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Kata Pengantar

Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2013 dan 2015 menyajikan
informasi mengenai prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia dan
keterkaitannya dengan aspek pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Selain itu,
ada beberapa provinsi di Indonesia yang dapat dijadikan prioritas dalam
melakukan intervensi untuk mengatasi perkawinan usia anak di Indonesia.
Sumber data yang digunakan adalah hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan
2015 serta Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.
Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi informasi yang tertera pada
buku terdahulu berupa Laporan Analisis Data Perkawinan Usia Anak Tahun
2008-2012, dengan menyajikan data terbaru, yaitu tahun 2013 dan 2015 yang
hanya memuat tabel-tabel pokok dengan analisisnya.
Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah menyusun
publikasi ini. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk
penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, Juli 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin, M.Sc.
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PENDAHULUAN

S

alah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan kelima “Meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan
dan

anak-anak

perempuan”

adalah

mengurangi

praktik-praktik

berbahaya pada anak-anak, termasuk perkawinan usia anak dan

perkawinan yang dipaksakan.
Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan sakral antara
pasangan pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga,
melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, membagi
peran antar pasangan. Perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan
yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan
dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab baik secara fisik maupun mental.
Oleh karena itu, peraturan undang-undang mengatur batasan umur pernikahan.
Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan yang dilakukan
dibawah batasan umur pernikahan dan usia anak atau diistilahkan sebagai
perkawinan usia anak.
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan memenuhi
syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah, untuk melangsungkan
perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
harus mendapat izin dari kedua orang tua. PeraturanMenteri Agama No.11
tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon
mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat
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izintertulis dari

orang tua”. Izin ini sifatnya wajib, karena di usia tersebut

dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali.
Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan
nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/penghulu bahwa kedua
mempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika
kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para
calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada izin dari orang
tua/wali. Calon pengantin wanita apabila menikah secara Islam, maka orang
tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh
karena itu izin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting
karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa
definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.Terlihat jelas
hukum legal dan agama sudah sejalan karena mengedepankan pentingnya
kedewasaan dan kesiapan bagi calon pasangan pengantin, dan peranan orang
tua memegang kunci penting untuk keberlangsungan terjadinya pernikahan.
Fenomena perkawinan usia anak masih menimbulkan kontroversi di tengah
masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Pertentangan
antarahukum legal yaitu di mana hukum legal secara undang-undang
menyatakan sah untuk perempuan yang menikah di usia 16 tahun asalkan
mendapat izin dari orang tuanya, dan Hak Anak yang menyatakan seseorang
yang berusia 18 tahun kebawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih
memerlukan bimbingan, pendidikan dan pengawasan dari orang tua. Hingga
saat ini, belum terdapat titik temu untuk anak-anak perempuan yang berusia
16-18 tahun.
Kondisi

ini

diperparah

dengan

kepatuhan terhadap hukum yang
masihrendah di masyarakat karena
ketidaktahuan orang tua mengenai
hukum

legal

dan

agama

dan

Perkawinan usia anak dalam publikasi
ini adalah “perkawinan yang dilakukan
melalui hukum perdata, agama atau
adat,

dan

pencatatan

dengan
atau

atau

persetujuan

tanpa
resmi

pengetahuan tentang dampak dari

dimana salah satu atau kedua pasangan

pernikahan usia anak dari sudut

adalah anak di bawah usia 18 tahun.”

pandang kesehatan dan keselamatan
jiwa untuk anak perempuan dan bayi yang dilahirkannya, sehingga masih ada
orang tua yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 18 tahun.
2
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Publikasi ini disusun untuk memberikan fakta-fakta mengenai perkembangan
perkawinan usia anak di Indonesia secara nasional maupun regional.
Penyusunan publikasi ini melengkapi buku Analisis Data Perkawinan Usia Anak
di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara BPS dan UNICEF. Dengan
mengangkat isu yang sama dengan buku tersebut, namun dengan data-data
yang diperbarui, publikasi ini diharapkan dapat semakin menggugah kesadaran
banyak pihak untuk bersama-sama berupaya mengurangi perkawinan usia anak
di Indonesia.
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DATA DAN
METODOLOGI

D

ata yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari
data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 dan 2015
yang dikumpulkan oleh BPS.

Sampel Susenas mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, namun karena
cakupan analisisnya pada kelompok umur 20-24 tahun dari perempuan pernah
kawin, maka diperoleh ukuran sampel yang terbatas mengakibatkan data yang
dapat disajikan dalam publikasi ini hanya sampai tingkat provinsi saja. Selain
data Susenas, publikasi ini juga menyajikan data hasil Survei Penduduk Antar
Sensus (SUPAS) tahun 2015. Penggunaan data SUPAS bertujuan untuk
mendapatkan data banyaknya perkawinan yang sudah dilakukan oleh
seseorang.
Data dalam publikasi ini menyajikan informasi yang terbatas tentang perkawinan
dan topik terkait untuk analisis yang lebih mendalam tentang perkawinan usia
anak. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan inferensia. Analisis
deskriptif adalah memberikan gambaran mengenai data yang disajikan melalui
perhitungan matematika standar dalam
bentuk tabel, grafik, atau diagram. Analisis

Unit analisis dalam publikasi ini

inferensia berkaitan dengan pengujian

adalah perempuan pernah kawin

statistik terhadap data sampel.
Dalam

publikasi

ini,

teknik

usia 20-24 tahun yang melakukan
perkawinan pertama pada usia

statistik

anak (di bawah 18 tahun).

inferensia yang digunakan adalah uji Chi

Perempuan pernah kawin adalah

Square.Uji Chi Square digunakan untuk

perempuan yang berstatus kawin/

mengetahui hubungan/asosiasi antara dua

cerai hidup/cerai mati pada saat

variabel kategori. Uji ini juga dinamakan

pencacahan.

1

uji independensi Chi Square .
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Pengumpulan

data

Susenas

dengan

metode

wawancara

menggunakan

kuesioner memuat pertanyaan tentang status perkawinan dan usia perkawinan
pertama, dan tidak terdapat pertanyaan tambahan tentang perkawinan atau isuisu yang lebih dalam. Hal lain yang dapat memperkaya analisis dengan
menghubungkan data yang ada dengan indikator lainnya seperti pendidikan,
fertilitas dan KB, ketenagakerjaan, dan tingkat kesejahteraan untuk menunjukkan
gambaran yang lebih luas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan
perkawinan usia anak.
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GAMBARAN
UMUM

P

revalensi perkawinan usia anak
di Indonesia pada tahun 2013

Prevalensi perkawinan usia anak di
Indonesia pada tahun 2015 sebesar

adalah sebesar 24 persen. Pada

23 persen, artinya satu dari lima

tahun

perempuan pernah kawin usia 20-24

2015,

prevalensi

perkawinan usia anak hanya mengalami
penurunan
Gambar

sekitar
3.1).

1

persen

(lihat

Penurunanprevalensi

perkawinan usia anak di Indonesia
termasuk
laporannya

lambat.

UNICEF

dalam

pada

tahun

2014

menyebutkan bahwa dalam tiga dekade
terakhir,

perkawinan

Indonesia

menurun

usia

anak

kurang

di
dari

2

setengah .

tahun

melakukan

perkawinan

pertama sebelum usia 18 tahun.
Prevalensi

perkawinan

usia

anak

lebih tinggi pada daerah perdesaan
dibandingkan daerah perkotaan.
Provinsi

dengan

prevalensi

perkawinan usia anak tertinggi pada
tahun 2015 adalah Sulawesi Barat
dengan prevalensi 34,22 persen.

Gambar 3.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Usia 18 Tahun di Indonesia, 2013 dan 2015

2014

2015

24 %

23 %

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015
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Perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir sepertiga lebih tinggi
dibandingkan di daerah perkotaan (masing-masing 27,11 persen dan 17,09
persen pada tahun 2015).Pada tahun 2013 dan 2015 penurunan yang dicapai
tidak jauh berbeda antara perdesaan dan perkotaan. Penurunan prevalensi
perkawinan usia anak di daerah perdesaan dan perkotaan berkisar di angka 1
persen dari tahun 2013 sampai 2015.
Tabel 3.1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Usia 18 Tahun menurut Daerah Tempat
Tinggal, 2013 dan 2015
Daerah Tempat Tinggal

2013

2015

(1)

(2)

(3)

