah 

program untuk upaya meningkatkan usia minimal perkawinan yaitu 

20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.
154

 PUP bukan sekedar 

menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga 

mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang 

cukup dewasa.
155

 

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah 

memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di 

dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan 

berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan 
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fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta 

menentukan jumlah dan jarak kelahiran.
156

 

Program PUP berimplikasi pada perlunya peningkatan usia 

kawin yang lebih dewasa. Program PUP bertujuan meningkatkan 

usia kawin perempuan pada umur 21 tahun Pendewasaan usia 

perkawinan bukan sekedar menunda usia perkawinan, akan tetapi 

program ini dapat mengupayakan agar kehamilan pertama terjadi 

pada usia yang dewasa. apabila seseorang gagal mendewasakan 

usia perkawinannya, maka langkah selanjutnya mengupayakan 

penundaan kelahiran anak pertama harus segera dilakukan.
157

 

PUP merupakan bagian dari program DP3AKB dan 

Keluarga Berencana Nasional yang memberikan dampak pada 

peningkatan umur kawin pertama yang pada pelaksanaannya akan 

menurunkan Total Fertility Rate (TFR).
158

 Selain itu, program 

pendewasaan usia perkawinan merupakan rangkaian dari strategi 

DP3AKB bidang Keluarga berencana dalam mencegah perkawinan 

anak. Pelaksanaan program PUP bertujuan meningkatkan usia 

kawin perempuan pada usia 21 tahun. krangka ini dibagi menjadi 

tiga masa reproduksi, yaitu Masa menunda perkawinan dan 

kehamilan, Masa menjarangkan kehamilan dan  Masa mencegah 

kehamilan.
159

 Berikut uraian pemahaman dan pembinaan kepada 

remaja dari program PUP; 
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1) Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan 

Masa menunda perkawinan dan kehamilan yaitu, 

menganjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 

tahun untuk menunda perkawinannya. Karena kelahiran anak, 

oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat 

mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Apabila perempuan 

tersebut sudah terlanjur menikah, maka dianjurkan untuk 

menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.
 160

 

2) Masa Menjarangkan Kehamilan. 

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode 

Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun 

dengan menganjurkan agar PUS sebaiknya melahirkan pada 

periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik tidak 

terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan 

untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua 

kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. 

Sehingga, tidak terjadi dua balita dalam periode 5 tahun.
161

 

Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan 

alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini 

dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat 

menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama. Semua 

kontrasepsi, yang dikenal sampai sekarang dalam program 

Keluarga Berencana Nasional, pada dasarnya cocok untuk 
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menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah 

kelahiran anak pertama langsung menggunakan alat 

kontrasepsi spiral (IUD).
162

 

3) Masa Mencegah Kehamilan. 

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS 

berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui 

melahirkan anak di atas usia 35 tahun banyak mengalami 

resiko medik. Pencegahan kehamilan merupakan proses yang 

dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi 

yang dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi 

dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana 

PUS sudah berumur 50 tahun.
163

 

Dari tiga masa reproduksi tersebut yang terkait langsung 

dengan pendewasaan usia kawin adalah masa menunda perkawinan 

dan kehamilan. Sedangkan yang dimaksud masa menjarangkan 

kehamilan dan masa mencegah kehamilan adalah untuk pasangan 

usia subur (PUS). DP3AKB juga membentuk Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang 

mendukung program PUP di setiap Kecamatan Kabupaten 

Grobogan. PIK-R dan BKR adalah tempat kegiatan Genre yang 

dikelola dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja guna 

memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Genre, 
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Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup, pelayanan 

konseling dan rujukan Genre.
164

  

3) Generasi Berencana (Genre). 

Gambar 3.5. Pelaksanaan Lomba KKBPK Saka Kencana pada 

tanggal 29 Agustus 2019 di Universitas An Nur Purwodadi. 

 

 
Sumber: DP3AKB, 2019. 

Program Genre merupakan suatu program untuk 

memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang 

berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia 

pernikahan, mempunyai perencanaankehidupan berkeluarga untuk 

mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, 

model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.
165

 

Genre adalah remaja yang memiliki pengetahuan, bersikap 

dan berperilaku sebagai remaja, untuk menyiapkan dan 

perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Remaja 

Genre yang mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan 
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secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan 

menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan 

reproduksi. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui 

pengembangan wadah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) 

yang dilaksanakan melalui pendekatan dari, oleh dan untuk 

remaja.
166

 

Selain pendekatan langsung kepada remaja, pendekatan 

dilakukan pula kepada orang tua yang memiliki remaja, mengingat 

keluarga adalah lingkungan terdekat remaja serta merupakan 

tempat pertama dan utama dalam pembentukkan karakter. 

Pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja dilakukan 

melalui Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja 

(BKR).
167

 

Kegiatan Genre merupakan perwujudan dari salah satu 

Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni 

melakukan revolusi karakter bangsa yang diawali dengan upaya 

melakukan revolusi mental. Revolusi mental, direalisasikan melalui 

langkah mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan prilaku serta 

membangun kesadaran dan optimisme manusia. seluruh tahapan 

untuk mencapai salah satu klausul dari Nawacita Presiden Joko 

Widodo tersebut dapat dilakukan oleh para remaja. Karena, remaja 

memiliki peran penting dalam melaksanakan revolusi mental.
168
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Program Genre diarahkan untuk mewujudkan remaja yang 

berperilaku sehat, bertanggung jawab, dan dilaksanakan melalui 

dua pendekatan, yaitu: 

a) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Suatu wadah 

dalam program Genre yang dikelola dari, oleh dan untuk 

remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling 

tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan 

penunjang lainnya.
169

 

b) Kelompok Bina Keluarga Remaja, adalah suatu 

kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga  yang 

mempunyai remaja usia 10–24 tahun yang dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua 

remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja 

dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan 

kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok.
170

 

Pelaksanaan kegiatan Genre dimulai dari peningkatan 

jejaring kemitraan dalam program Genre, peningkatan SDM 

pengelola dalam melakukan advokasi, sosialisasi, promosi dan 

desiminasi Program Genre pada mitra kerja dan stakeholder, 

pengembangan PIK-R (Centre of Excellence) untuk dapat berperan 

sebagai pusat pengembangan PIK-R, sebagai pusat rujukan remaja, 

sebagai percontohan/model, pengembangan kelompok BKR yang 
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dimulai dari kelompok dengan stratifikasi dasar, berkembang, dan 

paripurna.
171

 

Adapun strategi DP3AKB dalam melaksanakan kegiatan 

Genre antara lain:
172

 

a) Memberdayakan SDM pengelola dan pelayanan program 

Genre melalui orientasi, workshop dan pelatihan, serta 

magang. 

b) Membentuk dan mengembangkan PIK remaja dan BKR. 

c) Mengembangkan materi program Genre. 

d) Meningkatkan kemitraan program Genre dengan stakeholder 

dan mitra kerja terkait. 

e) Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara 

berjenjang secara operasionalnya. 

Kegiatan Genre merupakan inisiatif dari DP3AKB terlebih 

perwujudan dari salah satu Nawacita Presiden Republik Indonesia, 

Joko Widodo, yakni melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini 

dikarenakan bahwa kegiatan Genre baru dianggarkan pada tahun 

2020. Sementara anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut,  

menggunakan dana sisa dari KIE dan PUP. Pelaksanaannya sendiri  

juga bebarengan dengan pelaksanaan KIE dan PUP.
173
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7. Alasan-Alasan Perkawinan Anak Menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas 

IA Kabupaten Grobogan. 

Untuk mengetahui alasan-alasan dikabulkannya perkawinan anak, 

berikut ini disampaikan beberapa contoh penetapan pengadilan Kabupaten 

Purwodadi terkait. Berdasarkan Penetapan Nomor 1Pdt.P/2018/PA.Pwd,
174

 

Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon 

suaminya dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian 

eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi besama, 

sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang 

melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan. Dalam 

pertimbangan hukum, hakim menimbang bahwa memberikan dispensasi 

nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah supaya 

membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Daripada tidak memberikan 

dispensasi yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan 

terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan.
175

 

Berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2018/PA.Pwd.
176

 Dalam kasus 

ini Cucu Pemohon tersebut sekitar 1 tahun yang lalu sebelum penetapan, 

telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki. Pemohon bermaksud 

menikahkan cucunya tersebut, karena keluarga dari masing-masing pihak 

khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma 

hukum) jika Cucu dan Calon suami tidak segera dinikahkan, terlebih Cucu 

Pemohon dengan calon suami telah berhubungan layaknya suami isteri 
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yang akan menimbulkan kemudratan yaitu kemungkinan terjadinya 

hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan, namun belum 

hamil. Dalam pertimbangan hukum, hakim menimbang bahwa memberikan 

dispensasi nikah kepada cucu Pemohon untuk dapat  menikah secara sah 

akan dapat membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Terlebih calon 

suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami namun belum hamil. 

