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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kesehatan merupakan salah satu  hak asasi manusia yang dijamin oleh 

Pancasila dan diatur dalam Pasal 28h Undang-undang dasar 1945 yang harus 

diwujudkan dan harus dipenuhi. Dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 28h 

huruf h (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Salah satu bagian terpenting dari 

kesehatan adalah kesehatan reproduksi. 

Pengertian kesehatan reproduksi termuat dalam Pasal 71 Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:  

Kesehatan Reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan 

sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan 

yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki 

dan perempuan.  

 

Kesehatan menjadi salah satu urusan pemerintah konkuren yang diatur 

dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah yang termasuk dalam kategori urusan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Sehingga pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam 

berbagai masalah dibidang kesehatan agar tercapainya kesejahteraan 

masyarakat. Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Reproduksi. 
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Tanggung Jawab Pemerintah dalam pelayanan kesehatan reproduksi 

terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Pasal 73 yang berbunyi “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana 

informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman,

bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana”. 

Kemudian juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 4 yang berbunyi 

“Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya 

Kesehatan Reproduksi”. Pemerintah harus mengatasi permasalahan disuatu 

daerah melalui kewenangannya yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang 

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua” 

dan dalam Pasal 7 ayat 1menyatakan “perkawinan hanya diizinkan bila pihak 

pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun”. Berdasarkan 

peraturan tersebut menyatakan batas minimal perempuan menikah yaitu umur 

16 tahun, hal ini akan mempengaruhi kwalitas kesehatan reproduksi wanita 

sehingga pernikahan di bawah 20 tahun menyebabkan resiko yang 
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mengkhawatirkan khususnya pada perempuan. Menurut Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia bahwa : 

Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam 

tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukan bahwa angka kematian 

neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 

20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada ibu usia 20-39 tahun1. 

 

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan telah diubah, dimana batas minimal perkawinan bagi wanita 

dipersamakan dengan batas umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Hal ini 

termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Untuk itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

memberikan “batasan usia pernikahan 21 tahun, untuk perempuan karena 

umur 20-25 tahun bagi wanita merupakan umur ideal yang matang secara 

biologis dan psikologis”2. 

 Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia juga menyatakan 

kehamilan beresiko tinggi biasanya terjadi pada faktor 4 terlalu yaitu : "terlalu 

muda untuk hamil ( kurang dari 20 tahun), terlalu tua untuk hamil (lebih dari 

35 tahun), terlalu sering hamil (anak lebih dari 3), terlalu dekat atau rapat 

jarak kehamilannya (kurang dari 2 tahun)”3. 

 
1  http://www.depkes.go.id/article/print/17100200001/inilah-risiko-hamil-di-usia-remaja.html, 4  

Febuari 2019. 
2  https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun, 12 Desember 

2018. 
3 Kemenkes RI, 2016, Memelihara Kesehatan Kehamilan, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwipv9rryM7hAhVMqI8KHRcpCkkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.d

epkes.go.id%2Fdevelopment%2Fsite%2Fdepkes%2Fpdf.php%3Fid%3D1-

16062700001&usg=AOvVaw3wKtrOXL8qt--e0oyRlEmB 

http://www.depkes.go.id/article/print/17100200001/inilah-risiko-hamil-di-usia-remaja.html
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun
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Pernikahan yang terjadi di bawah umur 20 tahun masih banyak terjadi di 

Indonesia dimana banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Siti menyatakan bahwa “tingkat ekonomi yang rendah, 

tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang rendah akan pentingnya 

pendidikan  serta  budaya atau adat menjadi faktor pendorong terjadinya 

pernikahan usia muda”4. 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, angka prevalensi 

perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi yakni dengan jumlah 

presentasi 67% yang tersebar di 23 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. 

Angka perkawinan anak di Indonesia semakin bertambah dan akan 

membahayakan nasib anak perempuan di Indonesia dimana Provinsi yang 

jumlah perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur 

perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun adalah Provinsi Kalimantan 

Selatan sebesar 39,5 % sedangkan  Provinsi Sulawesi Utara sebasar 31, 72%5.  

Berdasarkan survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (2014) di Sulawesi Utara, “usia menikah kurang 14 tahun adalah 

0,5%, sedangkan usia menikah antara 15 tahun sampai 19 tahun adalah 

33,5%”6. Pada tahun 2015 jumlah pernikahan  usia muda di Minahasa 

Tenggara sebanyak 180 dan angka tersebut merupakan angka tertinggi di 

 
4 Siti Yuly Astuti, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan 

Remaja Didesa Tembung Kecamatan Percut Sein Tuan Kabupaten Deli Serdang”. 

https://www.neliti.com/publications/222008/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-usia-
muda-dikalangan-remaja-di-desa, 15 Oktober 2018. 