Perkotaan

18,48

17,09

Perdesaan

28,47

27,11

Perkotaan + Perdesaan

24,17

22,82

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum
usia 16 tahun lebih sedikit, tetapi setelah mencapai usia 16 tahun hingga
sebelum usia 18 tahun, persentasenya semakin besar. Peningkatan perkawinan
setelah anak perempuan mencapai usia 16 tahun menunjukkan bahwa
perkawinan anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih marak di Indonesia.
Perkawinan usia 16 tahun dianggap legal sesuai dengan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Meskipun demikian, dalam pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan sebelum usia
21 tahun harus mendapatkan izin orang tua. Dari sini jelas bahwa peran orang
tua sangat besar dalam keputusan pernikahan anaknya, termasuk pernikahan
yang dilakukan pada usia anak. Orang tua menjadi kunci dalam upaya
penurunan prevalensi perkawinan usia anak sehingga setiap upaya untuk
menurunkan prevalensi perkawinan usia anak harus mencakup edukasi terhadap
para orang tua.
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Meskipun prevalensi perkawinan usiadi bawah 18 tahun adalah yang tertinggi,
penurunan prevalensinya adalah yang paling rendah (lihat Gambar 3.2). Dalam
rentang waktu 2013-2015, penurunan prevalensi perkawinan sebelum usia 18
tahun adalah sebesar 5,58 persen,sedangkan penurunan prevalensi perkawinan
sebelum mencapai 16 tahun lebih besar dengan 25,94 persen. Penurunan
prevalensi tertinggi justru pada perkawinan sangat dini (sebelum usia 15 tahun)
yaitu 40,1 persen.
Gambar 3.2.Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun
menurut Usia Perkawinan Pertama, 2013 dan 2015
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

2013

2015

<15 Tahun

1,87

1,12

<16 Tahun

4,78

3,54

<18 Tahun

24,17

22,82

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Kasus Perkawinan usia anak terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Prevalensi
perkawinan usia anak di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2015 berkisar
antara 11,73 persen di Kepulauan Riau hingga 34,22 persen di Sulawesi Barat.
Keragaman data antar provinsi dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi
geografis dan budaya.Dari Gambar 3.3 diketahui bahwa pulau Kalimantan dan
Sulawesi seluruhnya berwarna merah. Dengan kata lain, prevalensi perkawinan
usia anak pada provinsi-provinsi di kedua pulau tersebut lebih tinggi
dibandingkan rata-rata nasional. Dengan mengetahui wilayah-wilayah dengan
prevalensi yang tinggi dapat ditentukan provinsi-provinsi yang memerlukan
penanganan lebih serius.
Berdasarkan data tahun 2015, terdapat 20 provinsi dengan prevalensi
perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional (22,82
persen). Provinsi-provinsi ini tersebar di seluruh Indonesia dalam jumlah yang
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seimbang antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Lima provinsi yang
merupakan lima besar provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi
Barat (34,22 persen), Kalimantan Selatan (33,68 persen), Kalimantan Tengah
(33,56 persen), Kalimantan Barat (32,21 persen), dan Sulawesi Tengah (31,91).
Data prevalensi perkawinan usia anak di setiap provinsi disajikan dalam
lampiran.
Gambar 3.3. Prevalensi Perkawinan Usia Anak menurut Provinsi di
Indonesia, 2015

≤22,82
>22,82

Sumber: Susenas, 2015

Dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan
kematangan psikologis dari setiap pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa
kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang
melangsungkan pernikahan usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan
kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik
maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Pernikahan pada usia dini
bisa menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran,
percekcokan,

dan

konflik

berkepanjangan,

yang

dapat

mengakibatkan

perceraian.
Tingkat perceraian di Indonesia termasuk tinggi, bahkan dalam lima tahun
terakhir terus meningkat. Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag
Muharam Marzuki mengatakan, dari dua juta pasangan menikah, sebanyak 15
3

hingga 20 persen bercerai . Data pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa tingkat
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perceraian pada perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun
lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah pada usia 18 tahun ke atas.
Tabel 3.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun
menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia
Perkawinan Pertama, 2013 dan 2015
Daerah Tempat Tinggal
Tahun

Status
Perkawinan

(1)

(2)

Kawin
2013

Cerai Hidup
Cerai Mati

Perdesaan

Perkotaan +
Perdesaan

<18

18+

<18

18 +

< 18

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

18 +

92,55

96,74

96,64

97,56

95,3

97,18

6,98

3,02

3,00

2,13

4,31

2,54

(8)

0,48

0,24

0,36

0,31

0,40

0,28

92,77

96,63

96,37

96,73

95,22

96,69

Cerai Hidup

7,02

3,06

3,36

2,99

4,53

3,02

Cerai Mati

0,22

0,31

0,27

0,28

0,25

0,29

Kawin
2015

Perkotaan

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Pada tahun 2015 persentase perempuan usia 20-24 yang berstatus cerai hidup
dan menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 4,53 persen, sementara persentase
pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun lebih rendah yaitu 3,02 persen.
Di

daerah

perkotaan,

perbedaan

tingkat

perceraian antara kelompok yang menikah
sebelum usia 18 tahun dan 18 tahun ke atas
lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan.
Pada tahun 2015,di perkotaan persentase
perempuan usia 20-24 tahun yang menikah
sebelum usia 18 tahun yang sudah bercerai
sebesar 7,02 persen, sedangkan perempuan
yang menikah pada usia 18 tahun ke atas yang
berstatus cerai hidup hanya 3,06 persen.

Tingkat
perceraian
pada
perempuan yang melakukan
perkawinan pertamapadausia
anak
lebih
tinggi
dibandingkan
perempuan
yang melakukan perkawinan
pertama pada usia dewasa.
Setelah bercerai sebagian
besar dari mereka tinggal
bersama orang tua.

Tingkat perceraian pada perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum
usia 18 tahun cenderung meningkat pada periode 2013 dan 2015. Persentase
perceraian pada perempuan pelaku pernikahan usia anak di tahun 2013 sebesar
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4,31 persen, pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,53 persen. Tingkat
perceraian perempuan yang menikah pada usia anak di perkotaan lebih tinggi
dibandingkan perdesaan. Pada tahun 2015 persentase perempuan usia 20-24
tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun yang sudah bercerai di perkotaan
sebesar 7,02 persen, sedangkan di perdesaan persentasenya hanya 3,36 persen.
Menyandang status janda merupakan beban yang cukup berat di Indonesia.
Stigma buruk masyarakat pada perempuan yang berstatus janda menjadikan
mereka tidak leluasa beraktivitas secara sosial maupun ekonomi. Selain itu,
sebagai orang tua tunggal para perempuan ini harus bertanggungjawab atas
perekonomian keluarga termasuk pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya.
Beban ini tentu tidak mudah dijalani karena bagi para perempuan yang menikah
di usia anak pada umumnya tidak memiliki keahlian maupun pendidikan yang
cukup untuk masuk ke pasar kerja. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan
pelaku perkawinan usia anak yang bercerai kembali kepada orang tua atau
keluarga mereka.
Gambar 3.4. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun
Berstatus Cerai yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun
menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Hubungan
dengan KRT, 2013 dan 2015
100,00

2,88

9,94

62,06

82,75

71,97

21,51

14,38

18,09

16,43

13,01

4,50

8,62

82,73

78,59

12,77

12,78

80,00
60,00

74,19

40,00
20,00
0,00

Perkotaan

12,80

Perdesaan Perkotaan + Perkotaan
Perdesaan
2013

Perdesaan Perkotaan +
Perdesaan
2015

KRT

Anak

Lainnya

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015
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Sebagian besar perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah
sebelum usia 18 tahun dan berstatus cerai tinggal bersama orang tuanya (lihat
Gambar 3.4). Pada tahun 2015, dari 4,53 persen perempuan pelaku perkawinan
usia anak, sebesar 78,59 persen tinggal bersama orang tuanya. Pada tahun 2013
sebesar 71,97 persen. Persentase janda usia 20-24 tahun yang tinggal bersama
orang tua di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan pada daerah
perkotaan.
Pada tahun 2013, di daerah perkotaan perempuan pernah kawin usia 20-24
tahun yang berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) yang menikah sebelum
usia 18 tahun dan tinggal kembali bersama orang tuanya sebesar 62,06 persen,
sedangkan di daerah perdesaan sebesar 82,75 persen. Keadaan ini meningkat di
tahun 2015 untuk daerah perkotaan menjadi 74,19 persen. Sementara itu, di
perdesaan angkanya cenderung konstan yaitu sekitar 82,73 persen.
Tingkat perceraian yang lebih tinggi pada perempuan yang melakukan
perkawinan usia anak juga tampak pada banyaknya perkawinan. Diantara
perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun terdapat 4,53
persen yang menikah 2 kali atau lebih, sementara pada perempuan yang
menikah pada usia 18 tahun ke atas persentasenya hanya 1,19 persen.
Gambar 3.5. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun
menurut Banyaknya Perkawinan dan Usia Perkawinan
Pertama, 2015
1,19

18+

98,81

4,53

< 18
0,00

95,47

20,00

40,00

60,00

Menikah 2 kali atau lebih

80,00

100,00

120,00

Menikah 1 kali

Sumber: SUPAS, 2015
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Usia perkawinan pertama yang semakin muda berdampak pada tingkat fertilitas
yang semakin tinggi sehingga memberi kontribusi untuk pertumbuhan penduduk
yang lebih tinggi. Pencegahan perkawinan usia anak akan membantu
pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada negara-negara dengan tingkat
perkawinan usia anak yang tinggi, seperti Nigeria, pertumbuhan penduduk dapat
berkurang hingga sepertiga setiap tahunnya jika perkawinan usia anak dapat
4

dihapuskan serta tidak ada peningkatan kelahiran di luar nikah pada remaja .
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PENDIDIKAN