Maka Daripada tidak memberikan dispensasi yang akan menimbulkan 

kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah 

(zina) yang berkelanjutan.
177

 

Berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Pwd.
178

 Pemohon 

bermaksud menikahkan anak pemohon karena hubungan keduanya sudah 

sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi 

besama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan 

yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan, serta pihak 

calon suami telah melamar anak pemohon dan diterima. Dalam 

pertimbangan hukum, hakim menimbang bahwa memberikan dispensasi 

nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan dapat 

membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Daripada tidak memberikan 

dispensasi yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan 

terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan.
179
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Dari ketiga (3) contoh penetapan dispensasi kawin tersebut didasari 

dengan alasan pergaulan bebas yang berbuah kehamilan atau ditakutkan 

menimbulkan fitnah keluarga atau kecelakaan (married acciden), 

menjadikan perkawinan sebagai cara untuk menutup aib keluarga. Sering 

kali cara ini direkomendasikan oleh berbagai pihak seperti orang 

tua/keluarga, pemuka agama dan Pengadilan Agama. 

Berdasarkan Penetapan Nomor 0219/Pdt.P/2017/PA.Pwd.
180

 Pemohon 

bermaksud menikahkan anak pemohon karena hubungan keduanya sudah 

sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi 

besama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan 

yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan. Dalam 

pertimbangan hukum, hakim menimbang bahwa majelis hakim  telah 

mendengarkan keterangangan anak pemohon dan calon suami anak 

pemohon yang keduanya masih dapat bersabar untuk menunda perkawinan 

sampai batas usianya bertambah dan persiapannya lebih matang, dan 

majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan 

dalil-dalilnya serta perkawinan dapat ditunda sampai terpenuhinya batas 

usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, majelis hakim 

menolak permohonan pemohon.
181

 Penetapan Nomor 

0219/Pdt.P/2017/PA.Pwd ditolak karena pemohon tidak dapat mengajukan 

saksi-saksi yang akan menguatkan dalil-dalilnya dan anak pemohon 

menyatakan dapat bersabar untuk menunda perkawinan sampai batas usia 
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minimal yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Ibu dari anak pemohon mendesak 

supaya anak pemohon segera menikah. 

Berdasarkan Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PN.Pwi. Bahwa 

pemohon meminta dispensasi karena anak pemohon (18 tahun) telah 

menjalin cinta dengan seorang perempuan (21) dan keduanya sepakat 

untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Oleh karena itu Majelis Hakim 

memutus bahwa memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon 

untuk dapat  menikah. Dalam putusannya Hakim tidak berhasil untuk 

menyarankan pemohon serta anak pemohon untuk menunda pernikahan 

hingga usia minimal sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
182

 

Melalui program advokasi pencegahan perkawinan tersebut, DP3AKB 

mengadvokasi PA dan PN dengan muatan-muatan norma perlindungan 

anak yaitu, menetapkan secara ketat kriteria anak yang dapat diberi 

dispensasi kawin, dan memberi materi tentang akibat yang timbul dari 

perkawinan anak kepada para hakim yang bertugas menetapkan dispensasi 

kawin selama satu tahun sekali.
183

 Muatan dari program tersebut sangat 

penting karena persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan 

upaya perlindungan hukum, tetapi juga komitmen diantara stake holder 

untuk mencegah perkawinan anak melalui pembatasan pemberian 

dispensasi kawin. 

                                                 
182

 Data dan Informasi Pengadilan Negeri Purwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 22 Oktober 
2019 
183

 Lestariningsih, Op.Cit, Wawancara,  Tanggal 26 Agustus 2019. 
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Menurut Pak Zuhdi Muhdlor selaku Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Grobogan. 

“Dalam praktiknya pernikahan usia anak bersifat fleksibel. Artinya, 

jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan 

darurat demi menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan 

mempertahankan kebaikan/maslahat. Dengan pemberian 

dispensasi kawin tersebut harus dipertimbangkan juga unsur yang 

mempengaruhi kebahagiaan hubungan calon mempelai. Hakim 

juga mempertimbangkan faktor apa yang menyebabkan para calon 

mempelai tersebut ingin melakukan perkaiwinan di usia anak. 

Dalam menetapkan pemberian izin dispensasi nikah hakim harus 

memutus dengan seadil-adilnya dan berpedoman pada Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta 

mengintegerasikannya dengan Undang-Undang Perlindungan 

Anak.”
184

 

 

8. Peran Kementrian Agama dalam mendukung Program DP3AKB terkait 

pencegahan perkawinan anak. 

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirosari 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari merupakan unit 

pelaksana dari Kantor Kementerian agama Kabupaten Grobogan yang 

ada di daerah/wilayah Kecamatan  Wirosari, yang mana segala 

kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Wilayah 

Kecamatan Wirosari.
185

 

KUA Kecamatan Wirosari secara struktural dan fungsional 

merupakan bagian dari lembaga pelaksana instrument pemerintah 

yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan 

koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan. 

Alasan penulis memilih KUA Kecamatan Wirosari karena, memiliki 

                                                 
184
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185

 Agus Huda Ariyanto, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten 
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tingkat perkawinan anak terbanyak di Kabupaten Grobogan dalam 

tahun 2017-2018.
186

 

Kasus yang sering dihadapi oleh KUA kecamatan Wirosari 

Kabupaten Grobogan adalah kasus perkawinan anak dan kasus 

Perceraian. Terkait dengan kasus tersebut maka setiap KUA terdapat 

suatu bimbingan pranikahan yang disebut dengan Badan penasehatan, 

pembinaan, pelestarian perkawinan (BP4). BP4 tersebut berfungsi 

untuk memberikan pembekalan tentang perkawinan, meminimalisir 

angka perkawinan anak dan mengurangi angka perceraian. Maka 

melalui program penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA di 

kecamatan masing-masing dan Tokoh Agama setempat serta di bantu 

juga oleh DP3AKB yang ditujukan kepada calon khusus pengantin di 

KUA dan kepada para pemuda pemudi atau anak- anak remaja.
187

 

Adapun materi yang disampaikan kepada calon khusus 

pengantin yaitu diberikan pada saat pendaftaran 10 hari sebelum 

menikah bagi calon pengantin yaitu selama 24 jam pelajaran yang 

terbagi kepada tujuh materi yaitu: tata cara dan prosedur perkawinan, 

pengetahuan Agama, peraturan perundang-undangan perkawinan, Hak 

dan Kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen 

keluarga, dan psikologi keluarga yang di sampaikan melalui diskusi 

dan tanya jawab, serta penyuluhan ke seluruh desa terkait bahaya 

perkawinan anak.
188
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b. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Grobogan. 

Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan memiliki peran aktif 

dalam mencegah perkawinan anak setelah pelaku praktik perkawinan 

anak mendaftarkan permohonan dispensasi di PA Kabupaten 

Grobogan. Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, 

saran, pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri, kepada para 

Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau 

menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas 

umur yang ditentukan undang-undang.
189

 

Hakim akan memberikan pemahaman dan bimbingan terkait 

resiko perkawinan anak, baik dari segi kesehatan, reproduksi, dan 

psikologi yang belum siap. Serta memberi pembatasan terhadap 

praktik perkawinan anak terkait penghasilan suami, dan kedewasaan 

calon istri. Hal ini yang dimaksud adalah menolak dispensasi 

perkawinan dalam rangka menunda perkawinan.
190

  

Dalam melakukan praktik perkawinan anak di Kabupaten 

Grobogan para pasangan yang melakukan praktik perkawinan anak 

akan mendaftarkan perkawinannya melalui permohonan dispensasi 

kawin. Menurut Pak Zuhdi selaku hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Grobogan upaya yang dilakukan masyarakat untuk 

melaksanakan perkawinan anak yaitu;
191
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Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama diatur 

melalui Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan 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. 

 

Selanjutnya bagi yang beragama Islam tentang dispensasi ini 

diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) sub g Peraturan Menteri 

Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai 

Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan 

Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang beragama 

Islam, menentukan:  

Dispensasi Peradilan Agama ialah penetapan yang berupa 

dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 

19 tahun dan atau calon istri yangbelum mencapai umur 16 

tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 

 

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 

1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja 

Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan Bagi yang beragama Islam disebutkan bahwa 

“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan 

calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan 

pernikahan, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama”. 

Pengadilan Agama akan memeriksa dalam perundangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk 

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama 
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memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Hal ini 

terdapat, pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 

Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata 

Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.  

Permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua Pemohon 

yang anaknya masih di bawah batas minimal usia nikah, baik orang 

tua si pria mupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama 

yang berada di wilayah tempat tinggal Pemohon.
192

 Akan tetapi dalam 

prakteknya, permohonan dispensasi nikah bisa diajukan oleh yang 

akan melaksanakan dispensasi nikah, hal ini dikarenakan orang tua 

merasa malu. Setelah memeriksa dalam persidangan, dan 

berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan 

dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah 

dengan suatu penetapan. Kemudian salinan penetapan itu dibuat dan 

diberikan kepada Pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan 

pernikahan.
193

 

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadi 

adanya penolakan untuk mengkawinkan para calon mempelai, melalui 

surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, 

dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan dispensasi 

kawin.  

                                                 
192
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193

 Ibid. 



108 

 

Dalam persidangan Ketua Majelis berusaha memberikan 

pemahaman dan nasehat akan resiko yang timbul akibat terjadinya 

perkawinan anak kepada pemohon.
194

 Bila Ketua Majelis tidak 

berhasil dengan nasehat-nasehatnya, Ketua Majelis membacakan surat 

permohonan pemohon yang telah didaftarkan dikepaniteraan 

Pengadilan Agama.
195

 Selanjutnya Ketua Majelis memulai 

pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. 

Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan 

pemohon menyerahkan bukti surat, seperti foto copy surat kelahiran 

atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau 

kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Surat pemberitahuan 

penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan 

sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan 

calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. 

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil 

kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan. 

Prinsip diberikannya dispensasi nikah terhadap perkawinan anak 

bertujuan agar dapat membantu kedua calon mempelai terhindar dari 

perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku, serta 

dengan pemberian dispensasi nikah tersebut diharapkan akan dapat 

membantu tercapainya dari sebuah tujuan perkawinan yang dilakukan 

                                                 
194
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oleh kedua calon mempelai. Tidak sedikit perkawinan anak yang 

berujung pada perceraian. Akan tetapi, perkawinan anak juga bukan 

faktor utama penyebab terjadinya perceraian. Hal ini dapat kita lihat 

dari tingkat perceraian pada tahun 2018 di Kabupaten Grobogan masih 

rendah dari pada Kota Semarang yang notabene wilayah perkotaan.
196

 

DP3AKB turut serta dalam mengadvokasi Pengadilan Agama 

untuk memperketat batasan dispensasi yang diperbolehkan bagi 

pemohon dispensasi kawin, serta memberikan materi pelatihan selama 

satu tahun sekali  kepada hakim Pengadilan Agama tentang bahaya 

yang timbul akibat perkawinan anak. Materi tersebut digunakan 

sebagai upaya bagi Pengadilan Agama kepada anggota masyarakat 

untuk menunda perkawinan. Pengadilan Agama berperan penting 

terhadap program di dalam Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB 

dalam hal pendataan untuk mengetahui hasil dari program yang 

dijalankan oleh DP3AKB.
197

 

B. Pembahasan. 

1. Peranan DP3AKB dalam mencegah perkawinan anak. 

Pelaksanaan pencegahan perkawinan anak merupakan peran yang 

dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini 

DP3AKB yang secara langsung bertanggung jawab dan mengawasi 

penyelenggaraan  perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan 

dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

                                                 
196
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197
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Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pembedayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan. 

Terutama  terkait perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 

Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 

Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, dimana peraturan tersebut 

mengatur masyarakat untuk berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadap perlindungan anak dalam bentuk mencegah terjadinya 

perkawinan anak. 

Untuk mengetahui peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan dalam 

mencegah perkawinan anak, berikut ini akan dibahas program-program 

dan kegiatan yang telah dilakukan DP3AKB, yaitu: 

a. Advokasi pencegahan pernikahan usia anak.  

Dari hasil penelitian, DP3AKB berperan sebagai pelopor atau 

menggerakan stake holder tersebut untuk mengadvokasi 

mencegah perkawinan anak melalui bidangnya masing-masing. 

Pelaksanaan program advokasi pencegahan perkawinan anak yang 

dilaksanakan oleh bidang perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan, dilakukan dengan bekerja sama bersama beberapa 

stake holder diantaranya Kementrian Agama (Kemenag), Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat. Sasarannya 

adalah siswa-siswi sekolah, tokoh agama, perangkat desa, tokoh 

masyarakat, forum anak, organisasi perempuan. Oleh sebab itu 



111 

 

perlu adanya komitmen dari setiap stake holder tersebut untuk 

mendukung DP3AKB dalam memberantas perkawinan anak. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DP3AKB bersama stake 

holder ikut menyukseskan program advokasi pencegahan 

perkawinan anak melalui sosialisasi dalam bentuk diskusi, dan 

pembekalan pernikahan usia anak sebagai bahan advokasi yang 

nantinya akan diteruskan kepada masyarakat secara 

berkesinambungan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, 

Desa/Kelurahan, Hingga sampai pada warga masyarakat yang 

paling bawah.  

Keseriusan DP3AKB dalam menurunkan jumlah perkawinan 

anak terlihat pada program advokasi yang telah melaksanakan 

sosialisasi dengan media elektronik seperti radio, dan Sosialisasi 

dengan  penyebaran leafet, “nikah muda?, malu dong!!!” di 

sekolah-sekolah dan desa-desa. Namun, media elektronik yang 

digunakan masih dibilang kuno.  Sebab saat ini media elektronik 

telah mencapai pada era modern akibat pengaruh perkembangan 

teknologi. Masyarakat Kabupaten Grobogan lebih memanfaatkan 

media elektronik terkini seperti media sosial (medsos) atau media 

dalam jaringan (daring) dengan berbagai bentuk (Facebook, 

Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, WeChat dan web internet). 

Bukan berarti media massa seperti leafet dan radio harus 

dihilangkan, akan tetapi perlu diperluas melalui media massa 

terkini seperti yang disebutkan di atas. 
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 Pentingnya media masa terkini dikarenkan, media elektronik 

modern tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari generasi muda 

maupun para orang tua di semua strata sosial, maka 

memanfaatkan teknologi terkini dalam bidang komunikasi massa 

bisa menjadi pilihan yang relatif tidak terlalu membutuhkan biaya 

tinggi namun punya daya pengaruh luar biasa. Hal ini sejalan 

dengan strategi yang diusulkan oleh Yusuf Hanafi, yaitu 

diperlukan memobilisasi media massa agar dapat memberikan 

pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten 

Grobogan tentang bahaya dan resiko perkawinan anak ditengah 

perkembangan teknologi.
198

 

DP3AKB mengklaim bahwa hasil pelaksanaan program 

advokasi pencegahan perkawinan anak telah menurunkan jumlah 

perkawinan anak jika dilihat melalui tabel 3.3 (halaman 77) 

laporan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama dari 

tahun 2015 hingga 2018.  

Selanjutnya keberhasilan lainnya atas program advokasi 

pencegahan perkawinan anak adalah turut serta dipilihnya Nurul 

Indriyani warga Desa Padang Kecamatan Tanggungharjo sebagai 

duta kampanye “Because I Am A Girl (BIAAG) plan Indonesia” 

untuk mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak di New 

York, Amerika Serikat pada tahun 2012.
199

 Dan terpilih sebagai 

Anak Berprestasi di Bidang Pencegahan perkawinan anak, 

                                                 
198
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199

 Lestariningsih, Op.Cit., Wawancara. 



113 

 

Kesetaraan Jender dan Perluasan Akses Anak untuk Bersekolah 

pada peringatan Hari Anak Nasional  pada tahun 2012. Menurut 

Nurul Indriyani sendiri, penghargaan yang diterima dapat 

menumbuhkan semangat bagi remaja di Kabupaten Grobogan, 

untuk terus aktif, baik di forum anak maupun di sekolah. Agar 

anak-anak di Kabupaten Grobogan tidak menikah, dan bersekolah 

setinggi mungkin, seperti dikutip Communication Specialist Plan 

Indonesia, Kamis (30/8/2012).
200

 Dengan terpilihnya duta 

kampanye pada tahun 2012 menjadi gebrakan untuk menurunkan 

jumlah perkawinan anak di Kabupaten Grobogan baik di lingkup 

Nasional. Nurul sendiri dapat di percaya untuk melibatkan remaja 

khusunya perempuan di desa-desa di Kabupaten Grobogan untuk 

bergabung dalam kelompok kampanye seperti forum anak dengan 

kegiatan-kegiatan yang produktif untuk mencegah perkawinan 

anak.  

Hal ini menjadi dorongan agar Pemerintah Kabupaten 

Grobogan terutama DP3AKB untuk terus menekan jumlah 

perkawinan anak, melalui program advokasi pencegahan 

perkawinan anak.  