5 http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-  
anak-18-des-17-2.pdf, 21 November 2018. 

6 Irne W. Desiyanti, 2015, ”Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada 

Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, Artikel Penelitian, JIKMU, Vol.5, 

No.2, hal. 272. 

https://www.neliti.com/publications/222008/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-usia-muda-dikalangan-remaja-di-desa
https://www.neliti.com/publications/222008/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-usia-muda-dikalangan-remaja-di-desa
http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-%20%20anak-18-des-17-2.pdf
http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-%20%20anak-18-des-17-2.pdf
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Sulawesi Utara7. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, pernikahan 

yang terjadi di bawah 20 tahun pada tahun 2016 sebanyak 346, tahun 2017 

pernikahan dini yang terjadi sebanyak 317 dan pada tahun 2018 sebanyak 

412.   

Sehingga kasus angka kematian bayi, dan angka kematian di Kabupaten 

Minahasa Tenggara menurut Profil Kesehatan Sulawesi Utara dengan jumlah 

yaitu kematian neonatal 10, kematian bayi sebanyak 13 kasus, kematian 

balita, sedangkan kematian ibu sebanyak 2 kasus dan dilihat dari penyebab 

kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh pendarahan8.  Di Kabupaten 

Minahasa Tenggara juga terdapat kasus bayi lahir dengan Berat Badan Lahir 

Rendah sebanyak 17 kasus dan juga jumlah kasus Human Immunodeficiency 

Virus/Acqired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) sebanyak 9 kasus9.  

Pernikahan yang terjadi dibawah usia 20 tahun di Minahasa Tenggara akan 

menyebabkan  perempuan mengalami kehamilan/persalinan yang beresiko 

tinggi sampai pada kematian karena usia yang belum matang secara fisik dan 

emosional. Hal ini sejalan dengan Wijayanti bahwa dampak kehamilan resiko 

tinggi pada usia muda yaitu “kematian ibu pada saat melahirkan yang 

disebabkan karena perdarahan dan infeksi, sedangkan resiko pada bayi antara 

lain, premature, berat badan lahir rendah, cacat bawaan, dan kematian bayi”10.  

 
7 https://manado.antaranews.com/berita/27869/minahasa-tenggara-tertinggi-angka-pernikahan-

usia-dini. 10 Oktober 2018.  
8 Dinkes Provinsi Sulawesi Utara, 2017, “Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 2016”. 
9 BPS Sulawesi Utara, 2018, Provinsi Sulawesi Utara Dalam  angka. 
10 Wijayanti, September 2013- Febuari 2014 ,“ Resiko Kehamilan Pada Usia Remaja”, PROFESI, 

Vol. 10. Hal. 45-46. 

https://manado.antaranews.com/berita/27869/minahasa-tenggara-tertinggi-angka-pernikahan-usia-dini
https://manado.antaranews.com/berita/27869/minahasa-tenggara-tertinggi-angka-pernikahan-usia-dini
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Dalam Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

reproduksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimana telah diatur 

juga dalam Pasal 7 Peraturan Pemeritah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelayanan 

kesehatan pada masyarakat di suatu daerah tentu merupakan tugas dari Dinas 

Kesehatan setempat untuk melakukan upaya penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan terhadap masyarakat termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi. 

Dalam penelitian ini, tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari 

topik penelitian tentang kesehatan reproduksi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sali Susiana (2016) dimana 

melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam 

Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Studi di Provinsi jawa dan Provinsi 

Kalimantan Barat) dengan metode penelitian kualiatif menemukan bahwa 

pemerintah telah melaksanakan beberapa hal yang telah diatur oleh peraturan 

pemerintah dan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi masih terhambat 

dan belum optimal11. Selanjutnya  penelitian yang dilakukan oleh Donis 

Davika (2017) tentang Peranan pemerintah daerah Terhadap Kesehatan 

Reproduksi Perempuan di Bantul dengan metode penelitian kualitatif 

 
11Sali Susiana, 2016, Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi 

(Studi di Provinsi jawa dan Provinsi Kalimantan Barat) , 

http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1084/0 , di akses 10 Desember 2018. 
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menemukan bahwa masih ada kendala dalam Pemerintah Kabupaten bantul 

dalam Kesehatan Reproduksi12. 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah  variabel yang berbeda dengan penelitian 

terdahulu adalah variabel bebas : tanggung jawab Pemerintah Daerah, 

variabel terikat : menjamin kesehatan reproduksi pada wanita yang menikah 

di bawah 20 tahun, Tempat penelitian ini di Provinsi Sulawesi Utara di 

Kecamatan Mnahasa Tenggara.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Tanggungjawab  Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam 

Menjamin Kesehatan Reproduksi Wanita Yang Menikah Di Bawah Usia 

20 Tahun Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2014 

Tentang  Kesehatan Reproduksi”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah, adalah : 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 

menjamin kesehatan reproduksi terhadap wanita yang menikah di bawah 

usia 20 tahun? 