P

erkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin
oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas
pendidikan. Perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk
memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka
5

karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka . Anak
perempuan yang berpendidikan rendah dan drop-out dari sekolah umumnya
lebih rentan menikah pada usia anak daripada yang berpendidikan menengah
6

dan tinggi .
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 20-24 Tahun
menurut Jenis Kelamin, 2015
Laki-laki

Perempuan

(1)

(2)

Laki-laki + Perempuan
(3)

10,32

10,70

10,51

Sumber: Susenas, 2015

Data Susenas 2015 menunjukkan bahwa penduduk yang masuk dalam
kelompok usia 20-24 tahun, rata-rata bersekolah selama 10 tahun.
Sebagian dari mereka telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas.
Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut Jenjang Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan, 2015
Tidak pernah
sekolah/
tidak lulus SD

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

Sekolah
Menengah
ke Atas

(1)

(2)

(3)

(4)

5,28

17,34

22,87

54,51

Sumber: Susenas, 2015

Bertolak belakang dengan hal tersebut, sedikitnya 8 dari 10 perempuan
pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, hanya
tamat SD/SMP (lihat Tabel 4.2). Rata-rata dari mereka hanya bersekolah
sampai kelas 1 SMP (lihat Gambar 4.2).
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Partisipasi Sekolah
Sekolah dan perkawinan usia anak mempunyai keterkaitan yang bersifat
kausalitas. Seseorang yang tidak melanjutkan sekolah akan menikah lebih cepat.
Orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak perempuannya,
cenderung memilih untuk mengakhiri pendidikan anaknya lantas kemudian
dinikahkan. Berdasarkan temuan dari studi literatur yang dilakukan oleh Plan
International, 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan
7

mereka setelah mereka menikah . Jadi, putus sekolah ataupun tamat di jenjang
sekolah dasar akan mendorong seorang anak perempuan untuk dinikahkan atau
sebaliknya, anak perempuan dinikahkan untuk mengakhiri sekolahnya.
Tabel 4.1.

Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia
Perkawinan Pertama dan Partisipasi Pendidikan, 2015

Usia
Kawin
Pertama

Partisipasi Sekolah
Tidak/belum
pernah
bersekolah

Masih
bersekolah

Tidak
bersekolah
lagi

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

<18
18+
Total

1,19
0,90
0,97

1,60
5,79
4,84

97,20
93,31
94,20

100,00
100,00
100,00

Sumber: Susenas, 2015

Pada Tabel 4.1, nyata terlihat bahwa mayoritas (lebih dari 90 persen) perempuan
pernah kawin usia 20-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi, baik yang menikah
pada usia anak maupun tidak. Usia 20-24 tahun merupakan kelompok usia yang
bersesuaian dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Pada rentang usia
tersebut, seyogyanya mereka sudah menamatkan pendidikan dasar, bahkan
pendidikan menengah. Akan tetapi, Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa di antara
perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun masih terdapat yang tidak pernah
sekolah. Meskipun angkanya relatif kecil, fenomena ini menunjukkan bahwa
pendidikan dasar belum merata bahkan untuk penduduk usia muda (20-24
tahun).
Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang tidak pernah
sekolah, lebih besar pada perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.
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Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum
usia 18 tahun dan tidak pernah sekolah melebihi satu persen (1,19 persen).
Artinya, sedikitnya satu dari 100 perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak pernah sekolah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, baik perempuan maupun
laki-laki,

baik

yang

sudah

menikah

maupun

belum,

berhak

untuk

bersekolah.Pemerintah menyiapkan jalur pendidikan formal dan nonformal
untuk membantu memenuhi hak tersebut. Jalur pendidikan formal seperti SD,
SMP, dan Sekolah Menengah (SM), sedangkan jalur pendidikan nonformal
merupakan pendidikan kesetaraan yang meliputi Paket A (setara SD), Paket B
(setara SMP), dan Paket C (setara SM).
Seperlima penduduk perempuan usia 20-24 tahun masih sekolah.
Kontribusi terbesar adalah dari perempuan yang belum kawin.
Penduduk Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Status Perkawinan
dan Partisipasi Sekolah, 2015
Status
perkawinan

Tidak
pernah
sekolah

Masih
sekolah

(1)

(2)

(3)

Belum kawin
Pernah kawin

0,99
0,97

37,83
4,84

Tidak
bersekolah
lagi
61,18
94,20

Sumber: Susenas, 2015

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang belum kawin yang masih
bersekolah, sembilan kali lebih besar dibandingkan mereka yang pernah
kawin.

Pernikahan seyogyanya tidak menghapuskan hak memperoleh pendidikan.
Seseorang yang sudah menikah masih dapat menempuh pendidikan melalui
jalur pendidikan yang disediakan pemerintah. Akan tetapi, bagi perempuan yang
menikah, keputusan untuk melanjutkan sekolah tidak mudah mengingat peran
perempuan sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, keputusan untuk melanjutkan
sekolah perlu didiskusikan dengan suaminya.
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Perempuan yang menikah pada saat usia anak, memiliki lebih sedikit suara
8

dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga . Hal ini bisa jadi yang
menyebabkan persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
masih sekolah lebih sedikit pada kelompok yang menikah sebelum usia 18 tahun
(lihat Tabel 4.1).
Partisipasi sekolah perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah
setelah usia 18 tahun memiliki kontribusi terbesar terhadap partisipasi sekolah
perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun. Sebesar 5,79 persen perempuan
pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah setelah usia 18 tahun masih
bersekolah. Angka tersebut tiga kali lebih besar dibandingkan dengan
perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah pada usia anak.
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Untuk melihat keterkaitan capaian pendidikan dengan usia perkawinan pertama,
dilakukan pengujian statistik terhadap data Susenas 2015. Statistik uji yang
digunakan adalah Pearson Chi Square. Hasil pengujian statistik menunjukkan
bahwa usia perkawinan pertama dari perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
(sebelum 18 tahun/18 tahun ke atas) berkorelasi dengan pendidikan tertinggi
yang ditamatkannya, dengan signifikansi sampai level 1 persen (lihat Gambar
4.1).
Gambar 4.1. Output Pengujian Chi Square

Perempuan yang menikah sebelum usia dewasa cenderung memiliki pendidikan
yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia
dewasa (18 tahun). Sekitar 80 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
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yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan dasar.
Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum
usia 18 tahun yang menamatkan SD/sederajat sebesar 40,06 persen, sedangkan
yang menamatkan SMP/sederajat sedikit lebih tinggi dengan persentase
sebesar 41,18 persen. Dengan kata lain, sedikitnya 4 dari 10 perempuan pernah
kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya
menamatkan SD atau SMP (lihat Tabel 4.2).
Tabel 4.2.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun
menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan, 2015
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Usia
Kawin
Pertama

Tidak
Pernah
Sekolah/
Tidak
Lulus SD

SD/
Sederajat

SMP/
Sederajat

(1)

(2)

(3)

(4)

<18
18+
Total

9,87
4,49
5,72

40,06
20,34
24,84

41,18
29,79
32,39

SM/
Sederajat
atau lebih
(5)

8,88
45,38
37,05

Jumlah

(6)

100,00
100,00
100,00

Sumber: Susenas, 2015

Apabila dibandingkan dengan pendidikan perempuan pernah kawin usia 20-24
tahun yang menikah setelah usia 18 tahun, terlihat bahwa penundaan usia
perkawinan akan meningkatkan capaian pendidikan. Hampir separuh (47,49
persen) perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah pada usia
dewasa telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas. Pada capaian
pendidikan yang rendah (tidak pernah sekolah/tidak lulus SD dan tamat
pendidikan dasar), persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
menikah pada usia 18 tahun ke atas selalu lebih rendah dibandingkan dengan
mereka yang menikah pada usia anak.
Dari tahun 2013 ke tahun 2015 terjadi sedikit peningkatan capaian pendidikan
perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18
tahun. Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah
sebelum usia 18 tahun yang tidak pernah sekolah/tidak lulus SD mengalami
penurunan. Pada tahun 2013, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24
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tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun yang tidak pernah sekolah/tidak
lulus SD sebesar 11,97 persen, turun menjadi 9,87 persen pada tahun 2015.
Sebaliknya, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
menikah sebelum usia 18 tahun yang menamatkan pendidikan menengah ke
atas, naik menjadi 8,88 persen.
Tabel 4.3.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Usia 18 Tahun menurut Jenjang Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tahun

Tidak
Pernah
Sekolah/
Tidak
Lulus SD

SD/
Sederajat

SMP/
Sederajat

(1)

(2)

(3)

(4)

2013
2015

11,97
9,87

42,76
40,06

38,60
41,18

SM/
Sederajat
atau lebih
(5)

Jumlah

(6)

6,67
8,88

100,00
100,00

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Selain dengan melihat jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan,
capaian pendidikan juga dapat dilihat melalui rata-rata lama sekolah. Rata-rata
lama sekolah yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang sudah dilewati
oleh perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun di bangku sekolah. Dengan
melihat rata-rata lama sekolah, akan terlihat di tahun ke berapa rata-rata
perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun berhenti sekolah.
Gambar 4.2 semakin memperjelas bahwa penundaan usia perkawinan pertama
cenderung

meningkatkan

capaian

pendidikan.