Hambatan dari pelaksanaan program advokasi pencegahan 

perkawinan anak adalah masih rendah batas usia menikah dalam 

Undang-Undang Perkawinan, khususnya bagi perempuan, 

                                                 
200

 Sindo News, Fefy Dwi Hartono, “Anak berprestasi jadi perwakilan dalam forum PBB”, 

diakses pada 20 September 2019, https://daerah.sindonews.com/read/668685/22/anak-berprestasi-
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sehingga dalam melakukan penyuluhan DP3AKB tidak 

memiliki dasar hukum yang kuat terkait larangan melakukan 

perkawinan anak.  

Selain itu, hambatan dari pelaksanaan program advokasi 

ada pada tradisi masyarakat yang beranggapan jika anaknya 

tidak segera dinikahkan, maka anaknya akan dianggap sebagai 

perawan tuadan maraknya budaya pacaran. Untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut, perlu membangun komitmen 

bersama stake holder. Hal tersebut sangat penting untuk 

mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting terkait 

perkawinan anak dibidangnya masing-masing. Membangun 

komitmen bersama stake holder dilakukan dengan perencanaan 

strategis dengan target utama untuk pengambil kebijakan dan 

korporasi pada setiap stake holder, serta mengedepankan 

kebijakan strategis sebagaimana telah diusulkan oleh yusuf 

hanafi, yaitu dengan cara mengubah perilaku hukum masyarakat 

melalui program sadar hukum dalam mencegah perkawinan 

anak, diantaranya melalui penyuluhan hukum yang frekuensi 

serta metode pendekatannya disesuaikan  dengan tingkat 

penalaran individu. Kaidah hukum dapat dijadikan sebagai salah 

satu penunjang dalam upaya mengubah perilaku hukum 

masyarakat.
201
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Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, 

yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan 

dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.
202

 Maka dalam 

mengedepankan kebijakan sadar hukum melalui advokasi, setiap 

stake holder perlu menjaga ego masing-masing dan dilaksanakan 

secara sinergis agar program advokasi pencegahan perkawinan 

anak dapat tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama 

Bu Lestariningsih, beliau mengungkapkan bahwa masih adanya 

ego sektoral di masing-masing stake holder, misalnya 

keterbatasan dan ketidaksesuaian format permintaan data yang 

diminta oleh DP3AKB pada masing-masing stake holder (OPD) 

terkait dengan permintaan baseline data. Karena, selama ini yang 

menjadi pedoman data jumlah perkawinan anak adalah melalui 

data dispensasi kawin Pengadilan Agama, sedangkan esensi dari 

perkawinan anak adalah perkawinan di bawah usia anak yaitu 18 

(delapan belas) tahun. 

 Dalam pelaksanaannya DP3AKB menekankan serta 

menyadarkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak buruk 

terhadap anak, dan perkawinan anak sudah menjadi policy 

internasional, serta mensosialisasikan Undang-Undang 

Perkawinan (baik yang akan direvisi) telah menetapkan batas usia 

yang diperkenankan untuk menikah, baik bagi pria maupun 

wanita.
203

 Jika sosialisasi dilakukan secara terus menerus, 

                                                 
202
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203
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masyarakat pedesaan sekalipun akan mengetahui bahwa 

perkawinan anak termasuk pelanggaran hukum khusunya 

Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Budaya patuh terhadap kaidah hukum semacam ini, tentunya 

harus diupayakan melalui sebuah proses yang memerlukan waktu 

cukup panjang untuk mewujudkan target Sustainable 

Development Goals (SDGS) dimana ditahun 2030 tidak ada lagi 

perkawinan anak. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, perlu 

keterlibatan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali para remaja dan 

pemuda yang tergabung dalam Remaja Masjid, Karang Taruna, 

dan sejenisnya di mana tempat remaja berkumpul atau 

berorganisasi.  

b. Program Kesehatan Reproduksi bagi Remaja (KRR). 

Program KRR yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan 

masih belum berjalan dengan baik Hal ini ditunjukkan dengan 

beberapa kendala terutama dimasalah anggaran. Pada faktanya 2 

(dua) dari 3 (tiga) kegiatan dari Program KRR yaitu KIE dan 

Genre pada tahun 2019 berjalan tanpa adanya anggaran. Hal ini 

yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program 

KRR. Tidak adanya anggaran tersebut dikarenakan pada tahun 

2019 memprioritaskan pada dana desa, dimana bertujuan untuk 

penguatan ketahanan desa, serta pembangunan infrastruktur di 

desa-desa. 
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Akan tetapi, DP3AKB tetap menjalankan seluruh kegiatan 

dari program KRR dari dana sisa program-program Rencana 

Strategis (Renstra)  yang lain serta tetap dilaksanakan melalui 

kegiatan yang ada seperti Pramuka Saka Kencana, Duta Genre, 

Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Peran dan 

Fungsi Kelompok Tani (Pokrtan). 

Dengan keterbatasan anggaran tersebut mengakibatkan tidak 

semua sekolah atau desa terkena dampak dari kegiatan Program 

KRR atau masih rendahnya keterpaparan informasi pada remaja 

dan keluarganya dari kegiatan program KRR karena, belum 

semua sekolah terbentuk PIK-R. Oleh karena itu DP3AKB serta 

stake holder perlu menyusun dan melaksanakan penyuluhan 

masif secara lebih banyak memanfaatkan media massa 

konvensional (cetak, televisi, radio, film, iklan layanan 

masyarakat) dan media massa terkini seperti media sosial 

(medsos) atau media dalam jaringan (daring) dengan berbagai 

bentuk (Facebook, Instagram, Twitter, Path, WhatsApp, Line, 

WeChat dan lain sebagainya) untuk mengatasi praktik 

perkawinan anak di Kabupaten Grobogan. Saat ini media sosial 

tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari generasi muda 

maupun para orang tua di semua strata sosial, maka 

memanfaatkan teknologi terkini dalam bidang komunikasi massa 

bisa menjadi pilihan yang relatif tidak terlalu membutuhkan 

biaya tinggi namun punya daya pengaruh luar biasa. 
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Kegiatan PIK-R dan BKR sangat penting dalam 

melaksanakan pembinaan kegiatan dari program KRR ditengah 

minimnya anggaran yang diberikan. Sebab pendekatan kepada 

remaja dilakukan melalui pengembangan wadah Pusat Informasi 

Konseling Remaja (PIK-R) yang dilaksanakan melalui 

pendekatan dari, oleh dan untuk remaja. Selain pendekatan 

langsung kepada remaja, pendekatan dilakukan juga kepada 

orang tua yang memiliki remaja, mengingat keluarga adalah 

lingkungan terdekat remaja serta merupakan tempat pertama dan 

utama dalam pembentukkan karakter. Pendekatan kepada 

keluarga yang memiliki remaja dilakukan melalui Pengembangan 

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).  Sebab menurut Yusuf 

Hanafi dalam upaya mengubah perilaku masyarakat harus 

melalui penyuluhan yang tingkat frekuensi dan metode 

pendekatannya disesuaikan dengan tingkat penalaran individu 

masyarakat.
204

 Perumusan langkah-langkah kegiatannya harus 

mengacu pada mempertimbangkan aspek dampak dari 

perkawinan anak. 

Strategi program KRR, menitikbaratkan pada konstruksi 

sosial pada posisi anak dan perempuan yang berujung pada 

perkawinan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya 

perkawinan anak merupakan suatu kerja keras yang harus dimulai 

dari akarnya. 
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Hasil pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi 

remaja, secara kualitatif belum dapat dilihat secara langsung. 

Namun sebagian besar remaja dan keluarga remaja telah 

memiliki pemahaman akan pentingnya perencanaan kehidupan 

berkeluarga dengan pendewasaan usia perkawinan. Hal ini dapat 

dilihat melalui jumlah partisipan kelompok kegiatan PIK-R 

sebanyak 38 kelompok dari jalur pendidikan serta 6 kelompok 

PIK-R dari jalur masyarakat, dan kelompok BKR yang telah 

tersebar disemua desa se-Kabupaten Grobogan.
205

 

Pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak-anak mulai 

dari sekolah menengah pertama, bukan sekadar pelajaran biologi 

yang selama ini sudah diberikan.
206

 Pendidikan kesehatan 

reproduksi dan pendidikan seksualitas akan membantu anak-anak 

sejak dini memahami fungsi organ reproduksi mereka secara 

benar, dan mulai diarahkan untuk mengerti konsekuensi dari 

setiap perbuatan. Mengingat tidak semua orang tua mempunyai 

kemampuan untuk menjelaskan secara baik, ditambah dengan 

masih kuatnya pemahaman bahwa membicarakan isu kesehatan 

reproduksi dan seksualitas adalah tabu, maka penjelasan yang 

dibutuhkan anak-anak untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka 

yang luar biasa harus disampaikan oleh pendidik yang mahir baik 

dari pihak eksternal (OPD) maupun dari pihak DP3AKB iti 

sendiri. 
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Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja sangat penting, 

sebab kurangnya edukasi terhadap kesehatan reproduksi dapat 

memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit seksual 

menular, hamil diluar nikah, hingga aborsi yang menyebabkan 

hilangnya nyawa remaja. Hal ini didukung oleh pendapat dari 

Rika Saraswati  

“Mereka tidak mengerti pengetahuan tentang bahaya 

penyakit seksual, sehingga tidak mengerti pula 

mengenai hubungan seks yang aman (safe sex). 