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Tenggara dalam menjamin kesehatan reproduksi terhadap wanita yang 

menikah di bawah usia 20 tahun? 

 
12 Donis Davika , 2017 , Peranan pemerintah daerah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan 

di Bantul, http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/13721 diakses Desember 2018. 

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/13721
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3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjamin kesehatan reproduksi 

terhadap wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari perumusan masalah tersebut di atas maka dapat di tentukan tujuan 

yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Tenggara dalam menjamin kesehatan reproduksi terhadap wanita yang 

menikah di bawah usia 20 tahun beserta analisisnya. 

2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Tenggara dalam menjamin kesehatan reproduksi terhadap 

wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun beserta analisisnya. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjamin kesehatan 

reproduksi terhadap wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun beserta 

analisisnya. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan serta informasi 

mengenai tanggung jawab pemerintah daerah tentang kesehatan 

reproduksi. 
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b. Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, dapat memberi informasi 

tentang pentingnya melakukan pelayanan kesehatan reproduksi pada 

wanita yang menikah di bawah umur 20 tahun. 

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat 

memberi Informasi dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan tentang menjamin kesehatan reproduksi pada perempuan 

khususnya yang menikah di bawah umur 20 tahun. 

d. Bagi Masyarakat, dapat memberi informasi tentang pentinya 

Kesehatan Reproduksi. 

2. Manfaat Akademis  

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat  dalam rangka 

mendukung pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Kesehatan 

tentang tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan 

kesehatan reproduksi pada perempuan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan  untuk menambah referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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E. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 28 H UUD 1945  

Dasar Hukum : 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah 

2. Pasal 71 Undang-undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang HAM 

3. Pasal 73 Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi 

Tanggung Jawab Pemerintah 

Pusat 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pemerintah Provinsi 

1. Persoalan Pernikahan dibawah 20 Tahun 

2. Masalah Kesehatan Reproduksi Perempuan misalnya 

resiko komplikasi  mulai dari kehamilan, persalinan dan 

nifas , HIV/AIDS, sampai pada kematian  ibu dan bayi 

Kebijakan dan Pelaksanaannya dalam melindungi 

Kesehatan Reproduksi Wanita, serta faktor pendukung dan 

penghambat 

Hak Atas Kesehatan  

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat suatu kenyataan di 

dalam masyarakat. 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk melihat aspek-aspek 

hukum dalam interaksi sosial dimasyarakat dan berfungsi untuk 

mengidentifikasi dan megklarifikasi temuan bahan non hukum bagi 

keperluan penelitian13. Dalam mendukung penelitian yuridis, penulis 

melakukan pedekatan empiris untuk mendapatkan data primer melalui 

wawancara langsung dengan responden dan narasumber yang terkait 

dengan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam 

menjamin kesehatan reproduksi terhadap wanita yang manikah dibawah 

20 tahun. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian deskriptif analitik. Menurut Amirudin dan H Zainal 

Asikin mengatakan metode penelitian deskriptif bertujuan : 

Menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala 

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat14. 

 

 
13 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105. 
14 Amirudin dan H Zainal Asikin,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, hal. 25. 
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Penelitian ini memberi gambaran tetang tanggungjawab 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjamin kesehatan 

reproduksi terhadap wanita yang menikah dibawah 20 tahun. 

3. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Variabel  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tanggung jawab 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan untuk variabel 

tergantung jaminan kessehatan reproduksi terhadap wanita yang 

menikah dibawah  20  tahun. 

b. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

No.  Variabel  Definisi Operasional Alat 

Ukur/Cara 

Ukur 

Hasil Ukur 

1 Tanggung 

Jawab 

pemerintah 
Kabupaten 

Minahasa 

Tenggara 

Tanggung jawab yang 

dilaksanakn oleh 

pemerintah Kabupaten 
Minahasa Tenggara 

Wawancara  1. Adanya 

tanggung jawab 

2. Kurangnya 
tanggung jawab 

3. Tidak adanya 

tanggung jawab 

2 Kebijakan 

Kesehatan 
Reproduksi  

Adanya Kebijakan yang 

dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Tenggara 

 

Wawancara  1. Adanya 

kebijakan 
2. Tidak adanya 

kebijakan  

3 Pelaksanaan 

pelayanan 

kesehatan 

reproduksi 

Adanya Pelaksanaan 

pelayanan kesehatan 

reproduksi yang dilakukan 

tenaga kesehatan di 
kabupaten minahasa 

Tenggara  

 

Wawancara 

 

1. Adanya 

pelaksanaan 

pelayanan 

kesehatan 
repro. 