Rata-rata

lama

sekolah

perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah setelah usia 18 tahun
lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun.
Selisih rata-rata lama sekolah kedua kelompok tersebut melebihi dua tahun. Hal
ini menunjukan bahwa perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
menikah setelah usia 18 tahun bersekolah lebih lama dua tahun dibandingkan
dengan perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dari kelompok umur
yang sama.
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Gambar 4.2. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24
Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2013 dan 2015
12,00
10,00
8,00

9,80

9,58
7,60

7,28

6,00
4,00
2,00
0,00
2013
sebelum usia 18 tahun

2015
setelah usia 18 tahun

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18
tahun rata-rata bersekolah sampai kelas 7. Artinya, perempuan pernah kawin
usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun rata-rata menamatkan
pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar. Berbeda dengan perempuan pernah
kawin usia 20-24 tahun yang menikah setelah usia 18 tahun yang rata-rata
menamatkan SMP. Hal ini mengindikasikan perempuan yang menunda usia
perkawinan hingga dewasa (18 tahun) mampu menyelesaikan wajib belajar
sembilan tahun, sedangkan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung
berhenti sebelum lulus pendidikan dasar (SD dan SMP).
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KETENAGAKERJAAN

K

etenagakerjaan merupakan salah satu hal penting yang menjadi
perhatian pemerintah, ketenagakerjaan merupakan isu yang sangat
sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar
tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada penurunan
9

kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Pernikahan usia anak, berdampak
terhadap berbagai aspek, selain memengaruhi capaian pendidikan, pernikahan
tersebut juga dapat membatasi kesempatan anak tersebut, termasuk prospek
pekerjaan mereka di masa depan yang nantinya memiliki efek jangka panjang
terhadap rumah tangga mereka.

10

Pada kelompok usia 15-18 tahun, khususnya untuk perempuan merupakan
kelompok yang sangat kritis, karena pada usia tersebut sudah termasuk dalam
usia pasar kerja dan juga usia sekolah. Pilihan terberat yang harus dijalani,
apakah meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menyudahi
dan masuk ke pasar kerja. Ada beberapa perempuan yang usianya pada kisaran
15-18 tahun tersebut yang mengambil pilihan masuk ke pasar kerja dengan
berbekal tingkat pendidikan yang masih rendah, dan ada juga yang mengambil
pilihan menikah dengan alasan permasalahan ekonomi.
Pernikahan anak dapat memengaruhi partisipasi angkatan kerja. Anak-anak
perempuan yang menikah dini cenderung dikeluarkan dari sekolah, hal tersebut
menyebabkan mereka memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pasar
tenaga kerja formal dan menerima pendapatan yang lebih rendah sepanjang
11

waktu . Seringkali pada kebanyakan negara, gerbang sekolah tertutup bagi
anak-anak perempuan yang menikah dini. Ini artinya, mereka hanya memiliki
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peluang yang kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan
12

bekerja atau menjadi pengusaha .
Employment to Population Ratio (EPR)
Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan
oleh Badan Pusat Statistik adalah The Labor Force Concept yang disarankan oleh
The International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk
menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia
kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja di bedakan pula menjadi dua kelompok
berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut
13

adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja .
Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk
yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)
yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan
pengangguran. Sementara itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja
adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus
14

rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi .
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan
maksud

memperoleh

atau

membantu

memperoleh

pendapatan

atau

keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu
dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Sementara itu, seseorang dikatakan
punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah jika seseorang yang
mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak
bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, mogok
15

dan sebagainya .
Terdapat beberapa indikator mengenai ketenagakerjaan, salah satunya adalah
Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk atau Employment to
Population Ratio (EPR). EPR didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja
yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Adapun kondisi EPR
untuk perempuan yang berusia 20-24 tahun pada tahun 2013 dan 2015
digambarkan pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1. Employment to Population Ratio Perempuan Usia 20-24
Tahun, 2013 dan 2015
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Sumber: Susenas, 2013 dan2015

Dari tahun 2013 ke tahun 2015, EPR Perempuan Usia 20-24 tahun mengalami
peningkatan. Pada tahun 2013, proporsi perempuan yang bekerja pada
kelompok perempuan usia 20-24 tahun adalah sekitar 42,96 persen. Sementara
itu, pada tahun 2015 proporsi tersebut mengalami sedikit peningkatan menjadi
43,22 persen.
Gambar 5.2. Employment to Population Ratio Perempuan Usia 20-24
Tahun menurut Status Perkawinan, 2013 dan2015
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Sumber: Susenas, 2013 dan 2015
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Jika dilihat berdasarkan status perkawinannya, baik pada tahun 2013 maupun
2015, EPR perempuan usia 20-24 tahun yang belum kawin lebih tinggi
dibandingkan dengan yang pernah kawin. EPR perempuan usia 20-24 tahun
yang belum kawin adalah sekitar 53 persen, sedangkan EPR perempuan usia
20-24 tahun yang pernah kawin adalah sekitar 34 persen.
Tabel 5.1.

Employment to Population Ratio Perempuan Usia 20-24
Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan
Pertama, 2015

Daerah Tempat Tinggal

Usia Perkawinan Pertama
<18

18+

(2)

(3)

Perkotaan

32,98

33,80

Perdesaan

36,95

32,03

Perkotaan + Perdesaan

35,68

32,84

(1)

Sumber: Susenas, 2015

Secara umum, EPR perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18
tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yang menikah pada usia 18 tahun ke
atas. Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggalnya, EPR perempuan usia 20-24
tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di perkotaan lebih rendah
dibandingakan dengan perdesaan. Hal yang berbeda ditunjukkan pada
kelompok perempuan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas. EPR
perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas di
perkotaan, lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.
Lapangan Usaha
Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini
dibagi menjadi 3 kategori yaitu Sektor Pertanian (pertanian, kehutanan,
perburuan, dan perikanan), Sektor Industri (pertambangan dan penggalian,
industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi), dan Sektor
Jasa-jasa (perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, pergudangan,
informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa lainnya).
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Tabel 5.2.

Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Bekerja
menurut Sektor Usaha, 2013 dan 2015
Sektor Usaha

2013

2015

(1)

(2)

(3)

Pertanian

18,49

17,25

Industri

24,10

22,66

Jasa-jasa

57,41

60,09

100,00

100,00

Total
Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Mayoritas pekerja perempuan usia 20-24 tahun, bekerja pada sektor jasa. Dari
tahun 2013 ke tahun 2015 terjadi peningkatan persentase pekerja perempuan
usia 20-24 tahun yang bekerja pada sektor jasa. Sementara itu, pada sektor
pertanian dan industri mengalami penurunan. Penurunan presentase pekerja
pada sektor pertanian merupakan dampak yang tak terhindarkan dari kemajuan
16

ekonomi .
Tabel 5.3.

Persentase

PerempuanUsia

20-24

Tahun

yang

Bekerjamenurut Sektor Usaha dan Status Perkawinan, 2015
Sektor Usaha
(1)

Pertanian

Status Perkawinan
Belum Kawin

Pernah Kawin

(2)

(3)

8,36

29,35

Industri

22,78

21,50

Jasa-jasa

68,86

48,15

100,00

100,00

Total
Sumber: Susenas, 2015

Dilihat berdasarkan status

perkawinan, pekerja perempuan usia 20-24

tahunyang belum kawin maupun yang pernah kawin mayoritas bekerja di
lapangan usaha yang bergerak di sektor jasa. Meskipun demikian, persentase
pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang belum kawin dan bekerja pada sektor
jasa, lebih tinggi dibandingkan dengan yang pernah kawin, yakni sekitar 69
persen berbanding 48 persen.
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Hal yang berbeda ditunjukkan pada sektor pertanian. Persentase pekerja
perempuan usia 20-24 tahun yang belum kawin dan bekerja pada sektor
pertanian lebih rendah dibandingkan dengan yang pernah kawin, yakni sekitar 8
persen berbanding 30 persen.
Tabel 5.4.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Bekerja menurut Sektor Usaha dan Usia Perkawinan Pertama,
2015
Sektor Usaha
(1)

Usia Perkawinan Pertama
<18

18+

(2)

(3)