Terlebih lagi khusunya pada perempuan yang 

dikawinkan pada usia muda lebih mudah mengidap 

penyakit HIV/AIDS dan juga kanker cervix yang 

dikarenakan vagina mereka yang belum sempurna serta 

sel-sel yang melindungi masih belum kuat”
207

 

 

Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi bagi anak 

dibuktikan melalui 3 (tiga) contoh dari penetapan Pengadilan 

Agama (lihat halaman 99), bahwa perkawinan anak disebabkan 

oleh hamil diluar nikah. 

Maka berdasarkan pembahasan atas program-program yang 

dilaksanakan oleh DP3AKB tersebut, dapat diketahui bahwa 

peranan yang dijalankan DP3AKB Kabupaten Grobogan adalah 

peranan yang bersifat imperatif karena pada Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan 

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
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Pemerintah Daerah yang dimaksudkan adalah DP3AKB karena 

sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati 

Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata 

Kerja Dinas Pembedayaan Perempuan mengatakan  DP3AKB  

secara langsung bertanggung jawab dan mengawasi 

penyelenggaraan  perlindungan anak. 

Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua 

Undang-Undang tersebut menuntut adanya proses perencanaan 

pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan 

partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih 

sistematik dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan yang 

mengarah kepada upaya-upaya kesejahteraan yang terfokus kepada 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  

Menurut penulis, DP3AKB telah menjalankan peranan 

imperatif dengan menjalankan seluruh program-program dari 

Rencana Strategis (Renstra) DP3AK 2016-2021 dengan cara  

memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai pencegahan 

perkawinan anak. Sedangkan peranan imperatif lainnya 

diwujudkan dalam sosialisasi dan pembinaan melalui Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Bina Keluarga 

Remaja (BKR) serta organisasi masyarakat lain seperti PKK, 
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forum anak tingkat desa/kelurahan, karang taruna, dan aktivis 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan 

lembaga-lembaga atau stake holder (OPD) seperti, Kementrian 

Agama, Dinas Pendidikan Daerah, dan Dinas Kesehatan Daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut penulis pelaksanaan 

program Renstra oleh DP3AKB 2016-2021 Kabupaten Grobogan 

merupakan bentuk peranan yang sebenarnya dilakukan (actual 

role), karena permasalahan serta penanganan yang dilaksanakan 

DP3AKB berdasarkan pada kenyataan secara konkrit  di lapangan 

di mana perkawinan anak yang terjadi Kabupaten Grobogan 

menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah dalam pernikahan usia 

anak.
208

  

Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak yang menjadi 

tugas serta fungsi dari bagian pembinaan dan penyuluhan Bidang 

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.  

Adanya praktek perkawinan anak telah mengakibatkan hak-hak 

anak tidak terpenuhi, diantaranya adalah kepentingan terbaik bagi 

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah khususnya DP3AKB 

memberikan perlindungan, pemahaman, dan pembinaan terhadap 

hak-hak anak di Kabupaten Grobogan melalui program advokasi 

pencegahan perkawinan anak dan program kesehatan reproduksi 

bagi remaja. 
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Pemerintah Kabupaten Grobogan khusunya DP3AKB secara 

hukum bertanggung jawab dan mengawasi penyelenggaraan 

perlindungan hak-hak anak termasuk masalah perkawinan anak 

melalui penyuluhan serta pembinaan terhadap orangtua dan anak 

(remaja).  

Akan tetapi, penyuluhan terkait pencegahan perkawinan anak 

terhadap orang tua belum berjalan dengan baik, karena dalam 

kegiatan penyuluhan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya orang tua mengenai bahaya dan resiko dari 

perkawinan anak, orangtua sering tidak dapat hadir dalam kegiatan 

tersebut, karena padatnya pekerjaan para orang tua. Hal ini 

menyebabkan informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan dari 

perkawinan anak di Kabupaten Grobogan masih rendah.
 209

   

Bahkan, ketika peneliti melakukan sosialisasi pencegahan 

perkawinan anak dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa 

Karangpasar pada tahun 2018,  para orangtua masih banyak yang tidak 

mengetahui batas usia minimal untuk menikah.
210

 Hal ini menunjukan  

bahwa informasi mengenai batas uisa minimal dan informasi mengenai 

bahaya dan resiko dari perkawinan anak di Kabupaten Grobogan tidak 

tersampaikan secara tepat dan merata kepada seluruh masyarakat 

Kabupaten Grobogan.  

Upaya penyuluhan tentang resiko perkawinan anak sebaiknya 

diberikan secara langsung melalui arisan kader Pemberdayaan 
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Kesejahteraan Keluarga (PKK), majelis taklim dan pengajian-

pengajian umum, hingga kelompok-kelompok kegiatan remaja seperti, 

karang taruna, PIK-R, dan Forum Anak, serta melibatkan juga 

penyuluh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) KUA yang dibentuk oleh BKKBN untuk kemudian 

bergandengan dengan tokoh agama yang berpikir progresif dan 

pendidik di perguruan tinggi. 

 Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui DP3AKB dituntut untuk 

berperan aktif guna menangani masalah perkawinan anak terkait 

dengan pergaulan bebas. Terlebih perkawinan anak sudah menjadi 

policy internasional, yang akan mendorong DP3AKB untuk 

melakukan perlindungan dan pembinaan dalam melindungi anak 

perkawinan anak.  

Kebijakan yang ada di dalam Renstra DP3AKB tahun 2016-2021 

Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah mengarah kepada amanat 

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana pada Pasal 

47, memberi amanat kepada pemerintah Pusat dan Daerah untuk 

menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu langkah yang 

dianggap strategis dan penting dalam membangun dan 

mensejahterakan anak, adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga 

melalui program Keluraga Berencana terutama pada Kota/Kabupaten 

Layak Anak. 
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Sementara, Peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk 

melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mencegah perkawinan 

anak sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan 

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan 

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Anak telah dilakukan dengan cara membentuk beberapa 

lembaga masyarakat seperti forum anak tingkat desa, Lembaga 

Perlindungan Anak Desa (LPAD), Aktivis Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM), PIK-R, dan BKR. Lembaga 

masyarakat tersebut sekaligus menjadi alat pemerintah.
211

 

 Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, menurut penulis maka 

peranan yang dijalankan oleh DP3AKB dalam memenuhi tugas dan 

fungsi yang dijabarkan melalui program DP3AKB dapat dikatakan 

cukup berhasil dengan mendasarkan pada data jumlah permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari tahum 2016 hingga 2018 

yang mengalami penurunan. Apabila dilihat dari skala nasional maka 

jumlah data permohonan dispensasi kawin PA Kabupaten Grobogan 

dari tahun 2015-2018 masih di atas angka 100 orang. Di mana angka 

perkawinan di bawah angka rata-rata nasional perkawinan di bawah 18 

tahun adalah 25,4%. Akan tetapi, data yang ada di PA merupakan 

jumlah anak yang melakukan dispensasi perkawinan. Sehingga data 

tersebut belum menunjukkan data yang sesungguhnya. Karena, masih 

terdapat perkawinan anak yang terjadi pada usia 16 tahun hingga 
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kurang dari 18 tahun, hal ini merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Anak yang  menyebutkan anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Hal ini menunjukan masih ada angka 

perkawinan anak yang tidak terdata. 

Oleh karena itu perlu pendataan yang lebih konkrit dari DP3AKB 

untuk mendata perkawinan anak pada usia di bawah 18 tahun untuk 

menentukan keberhasilan dari program advokasi pencegahan 

perkawinan anak. 

 Program-program yang dijalankan DP3AKB telah mendapatkan 

penghargaan Kota Layak Anak sebanyak 8 (delapan) kali,  yaitu pada 

Tahun 2009 sebagai pelaksana terbaik pengembangan KLA, Tahun 

2011 sebagai Inovator Pengembangan KLA, serta penghargaan sebagai 

KLA kategori PRATAMA sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut pada 

Tahun 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019. Penghargaan ini diberikan 

langsung oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Penghargaan ini telah memenuhi prinsip 

perlindungan hak anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-

Undang Perlindungan Anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak 

untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 

keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi 

kehidupannya. 

Peran yang dijalankan oleh DP3AKB dalam pelaksanaan program 

dari Renstra DP3AKB untuk menurunkan jumlah perkawinan anak 
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tidak dapat dilakukan sendiri. DP3AKB tetap membutuhkan beberapa 

stake holder untuk bekerja sama dalam menjalankan program-program 

dari Renstra DP3AKB, yaitu: (OPD) seperti Kementrian Agama, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehata, Dinas 

Pendidikan, Aparat Penegak Hukum, hingga Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan tokoh adat/agama.  