2. Tidak adanya 

pelaksanaan 
pelayanan 

kesehatan 

repro. 
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4 Pelayanan 

kesehatan 

reproduksi 
terhadap 

wanita yang 

menikah 

dibawah 20 
tahun 

Adanya pelayanan 

kesehatan reproduksi 

terhadap wanita yang 
menikah dibawah 20 

tahun 

wawancara 

 

1. Adanya 

pelayanan 

kespro yang 
diterima. 

2. Tidak adanya 

pelayanan 

kespro yang 
diterima 

 

 

4. Jenis Data 

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

empiris, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer diperoleh peneliti dengan cara studi di 

lapangan. Pencatatan sumber data utama melalui 

pengamatan/observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang 

dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh 

informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber dan responden dan diolah sendiri oleh peneliti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder peneliti peroleh dengan cara studi pustaka. 

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data 

primer. Data ini bersumber dari literatur yaitu perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan tanggjung jawab 

pemerintah dalam menjamin kesehatan reproduksi terhadap wanita 

yang menikah dibawah 20 tahun. 
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Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data sekunder dibidang hukum 

dapat dibedakan menjadi “Bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier”15. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak; 

3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia; 

4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi; dan 

 
15 Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Jakarta : Ghalia    

Indonesia, hal. 53. 
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8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, 

Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan 

Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti, 

yaitu; 

a. Wawancara  

Menurut Rianto Adi wawancara merupakan “salah satu metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data responden”16. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak 

berstruktur adalah “wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya”17.  Wawancara 

ini dilaksanakan menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman 

wawancara) yang hanya memuat garis-garis besar  permasalahan yang 

akan ditanyakan. Saat proses wawancara sebelumnya penulis 

melakukan persiapan terlebih dahulu dengan mempersiapkan 

pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan 

diberikan kepada responden dan informan/sumber informasi. 

 
16 Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, hal. 72. 
17 Sugiyono, 2013,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, Bandung:IKAPI, 

hal.318. 
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Informan/sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, Kepala Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala 

Puskesmas, dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan reproduksi di Puskesmas. Responden dalam penelitian ini 

adalah wanita yang menika di bawah 20 tahun. 

b. Observasi  

Menurut Sugiyono Observasi merupakan “suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari  berbagai biologis dan 

psikologis”18. Observasi dalam penelitian dilakukan di puskesmas 

yang terpilih menjadi tempat penelitian meliputi fasilitas dan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya penulis juga 

melakukan observasi pada wanita yang menikah di bawah 20 tahun 

dalam pengetahuan, keikutsertaan dan aktif dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan reproduksi. Keuntungan dari penulis melakukan 

observasi ini agar peneliti memahami konteks data dalam situasi 

sosial, mendapatkan pengalaman langsung, melihat hal-hal yang 

kurang atau tidak diamati orang lain dan menemukan hal-hal yang 

tidak akan terungkapkan oleh responden dalam kuesioner/wawancara. 

 

 

 
18 Ibid., hal. 196.  
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c. Dokumentasi  

Mendokumentasikan fakta-fakta yang berhubungan dengan tanggung 

jawab daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjamin 

kesehatan reproduksi pada wanita yang menikah di bawah 20 tahun. 

d. Studi Kepustakaan 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro studi kepustakan adalah data yang 

diteliti secara sistematis diklarifikasikan sebagai berikut: 

1) Tingkah laku manusia mencakup: 

a) Tingkah laku verbal 

b) Tingkah laku nyata 

2) Hasil tingkah laku manusia mencakup:  

a) Peninggalan-peninggalan fisik 

b) Bahan-bahan tertulis 

3) Data hasil simulasi19. 

 

Jadi data yang diperoleh teliti dalam suatu penelitian dapat melalui 

bahan-bahan kepustakaan dan dari masyarakat. Dimana data yang 

dari masyarakat dinamakan data primer sedangkan data yang dari 

bahan kepustakaan disebut data sekunder. 