Pertanian

41,50

25,47

Industri

22,22

22,58

Jasa-jasa
Total

36,28

51,95

100,00

100,00

Sumber: Susenas 2015

Pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun,
memiliki sebaran lapangan usaha yang berbeda dengan pekerja perempuan usia
20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas. Mayoritas perempuan
yang menikah lebih muda bekerja pada lapangan usaha yang bergerak di sektor
pertanian, yakni sekitar 42 persen. Sementara itu, untuk kelompok perempuan
yang menikah pada usia 18 tahun ke atas sebagian besar bekerja pada lapangan
usaha yang bergerak di sektor jasa-jasa, yakni hampir 52 persen.
Perbedaan pola sebaran antara pekerja perempuan pernah kawin usia 20-24
tahun tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dengan yang menikah pada
usia 18 tahun ke atas mengindikasikan adanya hubungan antara tingkat
pendidikan dengan lapangan usaha. Untuk dapat memasuki pasar kerja pada
sektor pertanian tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan
pada sektor jasa lebih membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.
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Tabel 5.5.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut
Sektor Usaha dan Daerah Tempat Tinggal, 2015

Sektor Usaha
(1)

Pertanian

Daerah Tempat Tinggal
Perkotaan

Perdesaan

(2)

Perkotaan + Perdesaan

(3)

(4)

6,61

55,96

41,50

Industri

29,50

19,20

22,22

Jasa-jasa

63,89

24,84

36,28

100,00

100,00

100,00

Total
Sumber: Susenas 2015

Bila ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal dari pekerja perempuan pernah
kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, sebaran yang
berbeda juga ditunjukkan pada perempuan yang tinggal di perkotaan dengan di
perdesaan. Di perkotaan, pekerja perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
yang menikah sebelum usia 18 tahun mayoritas bekerja di sektor jasa,
sedangkan di perdesaan mayoritas bekerja di sektor pertanian.
Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama
Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan
di suatu unit usaha/kegiatan.Adapun status/kedudukan dalam pekerjaan utama
17

dikategorikan menjadi enam, antara lain :
a. Berusaha sendiri adalah seseorang yang bekerja atau berusaha dengan
menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya
ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut,
serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.
b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar adalah seseorang
yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan
buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai
tidak tetap.
c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah seseorang yang
berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang
buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
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d. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain
atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji
baik berupa uang maupun barang.
e. Pekerja

bebas

adalahseseorang

yang

bekerja

pada

orang

lain/majikan/institusi yang tidak tetap.
f.

Pekerja keluarga atau tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja
membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik
berupa uang maupun barang.

Tabel 5.6.

Persentase

PerempuanUsia

20-24

Tahun

yang

Bekerja

menurut Sektor Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama,
2013 dan 2015
Status/Kedudukan
(1)

2013

2015

(2)

(3)

Berusaha sendiri

7,98

7,51

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar

2,80

2,60

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar

0,44

0,56

63,07

65,32

4,55

4,07

Buruh/karyawan/pegawai
Pekerja bebas
Pekerja keluarga/tidak dibayar
Total

21,15

19,93

100,00

100,00

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Sebagian besar pekerja perempuan usia 20-24 tahun, bekerja sebagai buruh/
karyawan/pegawai. Dari tahun 2013 ke tahun 2015, persentasenya pun
mengalami peningkatan, yakni dari 63,07 persen menjadi 65,32 persen. Selain
sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja perempuan usia 20-24 tahun juga
banyak yang berkedudukan sebagai pekerja keluarga/tidak di bayar, baik pada
tahun 2013 maupun pada tahun 2015. Meskipun demikian, persentase pekerja
perempuan usia 20-24 yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak di bayar
mengalami penurunan dari 21,15 persen di tahun 2013 menjadi 19,93 persen di
tahun 2015.
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Tabel 5.7.

Persentase

PerempuanUsia

20-24

Tahun

yang

Bekerja

menurut Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama dan
Status Perkawinan, 2015
Status Perkawinan
Status/ Kedudukan

Belum
Kawin

Pernah
Kawin

(1)

(2)

(3)

Berusaha sendiri

3,30

13,25

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar

0,82

5,04

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
Buruh/karyawan/pegawai
Pekerja bebas
Pekerja keluarga/tidak dibayar
Total

0,38

0,80

80,83

44,21

2,87

5,71

11,80

30,99

100,00

100,00

Sumber: Susenas, 2015

Dilihat berdasarkan status perkawinan, pada kelompok pekerja perempuan usia
20-24 tahun yang belum kawin maupun yang pernah kawinsebagian besar
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Tetapi bila dibandingkan, persentase
perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin yang bekerja sebagai buruh/
karyawan/pegawai lebih rendah dibandingkan dengan kelompok perempuan
yang belum kawin. Kurang dari 50 persen (44,21 persen) pekerja perempuan usia
20-24 tahun yang belum kawin bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai,
sedangkan untuk yang pernah kawin mencapai hampir dua kali lipatnya (80,83
persen).
Hal yang berbeda ditunjukkan pada pekerja keluarga/tidak dibayar. Persentase
pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang belum kawin yang bekerja sebagai
pekerja keluarga/tidak dibayar lebih rendah dibandingkan dengan yang pernah
kawin. Sekitar 11,80 persen perempuan usia 20-24 tahun yang belum kawin
bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar, sementara untuk yang pernah
kawinsekitar tiga kali lipatnya (30,99 persen).
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Tabel 5.8.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Bekerja menurut Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama
dan Usia Perkawinan Pertama, 2015
Status/ Kedudukan

Usia Perkawinan
Pertama
<18

(1)

Berusaha sendiri

(2)

18+
(3)

14,70

12,79

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar

6,85

4,46

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar

0,59

0,87

30,78

48,50

Buruh/karyawan/pegawai
Pekerja bebas
Pekerja keluarga/tidak dibayar
Total

7,65

5,09

39,44

28,29

100,00

100,00

Sumber: Susenas, 2015

Bila ditinjau berdasarkan usia perkawinan pertama, pekerja perempuan pernah
kawin usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas paling banyak
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yakni sekitar 48,50 persen. Sementara
itu, untuk kelompok pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada
usia yang lebih muda paling banyak bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak
dibayar yakni sekitar 39,44 persen.
Berdasarkan Tabel 5.9, ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal dari
perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18
tahun, terdapat sebaran yang berbeda antara perkotaan dengan perdesaan.
Di perkotaan, mayoritas perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
menikah sebelum usia 18 tahun, bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai,
sedangkan di perdesaan mayoritas bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak
dibayar.
Di perkotaan, sebagian besar pekerja perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
yang menikah sebelum usia 18 tahun, bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai,
yakni sekitar 55 persen. Sementara itu, di perdesaan sekitar seperlima saja yang
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yakni 20,63 persen.
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Di perdesaan, sebagian besar pekerja perempuan pernah kawin usia 20-24 yang
menikah sebelum usia 18 tahun, pekerja keluarga/tidak dibayar, yakni sekitar 49
persen. Sementara itu, di perkotaan, tidak lebih dari seperlima yang bekerja
sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.
Tabel 5.9.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut
Sektor Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama dan Daerah
Tempat Tinggal, 2015
Daerah Tempat Tinggal

Status/Kedudukan

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan +
Perdesaan

(2)

(3)

(4)

15,97

14,17

14,70

Berusaha dibantu buruh
tidak tetap/tidak bayar

5,79

7,29

6,85

Berusaha dibantu buruh
tetap/dibayar

0,88

0,46

0,59

55,25

20,63

30,78

5,13

8,69

7,65

16,98

48,76

39,44

100,00

100,00

100,00

(1)

Berusaha sendiri

Buruh/karyawan/
pegawai
Pekerja bebas
Pekerja keluarga/tidak
dibayar
Total
Sumber: Susenas, 2015

Pekerja Sektor Informal
Sektor informal masih memegang peranan penting dalam menampung
angkatan

kerja,

terutama

angkatan

kerja

muda

yang

masih

belum

berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja.
Pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha
dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada
kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama
berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan
memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat
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kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku
tergolong rendah. Tiga macam status pekerjaan yaitu berusaha sendiri tanpa
dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh
tidak tetap, pekerja keluarga, sering dipakai sebagai proksi pekerja sektor
informal. Sedangkan dua status pekerjaan yang lain, yaitu buruh/karyawan,
18

berusaha dengan buruh tetap, dianggap sebagai proksi pekerja sektor formal .
Tabel 5.10.

Persentase

PerempuanUsia

20-24

Tahun

yang

Bekerja

menurut Sektor Pekerjaan, 2013 dan 2015
Sektor Pekerjaan

2013

2015

(1)

(2)

(3)

Formal

63,51

65,88

Informal

36,49

34,12

100,00

100,00

Total
Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Sebagian besar pekerja perempuan usia 20-24 tahun bekerja pada sektor formal.
Pada tahun 2015, terjadi peningkatan persentase perempuan usia 20-24 tahun
yang bekerja di sektor formal, dari sebelumnya 63,51 persen di tahun 2013,
menjadi 65,88 persen di tahun 2015.
Tabel 5.11.