2. Faktor Penghambat. 

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, untuk mencegah 

perkawinan anak DP3AKB mengalami  hambatan-hambatan yang 

signifikan. Bapak Wasori selaku Kasubag Perencanaan DP3AKB, 

mengatakan bahwa faktor penghambat tersebut terbagi dalam 2 faktor, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
212

 

a. Faktor eksternal. 

Masalah-masalah eksternal yang ditemukan adalah: 

pendidikan, pergaulan/budaya,  dan regulasi pembatasan usia 

kawin. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat Pendidikan Rendah. 

Masalah utama dari faktor eksternal adalah pada 

tingkat pendidikan yang rendah, atau rendahnya 

pengetahuan masyarakat pedesaan tentang pentingnya 

pendidikan. Hal ini bisa  kita lihat dari hasil penelitian data 

dari BPS tahun 2018 mengenai statistik kesejahteraan 

rakyat Kabupaten Grobogan pada tabel 2.1 (lihat halaman 
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21) dimana memperlihatkan angka partisipasi sekolah untuk 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi nilainya semakin 

mengecil. 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu yang paling 

besar pengaruhnya terhadap terlaksananya program dari 

DP3AKB. Tingkat/jenjang pendidikan yang berbeda akan 

mempengaruhi perilaku yang berbeda dalam mengambil 

keputusan untuk kawin atau tidak kawin. Masyarakat 

dengan pendidikan rendah tidak tahu tentang dampak 

negatif yang bisa terjadi akibat pernikahan usia anak. 

Sedangkan masyarakat yang pendidikannya tinggi, terlalu 

idealis untuk menentukan perkawinannya sendiri. Tingkat 

pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk 

menunda usia pernikahannya. Semakin lama seorang 

wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis 

makin tinggi usia menikah pertamanya. Tingkat pendidikan 

yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi 

seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. 

Terkait dengan tingginya permohonan dispensasi 

kawin, perkara yang masuk ke pengadilan yang diajukan 

oleh wali terhadap anak kebanyakan sudah mengalami 

“kecelakaan”, yaitu anak-anak perempuan hamil diluar 

nikah. Hamil diluar nikah diakibatkan karena kurangnya 

pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam hal 
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bergaul.
213

 Dalam usia di bawah 18 tahun dan 16 tahun 

sudah dapat dipastikan tingkat pendidikan  mereka masih 

berkisar SLTP dan SLTA dalam mengajukan permohonan 

dispensasi kawin. Oleh sebab itu, perkawinan anak 

mengakibatkan anak-anak perempuan putus sekolah atau 

tidak melanjutkan pendidikannya karena harus menghidupi 

keluarganya. Sebaliknya, bersekolah dan mengemban 

tingkat pendidikan tinggi akan melindungi anak perempuan 

dari pernikahan usia anak. 

Menurut penulis, langlah-langkah atau kebijakan yang 

bertujuan untuk menghentikan perkawinan anak, harus 

tertuju  kepada bagaimana cara memperkuat dan 

meningkatkan program-program pendidikan anak 

perempuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan, dan 

memastikan bahwa anak-anak perempuan bersekolah, serta 

memberikan pemahaman tentang pentingnya merancang 

masa depan yang lebih baik. Salah satu contoh dapat 

diupayakan melalui meningkatkan wajib belajar 12 tahun. 

Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ini akan menurunkan 

perkawinan anak, karena anak akan berusia 18 tahun ketika 

lulus Sekolah Menengah Atas. Namun tetap diupayakan 

dengan memberi pemahaman bahwa usia yang dianjurakan 

adalah usia 21-25 tahun sesuai anjuran dari BKKBN. 
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Namun hal ini juga memerlukan dukungan dari Pemerintah 

pusat maupun daerah melalui Kementrian Pendidikan untuk 

menggeratiskan atau mensubsidi biaya sekolah negeri 

maupun swasta bagi keluarha yang tidak mampu. Karena, 

menurut Pak Wasori alasan orangtua untuk tidak 

melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah biaya 

sekolah  yang mahal dan rendahnya ekonomi keluarga.
214

 

Selain itu, untuk mencegah terjadinya hamil di luar 

nikah. Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi bagi 

remaja perlu memasukan pendidikan sex kesehatan 

reproduksi kedalam kurikulum sekolah sesuai dengan 

strategi yang diusulkan oleh Yusuf Hanafi. Karena anak 

akan mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan faktor-

faktor terjadinya hamil di luar nikah.  

Oleh karena itu, remaja di Kabupaten Grobogan dapat 

mengetahui tentang pentingnya pendidikan dan memahami 

kesehatan reproduksi serta terhindar dari kasus hamil di luar 

nikah. 

2) Tradisi Masyarakat Kabupaten Grobogan. 

Hambatan dalam menjalankan program DP3AKB 

selanjutnya adalah tradisi masyarakat Kabupaten Grobogan, 

khususnya orangtua,  yang menikahkan anaknya yang 

masih di bawah usia anak karena kekuatiran anak tersebut 
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mendapat cap sebagai perawan tua; apabila anak perempuan 

sudah dilamar, maka sang anak pelamar harus segera 

diterima. Jika tidak, masyarakat Kabupaten Grobogan 

beranggapan akan lama mendapatkan jodohnya. Jadi ketika 

menolak lamaran pernikahan maka menjadi pantangan atau 

biasa disebut dalam budaya Jawa dengan istilah pamali.
215

 

Hal ini didasari dari stigma masyarakat bahwa tugas 

yang diemban seorang wanita, adalah menjadi istri dan ibu 

yang baik bagi anak-anaknya, maka menyekolahkan anak 

perempuan di Kabupaten Grobogan bukan merupakan suatu 

prioritas dibandingkan untuk menyekolahkan anak laki-laki. 

Menyekolahkan dan mempersiapkan mereka untuk bekerja 

bukanlah suatu pilihan yang strategis. Hal ini menyudutkan 

masyarakat desa untuk menikahkan anak perempuan 

mereka.
216

 

Dalam memberikan pemahaman dan pembinaan untuk 

menyadarkan masyarakat akan resiko yang timbul dari 

perkawinan anak. masyarakat masih acuh dan mempercayai 

apa yang sudah menjadi tradisi di Kabupaten Grobogan 

khusunya pada masyarakat pedesaan.  

Oleh karena itu menurut penulis, DP3AKB perlu 

mengubah pemahaman masyarakat khusunya orangtua di 

Kabupaten Grobogan dalam menikahkan anak 
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perempuannya melalui meningkatkan kapasitas advokasi 

pencegahan perkawinan anak. Hal ini sependapat dengan  

langkah-langkah yang diusulkan Yusuf Hanafi, diantara 

lain untuk meningkatkan jangkauan penyuluhan baik 

frekuensi penyelenggaraan maupun daerah yang menjadi 

sasaran programnya.
217

 Serta sedikit demi sedikit 

masyarakat dipandu untuk memahami substansi Undang-

Undang Perlindungan Anak terutama mengenai hak-hak 

anak, serta memahami substansi Undang-Undang 

Perkawinan sesuai dengan asas perkawinan, bahwa calon 

suami istri harus siap jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapat keturuanan yang baik dan sehat.
218

 

3) Hambatan Yuridis 

Adapun yang menghambat kinerja DP3AKB adalah 

regulasi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas usia minimal 

perempuan untuk menikah adalah 16 tahun dan pria 19 tahun. Hal 

ini bertolak belakang khusunya pada batas usia minimal menikah 

pada perempuan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Anak disebutkan bahwa usia anak adalah sejak di 

dalam kandungan hingga berusia di bawah 18 tahun. Terlebih 
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dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan 

ruang untuk melaksanakan perkawinan dengan dalih dispensasi 

kawin bagi yang tidak memenuhi syarat usia minimal. 

Pada tahun 2014 gugatan untuk menaikan batas usia 

minimal pernikahan untuk perempuan sebagaimana disebutkan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-

XII/2014 Terkait Pengajuan Judicial Review ditolak oleh 

Mahkamah Konstitusi dengan alasan, perkawinan adalah hak 

setiap orang dan tidak boleh dibatasi, negara hanya 

mengakomodasi perintah agama, tidak ada jaminan bahwa 

perubahan batas usia akan berdampak positif, lebih 

mengutamakan  legislative review, dan mencegah kemudharatan 

dalam arti menikah di bawah usia anak dapat mencegah perbuatan 

zina (larangan dalam islam seperti pergaulan bebas).  

