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MENCERMATI BONUS DEMOGRAFI DENGAN
MEMBANGUN KESADARAN NEGARA UNTUK
MENUTUP RUANG PERKAWINAN ANAK
I.

Pendahuluan
Terpujilah gagasan untuk membahas topik menyangkut bonus demografi

yang hangat dibicarakan, namun tidak sedikit kesalahan dalam mencermatinya.
Bonus demografi merupakan perubahan struktur umur penduduk yang berakibat
pada menurunnya beban ketergantungan. Kondisi ini terkait dengan adanya
kesempatan (the window of opportunity) yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan
kesejahteraan masyarakat.1 Serupa dengan bonus-bonus lainnya, bonus demografi
tidak selalu hadir pada suatu negara. Bahkan, Prof. Sri Moertiningsih mengatakan
bonus demografi hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk (negara).2
Selain itu, bonus demografi tidak otomatis menaikkan kesejahteraan masyarakat,
namun memerlukan langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan peluang yang
ada.
Modal utama untuk memetik manfaat bonus demografi adalah sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM sangat bergantung pada kualitas
kesehatan dan pendidikan yang mereka miliki. SDM dengan kualitas kesehatan dan
pendidikan yang buruk sulit memicu pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan adanya kebutuhan akan SDM berkualitas, maka diperlukan
investasi pada anak Indonesia. Anak Indonesia masa kini ialah SDM yang akan
menjadi tulang punggung pada masa emas bonus demografi (tahun 2020 – 2035).
Namun, 71 tahun Indonesia merdeka upaya mewujudkan anak sebagai generasi
berkualitas masih jauh dari ideal. Salah satu akar permasalahan ialah abainya
negara melindungi hak anak dengan mengizinkan anak perempuan melaksanakan
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perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun”. Padahal, pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas mendefinisikan anak sebagai
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.
Persoalan semakin pelik ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan judicial review
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Putusan tersebut
memperkokoh pengabaian negara untuk melindungi hak-hak anak, khususnya hak
anak perempuan. Padahal, perkawinan anak memiliki dampak negatif bagi
kesehatan dan pendidikan anak.
II.

Realitas Perkawinan Anak dan Dampaknya
Setiap tahunnya sekitar 340.000 anak perempuan Indonesia menikah

sebelum mencapai usia 18 tahun.3 Perkawinan anak menimbulkan dampak negatif
bagi kesehatan anak perempuan dan anaknya kelak. Bagi anak perempuan,
perkawinan akan menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang berisiko tinggi
terhadap kesehatan karena fisiknya belum matang untuk melahirkan.4 Jika ia hamil,
maka akan terjadi persaingan antara janin yang dikandung dengan dia sendiri dalam
memperebutkan nutrisi dan oksigen. Dalam perebutan tersebut, maka salah satu
atau dua-duanya akan kalah. Dampaknya, jumlah kematian ibu dan anak di
Indonesia mencapai 359 per 100.000 kelahiran (Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia, 2012). Bagi anaknya kelak, terdapat risiko kematian dua kali lebih besar
sebelum berusia satu tahun.5 Anak tersebut juga lebih berpotensi untuk lahir
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prematur dan kurang gizi.6 Perkawinan anak juga berpotensi menghambat anak
untuk melanjutkan pendidikan. 85 % anak perempuan di Indonesia mengakhiri
pendidikan mereka setelah menikah.7
III.

Angan dan Langkah Strategis
Menurut Arif Gosita, jika bangsa Indonesia ingin berhasil melakukan

pembangunan nasional, maka merupakan keharusan untuk memperhatikan dan
menanggulangi masalah perlindungan anak. Terkait hal tersebut, negara perlu
berperan aktif untuk menutup ruang perkawinan anak. Langkah utama yang harus
dilakukan ialah merubah norma Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang bersifat
diskriminatif dan kontradiktif dengan upaya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal
ini, negara perlu menaikkan batas usia perkawinan perempuan sama dengan batas
usia bagi laki-laki. Kemudian, mengingat besarnya dampak negatif yang
ditimbulkan dari perkawinan anak, diperlukan pula peraturan mengenai pemberian
sanksi bagi siapapun yang memaksa anak untuk melaksanakan perkawinan.
Kemudian, pemerintah wajib mensosialisasikan alasan perubahan norma
tersebut ke masyarakat. Harapannya masyarakat sadar dan memahami dampak
buruk perkawinan anak. Pemerintah dapat menggandeng pihak-pihak di luar
pemerintah untuk mendukung program tersebut. Sebagai contoh, Pemerintah
Kamerun menggandeng United Nations Population Fund (UNFPA) untuk
mendukung upaya menghapus perkawinan anak di Kamerun. UNFPA ialah suatu
badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang memperjuangkan setiap kehamilan yang
diinginkan, persalinan aman, serta pemenuhan hak anak.
Terakhir, negara perlu memberikan perhatian khusus bagi anak yang
terlanjur melaksanakan perkawinan. Perhatian khusus tersebut berupa akses untuk
mendapat pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta kemudahan untuk
mengakses pendidikan. Upaya ini penting demi memenuhi hak-hak anak yang
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terlanjur melaksanakan perkawinan sekaligus menjalankan kewajiban negara untuk
membentuk generasi yang berkualitas.
IV.

Penutup
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah membuka ruang perkawinan bagi anak

di Indonesia. Hal ini berdampak negatif bagi hak-hak anak, khususnya hak anak
perempuan dan hak-hak anaknya kelak. Kondisi ini bertentangan dengan upaya
negara dalam melindungi hak-hak anak sekaligus menghambat upaya perwujudan
anak sebagai SDM unggul yang memiliki tingkat kualitas kesehatan dan pendidikan
yang baik. Padahal, terdapat kepentingan mendesak menghadirkan generasi
berkualitas demi melanjutkan dan memperkuat eksistensi kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia, terkhusus di era bonus demografi. Jika Negara Indonesia ingin
menikmati hasil bonus demografi, maka salah satu langkah cermat yang wajib
dilakukan ialah berupaya keras menutup ruang perkawinan anak.
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