Persentase

PerempuanUsia

20-24

Tahun

yang

Bekerja

menurut Sektor Pekerjaan dan Status Perkawinan, 2015
Sektor Pekerjaan
(1)

Status Perkawinan
Belum Kawin

Pernah Kawin

(2)

(3)

Formal

81,21

45,01

Informal

18,79

54,99

100,00

100,00

Total
Sumber: Susenas, 2015

Mayoritas perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, bekerja pada sektor
informal, yakni sebesar 81,21 persen. Sementara itu, lebih dari separuh
perempuan usia 20-24 tahun yang belum kawin, bekerja pada sektor formal,
yakni sekitar 55 persen.
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Tabel 5.12.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Bekerja menurut Sektor Pekerjaan dan Usia Perkawinan
Pertama, 2015
Sektor Pekerjaan
(1)

Usia Perkawinan Pertama
<18

18+

(2)

(3)

Formal

31,36

49,38

Informal

68,64

50,62

100

100

Total
Sumber: Susenas, 2015

Sebaran yang sama ditunjukkan pada kelompok perempuan pernah kawin usia
20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, dengan yang menikah pada
usia 18 tahun keatas. Pada kedua kelompok tersebut, persentasi lebih tinggi
ditunjukkan untuk perempuan yang bekerja pada sektor informal. Tetapi, bila
dibandingkan, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
menikah sebelum usia 20-24 tahun yang bekerja di sektor informal, lebih tinggi
dibandingkan dengan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas, yakni 68,64
persen berbanding 50,62 persen.
Tabel 5.13.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut
Sektor Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2015
Daerah Tempat Tinggal

Sektor
Pekerjaan

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan +
Perdesaan

(1)

(2)

(3)

(4)

56,13

21,09

31,36

43,87

78,91

68,64

100,00

100,00

Formal
Informal
Total

100,00

Sumber: Susenas, 2015

Lebih lanjut lagi, bila ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, sebagian besar
pekerja perempuan usia 20-24 tahun di perkotaan yang menikah sebelum usia
18 tahun, bekerja di sektor formal yakni sekitar 56 persen. Sementara itu, di
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perdesaan, mayoritas perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia
18 tahun bekerja pada sektor informal, yakni sekitar 79 persen.
Jumlah Jam Kerja
Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang
digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja
istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan
19

selama seminggu yang lalu . Berdasarkan jumlah jam kerja, dapat diketahui
pekerja yang dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh, yakni mereka yang
20

bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) . Sesuai
dengan International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke 18 tahun 2008
tentang “Resolusi Pengukuran Waktu Kerja”, ambang batas jam kerja normal
yang biasa digunakan adalah 8 jam per hari, sementara jam kerja berlebih
21

ditetapkan di atas 48 jam per minggu .
Tabel 5.14.

Persentase

PerempuanUsia

20-24

Tahun

yang

Bekerja

menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2013 dan 2015
Jumlah Jam Kerja
(1)
<35

2013
(2)
29,65

2015
(3)
27,27

35-48

46,42

47,60

48+
Total

23,93

25,13

100,00

100,00

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Mayoritas perempuan usia 20-24 tahun, bekerja dengan jam kerja normal yakni
35 sampai 48 jam per minggu. Dari tahun 2013 ke tahun 2015, pekerja
perempuan usia 20-24 tahun yang bekerja dengan jam kerja berlebih (lebih dari
48 jam) mengalami peningkatan sekitar 5,05 persen, dari 23,93 persen menjadi
25,13 persen.
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Tabel 5.15

Persentase

PerempuanUsia

20-24

Tahun

yang

Bekerja

menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Status
Perkawinan, 2015
Jumlah Jam Kerja
(1)

Status Perkawinan
Belum Kawin

Pernah Kawin

(2)

(3)

<35

19,62

37,69

35-48

54,45

38,26

48+

25,93

24,05

100,00

100,00

Total
Sumber: Susenas, 2015

Bila dilihat berdasarkan status perkawinannya, persentase pekerja perempuan
usia 20-24 tahun yang belum kawin yang bekerja dengan jam kerja berlebih,
lebih tinggi dibandingkan dengan yang pernah kawin, yakni 25,93 persen
berbanding 24,05 persen. Sementara itu, persentase pekerja perempuan usia 2024 tahun yang belum kawin yang bekerja di bawah jam kerja normal lebih tinggi
dibandingkan dengan yang belum kawin, yakni 37,69 persen berbanding 19,62
persen, atau hampir dua kali lipatnya.
Tabel 5.16.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan
Usia Perkawinan Pertama, 2015
Jumlah Jam Kerja
(1)

Usia Perkawinan Pertama
<18

18+

(2)

(3)

<35

45,45

35,20

35-48

30,58

40,72

48+
Total

23,97

24,08

100,00

100,00

Sumber: Susenas, 2015

Lebih lanjut lagi, bila ditinjau berdasarkan usia perkawinan pertama, terlihat
bahwa mayoritas perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah
sebelum usia 18 tahun, bekerja di bawah jam kerja normal, yakni 45,54 persen.
Sementara itu, mayoritas perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
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menikah pada usia 18 tahun ke atas, bekerja dengan jam kerja normal, yakni
sekitar 41 persen.
Tabel 5.17.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut
Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Daerah Tempat
Tinggal, 2015

Jumlah Jam
Kerja
(1)

Daerah Tempat Tinggal
Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan +
Perdesaan

(2)

(3)

(4)

<35

25,76

53,61

45,45

35-48

42,89

25,48

30,58

48+

31,36

20,91

23,97

100,00

100,00

100,00

Total
Sumber: Susenas, 2015

Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal pekerja perempuan pernah
kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun terlihat terdapat
perbedaan sebaran. Di perkotaan, mayoritas perempuan pernah kawin usia 2024 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun bekerja dengan jam kerja normal,
yakni sebesar 42,89 persen. Sementara itu, di perdesaan, lebih dari separuh
pekerja perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia
18 tahun bekerja di bawah jam kerja normal, yakni sebesar 53,61 persen.
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FERTILITAS DAN
KELUARGA
BERENCANA

P

revalensi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah pada
usia 18 tahun ke atas lebih banyak ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu
sebesar 92,21 persen dibandingkan dengan perempuan yang menikah
di bawah usia 18 tahun (Tabel 6.1). Hal ini menunjukkan bahwa akses

perempuan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas untuk mendapatkan
tenaga kesehatan dalam penolong persalinan lebih besar dibandingkan dengan
perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun.
Sebagaimana

diketahui,

bahwa

tiga

perempat dari seluruh kematian ibu terjadi
saat

melahirkan

dan

sesaat

setelah

melahirkan.Intervensi yang paling penting
untuk

menyelamatkan

ibu

adalah

memastikan kehadiran tenaga kesehatan
yang

kompeten

dengan

Persentase

perempuan

pernah

kawin usia 20-24 tahun yang
persalinannya

ditolong

tenaga

kesehatan lebih banyak terjadi
pada perempuan yang menikah
pada usia 18 tahun ke atas.

ketrampilan

medis di setiap persalinan, dan transportasi yang tersedia ke fasilitas rujukan
untuk perawatan medis dalam keadaan darurat. Salah satu tujuan Dunia yang
Layak untuk Anak adalah memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang
siap dan terjangkau terhadap kehadiran penolong persalinan yang terampil.
Indikatornya adalah proporsi kelahiran yang ditolong petugas terampil dan
proporsi kelahiran di lembaga kesehatan.Indikator tenaga terampil persalinan
juga digunakan untuk melacak kemajuan dalam pencapaian sasaran program
Sustainable Development Goals (SDGs)dalam mengurangi rasio kematian
22

ibu .Di Indonesia, penolong persalinan terbagi menjadi dua, yaitu tenaga
kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi dokter
kandungan,

dokter

umum,

bidan,

perawat,

dan

tenaga

kesehatan

lainnya.Sementara itu, bukan tenaga kesehatan meliputi dukun beranak/paraji,
dan lainnya.
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Selain kematian ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator
penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.Di negara
berkembang, saat melahirkan dan minggu pertama setelah melahirkan
merupakan periode kritis bagi ibu dan bayinya. Sekitar dua per tiga kematian
terjadi pada masa neonatal.Dua per tiga kematian neonatal tersebut terjadi pada
minggu pertama dan dua per tiga kematian bayi pada minggu pertama tersebut
23

terjadi hari pertama . Salah satu upaya untuk menekan angka kematian bayi,
yaitu dengan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) sesaat setelah bayi lahir.
Program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses meletakkan bayi agar
menempel di dada atau perut ibu dengan segera setelah lahir, membiarkannya
merayap, mencari puting, kemudian menyusui sampai puas. Proses ini
berlangsung kurang dari satu jam pertama sejak bayi lahir. Adapun tujuan IMD,
24

diantaranya :
a.

Kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;

b.

Saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk
koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;

c.

Kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan
kasih sayang ibu dan bayi;

d.

Mengurangi perdarahan setelah melahirkan; dan

e.

Mengurangi terjadinya anemia.

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dilakukan oleh perempuan pernah kawin usia
20-24 tahun secara umum masih rendah, yaitu kurang dari 50 persen.
Persentase yang lebih rendah terjadi pada perempuan pernah kawin usia 20-24
tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, yaitu sebesar 38,61 persen.
Sementara itu, pada perempuan pernah kawin usia 20-24 yang menikah pada
usia 18 tahun ke atas memiliki persentase yang lebih besar, yaitu 42,70 persen
(Tabel 6.1). Hal ini bisa disebabkan karena perempuan yang menikah di atas usia
18 tahun lebih mungkin untuk mendapatkan informasi mengenai program IMD
Persentase

perempuan

pernah

kawin usia 20-24 tahun

yang

melakukan Inisiasi Menyusui Dini

dibandingkan dengan perempuan yang
menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu,
jika dikaitkan dengan penolong persalinan,
kelahiran

yang

dibantu

perempuan yang menikah pada

kesehatan

akan

lebih

usia 18 tahun ke atas.

melaksanakan

(IMD) lebih banyak terjadi pada

IMD

oleh

tenaga

mungkin

dalam

satu

untuk
jam

pertama setelah lahir.
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Tabel 6.1.

Indikator Fertilitas dan Penggunaan Kontrasepsi Perempuan
Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan
Pertama, 2015

No

Indikator

(1)

<18

18+

(2)

(3)

(4)

1

Penolong persalinan dari tenaga kesehatan

84,52

92,21

2

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (<1 jam)

38,61

42,70

3

Penggunaan kontrasepsi modern

99,48

99,13

Sumber: Susenas, 2015

Selain penolong persalinan dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), indikator lain yang
juga penting untuk menggambarkan kesehatan reproduksi perempuan pernah
kawin, yaitu penggunaan kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi dibedakan
menjadi tiga, yaitu modern, tradisional, dan lainnya.Yang termasuk ke dalam alat
kontrasepsi modern, diantaranya sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, sterilisasi
pria/vasektomi/MOP, IUD/AKDR/spiral, suntikan, susuk KB/implan, pil, kondom
pria/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma. Sementara itu, untuk cara
tradisional, meliputi metode menyusui alami dan pantang berkala/kalender.
Sedangkan yang termasuk lainnya, adalah kontrasepsi darurat, dsb. Akses untuk
semua pasangan kepada informasi dan layananuntuk mencegah kehamilan yang
terlalu dini, terlalu dekat jaraknya, atau terlalu banyak sangat penting terutama
bagi perempuan pernah kawin yang menikah di usia muda. Secara umum,
manfaat penggunaan kontrasepsi dalam rangka mendukung program KB,
25

diantaranya :
a.

Mencegah kehamilan yang terlalu dini atau terlalu terlambat;

b.

Memperpanjang periode antar kelahiran; dan

c.

Membatasi jumlah anak.

Prevalensi

penggunaan

kontrasepsi

modern didefinisikan sebagai proporsi
perempuan pernah kawin (PPK) usia 20-24
tahun yang pada saat survei memakai
salah satu alat/cara KB modern. Dari tabel
6.1 di atas, diketahui bahwa secara umum
perempuan pernah kawin usia 20-24

Penggunaan

kontrasepsi

modern

pada perempuan pernah kawin usia
20-24 tahun yang menikah sebelum
usia 18 tahun relatif sama dengan
perempuan yang menikah pada usia
18 tahun ke atas.
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tahun

sudah

menggunakan

kontrasepsi

modern

sebagai

alat

KB-nya.

Penggunaan kontrasepsi modern pada perempuan pernah kawin usia 20-24
tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun relatif sama jika dibandingkan
dengan perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah di atas usia
18 tahun, yaitu sebesar 99,48 persen (dibandingkan 99,13 persen).
Jumlah Anak Lahir Hidup
Fertilitas merupakan salah satu dinamika kependudukan diantara mortalitas,
migrasi, perkawinan, dan mobilitas sosial yang memengaruhi pertumbuhan
penduduk (Bogue, 1965).
Usia perkawinan pertama yang semakin muda berdampak pada tingkat fertilitas
yang semakin tinggi sehingga memberi kontribusi untuk pertumbuhan
penduduk yang lebih tinggi. Pencegahan perkawinan usia anak akan membantu
pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada negara-negara dengan tingkat
perkawinan usia anak yang tinggi, seperti Nigeria, pertumbuhan penduduk
dapat berkurang hingga sepertiga setiap tahunnya jika perkawinan usia anak
dapat dihapuskan serta tidak ada peningkatan kelahiran di luar nikah pada
26

remaja .
Tabel 6.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut
Jumlah Anak, Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan
Pertama, 2013 dan 2015
Daerah Tempat Tinggal
Perkotaan +
Perdesaan

Tahun

Jumlah
Anak

<18

18+

<18

18+

<18

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

≤1
2
>2
Total
≤1
2
>2
Total

72,57
22,96
4,46
100,00
71,36
23,97
4,67
100,00

92,83
6,72
0,45
100,00
91,19
8,13
0,68
100,00

73,81
22,37
3,83
100,00
73,06
23,27
3,67
100,00

92,16
7,05
0,79
100,00
91,04
8,3
0,66
100,00

73,40
22,56
4,04
100,00
72,52
23,5
3,98
100,00

92,47
6,90
0,63
100,00
91,10
8,23
0,67
100,00

2013

2015

Perkotaan

Perdesaan

18+

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015
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Sebagian besar perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun memiliki 2 orang
anak atau kurang (Tabel 6.2). Program pemerintah, yaitu Keluarga Berencana
menganjurkan setiap keluarga untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran
dengan jumlah anak yang ideal adalah dua orang. Persentase perempuan pelaku
perkawinan usia anak yang memiliki anak lebih dari dua orang enam kali lebih
tinggi dibandingkan perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun. Sekitar 1
dari 6perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18
tahun memiliki 2 orang anak.
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TINGKAT
KESEJAHTERAAN

K

emiskinan merupakan salah satu alasan yang memicu perkawinan usia
anak. Masih cukup banyak orang tua yang memandang perkawinan
sebagai jalan keluar untuk lepas dari tekanan ekonomi, terlebih

pandangan masyarakat yang masih menganggap anak perempuan sebagai
beban bagi keluarga.Ketergantungan perempuan secara ekonomi juga terkait
bias gender dalam pembagian peran di rumah tangga yaitu perempuan
bertanggungjawab atas pengelolaan rumah tangga serta membesarkan dan
mendidik anak, sementara laki-laki berperan dalam mencari nafkah.
Kemiskinan
Perkawinan usia anak berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih
rendah. Dengan mengkaji perbedaan tingkat kesejahteraan, data menunjukkan
bahwa sebagian besar rumah tangga perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
yang melakukan perkawinan pertama pada usia anak berada dalam kelompok
20 persen rumah tangga termiskin (sangat miskin), sementara yang berada
dalam kelompok 20 persen rumah tangga terkaya (sangat kaya) hanya
seperdelapan saja.
Rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18
tahun sulit untuk mencapai kondisi kesejahteraan yang baik. Pada

kuintil

pengeluaran pertama, 28,28 persen diantaranya adalah rumah tangga
perempuan pernah kawin usia 20-24 yang menikah pada usia anak. Pada kuintil
pengeluaran kedua dan ketiga, persentase rumah tangga perempuan pernah
kawin usia 20-24 yang melakukan perkawinan pertama pada usia anak masingmasing sebesar 25,85 persen dan 24,22 persen. Persentase rumah tangga
perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada kuintil
pengeluaran kelima jauh lebih sedikit dibandingkan pada kelompok lainnya
yaitu 12,57 persen (lihat Gambar 7.1).
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Gambar 7.1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang
Menikah

Sebelum

Usia

18

Tahun

menurut

Kuintil

Pengeluaran, 2015
30,00

28,28

25,85

24,22

25,00

20,00

20,00

12,57

15,00
10,00
5,00
0,00
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Sumber: Susenas, 2015

Kemiskinan

merupakan

salah

satu

faktor

yang

mendorong

terjadinya

perkawinan usia anak. Marshan (2010) dalam penelitiannya menemukan adanya
hubungan negatif antara perkawinan usia anak dan pengeluaran per kapita,
peningkatan pengeluaran per kapita terbukti dapat menurunkan kemungkinan
27

terjadinya perkawinan usia anak . Akan tetapi terdapat faktor sosial lain yang
juga signifikan, meliputi pendidikan kepala rumah tangga, pendidikan anggota
rumah tangga, dan budaya. Data tahun 2015 menunjukkan tidak terdapat pola
tertentu pada plot antara prevalensi perkawinan usia anak dan persentase
penduduk miskin (lihat Gambar 7.2). Tidak semua provinsi dengan persentase
penduduk miskin tinggi juga memiliki prevalensi perkawinan usia anak yang
tinggi

pula.