Pada tanggal 16 September 2019 DPR mengesahkan revisi 

Undang-Undang Perkawinan dan mengubah batas minimal 

menikah yaitu baik laki-laki dan perempuan sama-sama harus 

sudah menginjak usia 19 tahun.
219

 Pengesahan revisi Undang-

Undang Perkawinan tersebut masih menunggu pengesahan oleh 

Presiden, sehingga belum mempunyai penomoran. 

Pengesahan revisi Undang-Undang Perkawinan ini sejalan 

dengan komitmen perlindungan anak seperti disebutkan dalam 

Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
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Anak. Dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Menurut penulis, Kabupaten Grobogan sebaiknya membuat 

kebijakan melalui peraturan daerah untuk mengatur usia minimal 

perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa wilayah 

di Indonesia seperti: Nusa Tenggara Barat melalui Surat Edaran 

Gubernur Nusa Tenggara Barat No.150/1138/kum tentang 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merekomendasikan 

usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun 

Strategi yang digunakan adalah Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan (PUP) dengan upaya yang dilakukan ialah dialog 

warga,
220

 Kabupaten Gunung Kidul melalui Peraturan Bupati 

Gunung Kidul No.36 Tahun 2015 tentang Perkawinan Usia Anak 

yaitu untuk mencegah perkawinan pada usia anak, serta 

ditetapkan usia minimal perkawinan adalah 20 tahun untuk 

menikah upaya pencegahan yang dilakukan adalah berupa 

kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial.
221

 Kebijakan menaikkan 

usia perkawinan sesuai dengan anjuran dari BKKBN yang 

menyatakan bahwa usia perkawinan ideal adalah antara 21-25 

tahun
222

.  
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Jika melihat beberapa wilayah yang menerapkan peraturan 

tentang batas minimal usia untuk menikah dan putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR merevisi 

Undang-Undang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas 

minimal usia perkawinan bagi perempuan. Menjadi peluang 

DP3AKB untuk berkerja sama dengan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) atau lembaga-lembaga lain untuk melakukan 

upaya legislative review. Meminta agar lembaga yang memiliki 

fungsi legislasi melakukan revisi terhadap peraturan daerah 

mengenai batas usia minimal untuk menikah khususnya 

perempuan di Kabupaten grobogan. Meskipun dalam waktu 3 

tahun akan dinaikan batas usia nikah, Pemerintah Kabupaten 

Grobogan harus segera merevisi batas usia nikah bagi perempuan 

atau membentuk peraturan larangan untuk menikah usia anak. 

Agar dalam kurun 3 tahun lagi perkawinan anak mulai menurun 

bahkan tidak ada lagi perkawinan anak.  

Menurut pendapat Pak Zuhdi selaku hakim Pengadilan 

Agama Kelas IA. Beliau menyampaikan bahwa merubah regulasi 

dengan menambah batas usia perkawinan tidak serta merta 

menurunkan jumlah perkawinan anak, bahkan dapat menambah 

perkawinan anak.
223

 Namun, pendapat dari Bapak Zuhdi ditentang 

oleh pihak DP3AKB yaitu Pak Bambang, menurut beliau bahwa 

menaikan batas usia perkawinan perlu dilakukan, beliau 
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mengatakan “lebih baik kehilangan angka dari pada kehilangan 

dasar atau pedoman untuk mensosialisasikan program pencegahan 

perkawinan anak.” Artinya DP3AKB sendiri membutuhkan 

landasan hukum yang jelas untuk mensosialisasikan bahaya dari 

perkawinan anak.
224

 Dari pendapat di atas menunjukan perlu 

adanya sosialisasi secara intens dan berkala setelah DPR dan 

Presiden mengesahkan penaikan batas usia anak. 

4) Pola Asuh Orang Tua yang Salah 

Menurut Pak Bambang selaku kepala seksi Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (K3) pola asuh yang diterapkan orangtua 

pada anak-anak di Kabupaten Grobogan masih menemui 

ketimpangan. Ketimpangan tersebut terkait masalah pergaulan 

remaja pada lawan jenis kelamin yang disebut pacaran, orang tua 

seringkali cemas akan perbuatan yang dilakukan oleh anak 

mereka sehingga orangtua ingin segera menikahkan anaknya 

untuk menghindari hal yang tidak diinginkan misalnya hamil 

diluar nikah dan dikucilkan tetangga sekitar. Hal ini terbukti dari 

beberapa penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama 

Grobogan (lihat halaman 95-97) yang menyebutkan bahwa: 

“pemohon (orangtua) menikahkan anak dari 

pemohon karena hubungan keduanya sudah 

sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi 

bahkan sering pergi besama, sehingga para 

pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan 

yang melanggar aturan agama apabila tidak segera 

di nikahkan dengan calon pasangannya”.  
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Orang tua takut apabila terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan, hamil diluar nikah pada anaknya.  Hal ini seperti apa 

yang dikemukakan oleh Rika Saraswati dalam bukunya 

mengatakan bahwa hamil diluar nikah akibat dari kurangnya 

pengawasan orang tua terhadap anak dapat memicu kehamilan di 

luar nikah yang merupakan faktor terjadinya perkawinan anak 

karena orang tua menikahkan anak-anak mereka agar terlepas dari 

rasa malu.
225

 Orang tua di Kabupaten Grobogan kurang 

mengawasi pergaulan anak-anaknya dalam bergaul lawan jenis 

kelamin, hal ini dikarenakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya 

sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal.  

Rasa takut pada perbuatan pacaran atau perbuatan zina, 

justru mendorong para orang tua segera menikahkan anaknya 

meskipun beresiko anak-anak perempuan kehilangan masa 

depannya karena sibuk membangun rumah tangga daripada 

meraih cita-citanya. Tindakan para orangtua dilatarbelakangi 

norma agama yang memberi keyakinan pada orangtua, bahwa 

menikah muda jauh lebih baik untuk menghindarkan anak dari 

perbuatan zina.  

Pola asuh semacam ini  merupakan beban psikologis yang 

sangat berat bagi keluarga perempuan. Pemahaman masyarakat 

yang melekat di masyarakat ini diperparah dengan ketidaktahuan 

mereka tentang berapa batasan umur bagi seseorang yang akan 
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melangsungkan perkawinan. Sehingga, mereka merasa tidak ada 

masalah menikahkan anaknya di usia berapapun. Dan anehnya 

ada juga orangtua yang mengizinkan sang anak berpacaran tanpa 

ada pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam 

pergaulan bebas. 

Pak Zuhdi selaku hakim Pengadilan Agama berpendapat 

mengenai pengaruh globalisasi/perkembangan zaman terhadap 

pergaulan anak-anak di Kabupaten Grobogan yang 

mengakibatkan banyaknya perkawinan anak. Beliau mengatakan 

bahwa “semakin zaman berkembang, semakin banyak orang tidak 

taat pada ajaran agama. sebagai contoh banyak anak-anak 

perempuan yang hamil diluar nikah, karena sex bebas tanpa 

memperdulikan larangan dari ajaran agama mereka.” Di 

Kabupaten Grobogan.
226

 

Perlu adanya peran orangtua untuk mengawasi anak-

anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas terutama 

yang mengakibatkan hamil diluar nikah, serta mengubah 

pemahaman budaya setempat mengenai perkawinan anak. 

Sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak 

disebutkan orang tua diwajibkan dan bertanggung jawab 

mencegah perkawinan anak. Pak Agus selaku Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Wirosari, menegaskan bahwa apabila 

dirasa perkawinan tersebut akan mengakibatkan hal-hal negatif, 
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orangtua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak sesuai 

dengan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak.
227

 

Orangtua tidak boleh serta merta menizinkan atau merestui 

perkawinan tersebut. Maka dari itu DP3AKB dalam melakukan 

sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya perkawinan 

memfokuskan pada para orangtua di Kabupaten Grobogan 

melalui BKR. 

Langlah-langkah atau kebijakan yang bertujuan untuk 

menghentikan perkawinan anak, harus tertuju kepada membuat 

para orangtua untuk  mempertimbangan atau menunda pernikahan 

anak perempuan mereka. Oleh karena itu sangat penting untuk 

mendukung orangtua yang mendukung keputusan anak 

perempuannya untuk melanjutkan sekolah dan menikmati masa 

muda mereka dan menunda pilihan untuk menjadi istri dan ibu. 

Orangtua inilah yang seharusnya bergerak bersama DP3AKB 

melawan arus tradisi yang mungkin akhirnya mereka akan 

dikucilkan masyarakat sekitar.  