6. Metode Sampling 

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas yang ada di Kabupaten 

Minahasa Tenggara. Adapun kecamatan yang digunakan untuk sebagai 

daerah penelitian yaitu Kecamatan Ratatotok dan Kecamatan Touluaan 

Selatan. Kecamatan Ratatotok digunakan sebagai wilayah penelitian yang 

mewakili daerah pesisir pantai dengan tempat penelitian di Puskesmas 

Ratatotok. Sedangkan Kecamatan Touluaan Selatan digunakan sebagai 

 
19 Ronny Hanitjo Soemitro, op.cit. hal. 52 
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wilayah penelitian yang mewakili daerah pegunungan dengan tempat 

penelitian di Puskesmas Tambelang. Kedua Kecamatan tersebut dipilih 

berdasarkan jumlah Pasangan Usia Subur menurut umur istri dibawah 20 

tahun, karena kedua kecamatan tersebut tertinggi di Kabupaten Minahasa 

Tenggara. Jadi berdasarkan  data, jumlah pasangan usia subur  dibawah 

20 tahun di Kecamatan Ratatotok sebesar 2028 sedangkan di Kecamatan 

Touluaan Selatan sebesar 1293.  

Populasi dalam penelitian ini wanita yang menikah dibawah 20 

tahun. Responden dalam penelitian ini di masing-masing Puskesmas 5 

perempuan yang sudah menikah. Teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dengan cara 

mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu”20. Penggunaan 

purposive sampling pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

pertimbangan yaitu menghemat biaya, mempercepat pelaksanaan 

penelitian, menghemat tenaga, memperluas lingkup penelitian, dan 

memperoleh hasil yang akurat. 

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah 

dipenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu yang merupakan ciri utama populasi.  

b. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar 

merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang 

terdapat pada populasi. 

c. penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti21. 

 

 
20 Ibid, hal. 51. 
21 Ibid.  
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Pengambilam sampel responden dalam penelitian ini antara lain : 

1) Wanita yang menikah dibawah 20 tahun; 

2) Wanita yang datang dan bersedia menjadi responden; 

3) Wanita yang sudah pernah melahirkan, dan/atau Wanita yang 

pernah keguguran; dan 

4) Wanita yang sedang hamil. 

7. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Menurut Spardley dalam kutipan Imam Gunawan, “analisis 

kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan 

bagian-bagiannya, hubungan antar kajian dan hubungan keseluruhan”22. 

Menurut Agnes widanti dkk, analisis kualitatif dilakukan untuk : 

Membangun pengetahuan mellui pemahaman suatu fenomena 

(understanding) dan penemuan (discovery) unsur-unsuryang belum ada 

dalam teori yang berlaku dan dituntut untuk deskripsi factual dan historis 

mengenai eksistensi suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi 

dimasyarakat23. 

Analisis kualitatif dalam penelitian ini hanya mengecek dan 

melaporkan apa yang ada di tempat peneliti yang diselenggarakan 

penelitian dengan menggunakan teori hukum, asas hukum, dan teori 

bidang kesehatan. 

 
22 Imam Gunawan , 2016, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Jakarta : Bumi Aksara, 

hal. 209. 
23 Agnes Widanti dkk, 2015,Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis. Unika 

Soegijapranata  Semarang, hal. 10. 
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G. RENCANA PENYAJIAN DATA 

Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan tesis secara 

naratif sehingga dapat tergambarkan apa yang akan dilakukan pada saat 

penelitian. Pada penelitian ini disajikan dalam 4 bab yaitu  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan mengandung bab-bab : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran (kerangka konsep dan kerangka teori), metode 

penelitian, dan penyajian tesis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis tentang kata-kata kunci 

yang dikumpulkan dari perpustakaan yang ada hubungannya 

dengan judul penelitian dan perumusan masalah untuk mencapai 

tujuan penelitian. Pada tinjauan pustaka akan diuraikan mengenai 

teori kebijakan, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah 

daerah, hak asasi manusia, hak, hak kesehatan reproduksi,  

pelayanan kesehatan reproduksi dan pernikahan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub bab 

tersendiri yang diperoleh dari data primer dan sekunder yang 
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dikumpulkan pada saat dilapangan. Pembahasan pada penelitian 

ini yaitu : 

a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Tenggara dalam menjamin kesehatan reproduksi terhadap 

wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun. 

b. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Tenggara dalam menjamin kesehatan reproduksi 

terhadap wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun. 

c. Faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 

menjamin kesehatan reproduksi terhadap wanita yang 

menikah di bawah usia 20 tahun. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

berupa masukan dan terkait dengan temuan baru yang 

memerlukan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Pada bab ini 

berisi kesimpulan dan saran kepada pihak yang terkait mengenai 

hasil penelitian. 