Johnson‐ Lans

dan

Jones

(2011)dalam

penelitiannya

juga

menemukan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap
28

perkawinan usia anak dibandingkan faktor budaya .
Provinsi-provinsi yang perlu mendapat perhatian lebih adalah yang berada pada
kuadran I pada Gambar 7.2, yaitu provinsi-provinsi dengan prevalensi
perkawinan usia anak dan persentase penduduk miskin yang tinggi. Pada daerah
tersebut, pengentasan kemiskinan dapat menjadi pendekatan utama dalam
upaya menurunkan prevalensi perkawinan usia anak. Sementara untuk provinsi
yang berada pada kuadran IV perlu dianalisis lebih lanjut penyebab masih
tingginya prevalensi perkawinan usia anak di daerah-daerah tersebut.
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Gambar 7.2. Penyebaran Prevalensi Perkawinan Usia Anak dan Persentase
Penduduk Miskin Seluruh Provinsi di Indonesia, 2015

Sumber: Susenas, 2015

Perlindungan Sosial
Program perlindungan sosial yang dimiliki oleh perempuan pernah kawin usia
20-24 tahun yang berstatus sebagai KRT, meliputi jaminan kesehatan, raskin, dan
KPS/KKS. Khusus untuk raskin dan KPS/KKS, sasaran program tersebut adalah
rumah tangga miskin.
Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Seseorang dapat memiliki lebih dari satu jenis jaminan kesehatan.Jaminan
kesehatan terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Askes/Asabri/
Jamsostek, Jamkesmas/Jamkesda, Asuransi swasta, dan jaminan kesehatan dari
perusahaan/kantor. Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang
berstatus sebagai KRT dan kawin pertama pada usia kurang dari 18 tahun,
cenderung lebih besar daripada yang kawin pertama pada usia di atas 18 tahun
(lihat Tabel 7.3).
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Tabel 7.1.

Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Pernah Kawin
Usia 20-24 Tahun Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan,
2015

Usia Kawin
Pertama

Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Memiliki

Tidak Memiliki

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

<18

49,53

50,47

100,00

18+

40,63

59,37

100,00

Sumber: Susenas, 2015

Kepemilikan jaminan kesehatan tidak ditentukan oleh latar belakang dari
individu yang bersangkutan. Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24
tahun berstatus KRT yang memiliki jaminan kesehatan tampak tidak jauh
berbeda, baik yang menikah sebelum usia 18 tahun maupun yang menikah
setelah usia 18 tahun. Kedua kelompok tersebut memiliki persentase yang tidak
jauh berbeda.
Perlindungan Sosial untuk Rumah Tangga Miskin
Program perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin antara lain dengan
menyediakan beras murah yang dijual di bawah harga pasar (raskin).
Berdasarkan Tabel 7.4, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
yang berstatus sebagai KRT, yang menikah pada usia kurang dari 18 tahun dan
menerima raskin lebih besar daripada yang menikah pada usia 18 tahun ke atas
(64,43 persen berbanding 35,57 persen).
Tabel 7.2.

Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Pernah Kawin
Usia 20-24 Tahun Menurut Penerimaan/Pembelian Raskin
dalam Tiga Bulan Terakhir, 2015

Usia Kawin

Apakah Menerima/Membeli Raskin

Jumlah

Pertama

Ya

Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

<18

64,43

35,57

100,00

18+

40,08

59,92

100,00

Sumber: Susenas, 2015
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Selain raskin, program perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin lainnya
adalah dengan memberikan Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera
(KPS/KKS). Tabel 7.5 menunjukkan bahwa persentase penerima KPS/KKS lebih
besar untuk kepala rumah tangga perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun
yang kawin pertama pada usia kurang dari 18 tahun, yaitu sebesar 18,16 persen.
Tabel 7.3.

Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Pernah Kawin
Usia 20-24 Tahun Menurut Penerimaan KPS/KKS, 2015

Usia Kawin

Apakah Menerima KPS/KKS

Jumlah

Pertama

Ya

Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

<18

18,16

81,84

100,00

18+

3,73

96,27

100,00

Sumber: Susenas, 2015

Perumahan
Perkawinan usia anak menjadi faktor pemicu meningkatnya rumah tangga
miskin. Lebih lanjut, perkawinan usia anak juga memicu terjadinya rumah tidak
layak huni. Ketika sudah menikah, mereka yang menikah pada usia anak
cenderung memiliki kondisi psikologis yang masih labil dan kondisi keuangan
yang belum stabil. Dengan beban hidup dan kebutuhan sehari-hari yang
semakin tinggi, kecenderungan untuk bisa membangun rumah layak huni
29

sangat minim .
Penentuan kriteria rumah layak huni didasarkan atas beberapa indikator, yaitu:
jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, sufficient living area
(luas lantai per kapita), sanitasi layak, air minum layak, dan sumber penerangan.
Masing-masing indikator tersebut akan diberi skor 0 dan 1, dengan ketentuan
jika skor 0 menunjukkan kondisi yang baik dan skor 1 menunjukkan kondisi
yang buruk. Dari tujuh indikator tersebut, rumah tangga akan dikelompokkan
menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Layak huni

: jika skor totalnya 0-2

2. Rawan layak huni

: jika skor totalnya 3-4

3. Tidak layak huni

: jika skor totalnya 5-7
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Gambar 7.3 menunjukkan bahwa prevalensi terbesar perkawinan usia anak
adalah yang menempati perumahan tidak layak huni. Prevalensi perkawinan usia
anak dengan kondisi perumahan tidak layak huni sebesar 38,53persen,
sedangkan prevalensi perkawinan usia anak dengan kondisi perumahan layak
huni sebesar 22,44 persen. Prevalensi perkawinan usia anak dengan kondisi
perumahan rawan layak huni juga mendekati prevalensi yang menempati
perumahan tidak layak huni, yaitu sebesar 36,28 persen. Sisanya, yaitu sebesar
63,72 persen adalah prevalensi rumah tangga perempuan pernah kawin usia 2024 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas.
Gambar 7.3.

Persentase Rumah Tangga Perempuan Pernah Kawin Usia
20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan
Kondisi Perumahan, 2013

100,00

80,00

60,00

63,72

61,47

36,28

38,53

77,56

40,00

20,00

18+
<18

22,44
0,00
Layak Huni

Rawan Layak Huni

Tidak Layak Huni

Kondisi Perumahan

Sumber: Susenas, 2013

Pada tahun 2015, prevalensi terbesar perkawinan usia anak adalah yang
menempati perumahan rawan layak huni, yaitu sebesar 32,75 persen (lihat
Gambar 7.4). Prevalensi usia anak yang menempati perumahan tidak layak huni
sebesar 31,01 persen. Prevalensi tersebut lebih besar daripada yang menempati
perumahan layak huni yang hanya sebesar 21,92 persen.
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Gambar 7.4.

Persentase Rumah Tangga Perempuan Pernah Kawin Usia
20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan
Kondisi Perumahan, 2015

100,00

80,00

60,00

78,08

67,25

68,99

32,75

31,01

Rawan Layak Huni

Tidak Layak Huni

40,00

18+

20,00

21,92

<18

0,00
Layak Huni

Kondisi Perumahan

Sumber: Susenas, 2015

Antara tahun 2013 dan 2015, prevalensi usia anak menurut kondisi perumahan
cenderung memiliki pola yang sama. Prevalensi usia anak yang menempati
perumahan rawan layak huni dan tidak layak huni cenderung lebih besar
daripada yang menempati perumahan layak huni.
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Lampiran
Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah
Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi, 2013 dan 2015
Provinsi
(1)

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Indonesia
Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Tahun
2013

2015

%
Perubahan

(2)

(3)

(4)

25,40
14,61
14,32
19,40
28,89
28,58
31,67
17,89
32,19
9,17
15,91
26,70
20,64
17,05
25,87
22,30
16,73
28,32
19,17
28,61
33,28
35,64
27,52
23,27
34,74
25,90
32,48
28,08
34,31
17,25
27,09
24,47
26,20
24,17

12,40
15,35
14,95
19,72
25,45
26,58
24,92
18,26
25,45
11,73
14,65
25,86
18,73
14,28
24,45
15,95
16,37
23,17
19,23
32,21
33,56
33,68
31,13
31,50
31,91
28,71
30,24
26,21
34,22
24,57
19,77
28,05
24,09
22,82

(51,21)
5,08
4,42
1,66
(11,90)
(7,00)
(21,32)
2,10
(20,92)
27,89
(7,95)
(3,14)
(9,25)
(16,22)
(5,45)
(28,49)
(2,18)
(18,18)
0,30
12,58
0,84
(5,50)
13,12
35,37
(8,16)
10,82
(6,89)
(6,65)
(0,25)
42,40
(27,04)
14,63
(8,03)
(5,57)
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