Menurut Penulis, pola asuh yang dijelaskan di atas menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan program DP3AKB. Dimana orang 

tua takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada anaknya, dan 

berpandangan pada norma agama untu menyegerakan anaknya 

untuk menikah. Sementara orang tua ada juga yang merestui 

hubungan pacaran meskipun ada juga yang tidak merestui,  akan 
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tetapi kegiatan anak dalam pergaulan perlu diawasi oleh orangtua 

untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan. Sebab, dalam 

norma agama tersebut pergaualan lawan jenis kelamin atau 

disebut pacaran, tidak diperbolehkan (haram) dalam islam. 

b. Faktor Internal.
228

 

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah penyebab 

yang asalnya dari dalam internal DP3AKB, berupa: kebijakan, 

keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan lemahnya 

koordinasi lintas sectoral.
229

Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Kebijakan Pemerintah. 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan masih kurang 

optimal terkait mencegah perkawinan anak yang sudah 

ditetapkan melalui Renstra DP3AKB tahun 2016-2021. 

 Dalam pelaksanaan program advokasi atau sosialisasi 

pencegahan perkawinan anak, DP3AKB tidak memiliki dasar 

hukum untuk mencegah perkawinan anak. Pada Pasal 7 ayat 

(1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 

Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, aturan ini 

hanya sebatas memberikan kewajiban dan tanggung jawab 

kepada masyarakat terhadap perlindungan anak terutama 

untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, sehingga 
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masyarakat masih mengganggap bahwa perkawinan anak 

secara hukum belum kuat untuk melarangnya. 

Dengan menetapkan peraturan mengenai pencegahan 

perkawinan anak terbukti efektif dalam pelaksanaannya. 

Misalnya pada Peraturan Bupati Gunung Kidul No.36 Tahun 

2015 tentang Perkawinan Usia Anak,
230

 Laporan mengenai 

jumlah Dispensasi Kawin Di Kabupaten Gunung Kidul 

menurun sejak diterbitkan peraturan tersebut pada tahun 

2015. Hingga tahun 2018 perkawinan anak di Kabupaten 

Gunungk Kidul di bawah angka 100 tiap tahunnya. 

Selain itu pada penganggaran dan perencanaan kebijakan 

yang masih kurang siap. Pada kegiatan Generasi Berencana 

(Genre) saja baru dianggarkan pada tahun 2020, padahal 

Genre sendiri sudah menjadi perwujudan dari salah satu 

perwujudan dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo  sejak 

dilantik menjadi Presidan Republik Indonesia, dimana pada 

Nawa Cita tesebut disebutkan “melakukan revolusi karakter 

bangsa. Yang diawali dengan upaya melakukan revolusi 

mental.” Revolusi mental tersebut, direalisasikan melalui 

langkah mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan 

prilaku serta membangun kesadaran dan optimisme manusia, 

terutama remaja. Karena, remaja memiliki peran penting 

dalam melaksanakan revolusi mental. Namun, demikian 
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kegiatan Genre sudah dilaksanakan meskipun tanpa adanya 

anggaran dan membebankan pada program atau kegiatan lain.  

Program yang dijalankan DP3AKB tidak dapat bekerja 

secara optimal, contoh paling konkrit adalah tidak semua 

sekolah terdapat kelompok PIK-R, dimana PIK-R tersebut 

sangat berperan dalam melaksanakan sebagian dari kegiatan 

untuk merencanakan masa depan remaja yang lebih baik, 

terutama pada mencegah perkawinan serta semua sekolah 

tidak terpapar penyuluhan kegiatan Pendewasaan Usia 

Perkawinan. Hal ini berdampak pada muatan dan pesan 

dalam Program kesehatan reproduksi bagi remaja, pada 

kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan, Genre dan KIE 

belum dipahami secara optimal oleh masyarakat khususnya 

pada remaja. 

2) Keterbatasan anggaran 

Dari semua program yang bertujuan untuk mencegah 

perkawinan anak, kendala yang paling dikeluhkan adalah 

pada penganggaran, terutama penganggaran Program 

kesehatan reproduksi bagi remaja. Pada kegiatan 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi remaja, pada 

tahun 2019 tidak mendapatkan anggaran. Hal ini menjadi 

kendala bagi DP3AKB dalam mencegah perkawinan anak. 

Namun, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan 

membebankan pada anggaran kegiatan lain seperti, Pramuka 
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Saka Kencana, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan 

(IMP), Peran dan Fungsi Kelompok Tani (Pokrtan). Hal ini 

sama seperti kegiatan Generasi Berencana (Genre), meskipun 

program tersebut belum dianggarkan, program Genre sudah 

berjalan. 

Keberadaan suatu anggaran sangatlah penting dan 

berpengaruh untuk menyediakan sarana dan prasana kegiatan 

yang dilakukan oleh DP3AKB, serta memiliki fungsi untuk 

mencapai tujuan dari program dari DP3AKB terkait 

mencegah perkawinan anak. Pada fakta di lapangan belum 

semua Sekolah terpapar KIE dan PIK-R karena terbatasnya 

anggaran. Pemerintah harus menyediakan bantuan keuangan 

(financial assistence) bagi badan pemerintahan (govermental 

bodies) dan komite-komite nasional (national committees) 

tersebut. Karena semua pihak yang berkontribusi dalam hal 

ini DP3AKB, secara nyata memiliki kewenangan untuk 

menghapuskan praktik perkawinan anak.
231

 

DP3AKB sangat serius dalam memerangi praktik 

perkawinan anak. Keseriusan ini tampak pada pelaksanaan 

kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi 

remaja dan Generasi Berencana (Genre) yang tetap 

dilaksanakan walaupun tanpa adanya anggaran. Akan tetapi 
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dengan keterbatasan anggaran tersebut membuat kinerja dari 

DP3AKB menjadi tidak maksimal. 

3) Sumber Daya Manusia (SDM) DP3AKB. 

Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pegawai 

DP3AKB khususnya bagian seksi pemanfaatan data dan 

informasi, menyebabkan sering tertinggal informasi dan tidak 

up-date dalam menginput informasi-informasi mengenai 

laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan, kegiatan, 

laporan keuangan, inventaris barang, rencana umum 

pengadaan, standar pelayanan minimal, dan rencana kerja. 

Dalam penginputan data dan pemanfaatan teknologi di 

website DP3AKB Kabupaten Grobogan, menurut Pak 

Wasori, pegawai bagian data dan informasi tidak memiliki 

pengetahuan untuk mengelola website tersebut.
232

 Sehingga, 

ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang 

gender dan anak tidak dapat diakses oleh masyarakat 

khususnya remaja dan orangtua.  

Kaitannya dengan pencegahan perkawinan anak, data dan 

informasi yang ada pada wibsite DP3AKB sangat penting 

karena memudahkan dan mempercepat interaksi dengan 

masyarakat, menjadi tolak ukur untuk memantau kegiatan 

DP3AKB, sebagai tempat masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasinya, masyarakat bisa mendapat informasi terpercaya 
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karena website dikelola langsung oleh DP3AKB, dan menjadi 

informasi mengenai anggran yang dikeluarkan, hasil 

penyuluhan dan pembinaan, serta mengetahui Rencana dan 

program dari DP3AKB. 

4) Kordinasi Lintas Sectoral. 

Masih lemahnya kordinasi, komitmen dan dukungan dari 

stakeholders terhadap program DP3AKB, saat ini birokasi 

publik belum bersifat kordinatif terhadap stakeholder lainnya 

terkait perencanaan program, implementasi program, 

penganggaran, dan evaluasi kebijakan. Menurut Ibu 

Lestariningsih masih adanya kesenjangan dalam memperoleh 

data dan informasi mengenai gender dan anak untuk 

kepentingan pemanfaatan data oleh satuan kerja DP3AKB, 

baik antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar 

tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga. Seperti contoh 

ketika DP3AKB meminta baseline data mengenai 

perkawinan anak melalui Kementrian Agama kusunya 

Pengadilan Agama dan KUA, akan tetapi data yang diberikan 

tidak akurat dan data antara KUA dan Pengadilan Agama 

berbeda, bahkan ada data yang belum diberikan oleh pihak 

Kementrian Agama.
233

 

Menurut penulis, DP3AKB sebagai pelopor garda terdepan 

dalam mencegah praktik perkawinan anak harus lebih 
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meningkatkan kordinasi lintas sectoral secara tegas, untuk 

meningkatkan kesadaran setiap stake holder dalam komitmen 

mencegah perkawinan anak. Karena, DP3AKB sendiri tidak 

bisa melaksanakan upaya mencegah perkawinan anak secara 

sendiri. DP3AKB sangat memerlukan sinergisitas dalam 

setiap program yang direncanakan karena, perkawinan anak 

mencakup berbagai faktor seperti, pendidikan, kesehatan, 

hak-hak reproduksi, ekonomi, administrasi perkawinan dan 

tradisi masyarakat. 

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh stake 

holder pada setiap program kerja yang berkaitan dengan 

pencegahan perkawinan anak setiap satu tahun sekali guna 

meningkatkan kordinasi DP3AKB dengan lintas sectoral. Hal 

ini tentunya perlu pendanaan dari Pemerintahan Daerah guna 

tercapainya evaluasi yang dilaksanakan terhadap seluruh 

stake holder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


