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BAB I
PENDAHULUAN
Nikahkan saja.
Kalau saya nggak nikahkan takutnya nanti hamil duluan.
Kan banyaknya anak sekarang begitu..Itu pergaulan bebas...

Kutipan di atas merupakan ucapan seorang ibu yang mengaku sengaja menikahkan anak
perempuannya ketika anaknya itu masih berusia 12 tahun (baru saja lulus Sekolah Dasar).
Keluarga mereka tinggal di kawasan miskin di wilayah hilir Sungai Kahayan, tidak terlalu jauh
dari kantor walikota Palangkaraya dan kantor gubernur Kalimantan Tengah.
Tentu saja kutipan tersebut bukan satu-satunya gambaran tentang penyebab dan
jawaban dari pertanyaan mengapa begitu tinggi terjadi perkawinan anak di Kalimantan Tengah.
Banyak gambaran lain, dan tidak hanya faktor tunggal yang menjadi penyebab. Lalu bagaimana
agama dan otoritas keagamaan dapat berperan positif ikut mengatasi perkawinan anak, atau
justru sebaliknya, karena ada kekeliruan dalam menginterpretasikan praktik perkawinan yang
menimpa anak-anak ?
1.1 Latar Belakang
The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak
sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pernikahan
(perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut
secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak.
Dalam hukum international, perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia
khususnya sebagaimana tercantum dalam pasal 16 (2) pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
Manusia yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”.
Masalah perkawinan anak juga mendapat perhatian khusus dalam target kelima SDGs
(Sustainable Development Goals) yang bertujuan

“mencapai kesetaraan gender dan
1

memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” dengan salah satu targetnya adalah
menghapus segala bentuk praktik yang berbahaya seperti perkawinan anak dan perkawinan
paksa serta sunat perempuan”.
Studi The Council Foreign Relations (CFR) menyebutkan bahwa fenomena perkawinan
anak banyak ditemukan di berbagai belahan dunia seperti Asia Selatan (46,90%), Sub Sahara
Afrika (37,30%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,60%), Timur Tengah dan Afrika
Utara (Vogelstein, 2013). Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan anak
tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.
Data-data ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah perkawinan anak karena
praktik perkawinan anak di usia yang masih sangat muda (10 – 15 tahun) bahkan melebihi
angka 10 persen, yang berarti anak perempuan usia sekolah dasar sampai sekolah menengah
pertama sudah dikawinkan. Angka perkawinan di usia 16 – 18 tahun lebih menguatirkan lagi
karena meskipun usia 16 – 18 tahun tergolong usia yang sudah lebih besar dari angka 10 – 15
tahun, usia tersebut masih tergolong usia anak. Ada implikasi yang sangat serius dari
terlaksananya pernikahan sebelum usia 18 tahun.
Data yang dikumpulkan oleh sebuah organisasi non-profit yang memperjuangkan hakhak anak perempuan untuk tidak dinikahkan pada usia anak, yaitu “Girls Not Brides” mendapati
bahwa anak perempuan lebih terpapar dalam praktik perkawinan anak (perkawinan yang
terjadi di bawah usia 18 tahun). Berdasarkan data tersebut, terungkap bahwa anak perempuan
Indonesia 7,5 kali lebih rentan untuk menjadi korban perkawinan anak dibandingkan anak lakilaki.
UNICEF Annual Report 2014 melaporkan dari jumlah total 85 juta anak Indonesia, satu
dari enam (1:6) anak perempuan Indonesia dinikahkan sebelum usia 18 tahun. World Fertility
Policies juga menunjukkan data yang sama bahwa di Indonesia tercatat 11,13 persen
perempuan menikah di usia 10 – 15 tahun dan 32,10 persen di usia 16 – 18 tahun (Data
Susenas, 2012).
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Adapun data SDKI 2012 menyebutkan persentase yang menikah di bawah usia 20 tahun
sebesar 13 persen dengan median usia pernikahan 20,1 tahun dan media usia kawin pertama di
pedesaan lebih rendah yaitu 19,7 (Kemenkes, 2013).
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 memaparkan bahwa 5 provinsi di
Indonesia dengan angka perkawinan anak paling tinggi untuk rentang usia 15 – 18 tahun adalah
Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung
(47,9%), dan Sulawesi Tengah (46,3%). Selain itu, sebesar 41,90 persen usia nikah pertama
berada pada kelompok usia 15-19 tahun dan pada kelompok usia 10—14 tahun sebesar 4,8
persen telah menikah. Riset tersebut juga menemukan bahwa provinsi dengan persentase
perkawinan anak (kurang dari 15 tahun) tertinggi di Indonesia adalah Kalimantan Selatan (9 %),
Jawa Barat (7,5 %), dan Banten (6,5%).
Pusat Penelitian Wanita (PPW) Universitas Palangkaraya (Unpar) didukung oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
(BP3AKKB) Kalimantan Tengah dan koordinator survei, Evi Feronika Elbaar memaparkan hasil
survei mereka bahwa Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten dengan angka perkawinan
anak tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Survei tersebut dilakukan berdasarkan data awal
Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2010 bahwa Kalimantan Tengah menduduki peringkat
pertama di Indonesia dalam hal pernikahan usia 15-19 tahun dengan persentase 52,1 persen.
Survei oleh PPW Unpar tersebut mencakup Kabupaten Palangkaraya, Kabupaten
Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, dan
Kabupaten Sukamara. Hasil survei PPW Unpar menemukan bahwa Kabupaten Sukamara
menempati posisi pertama perkawinan usia 15-19 tahun (55,46%) di provinsi Kalimantan
Tengah, disusul kabupaten Lamandau (52,67%), dan terendah adalah kabupaten Palangkaraya
(26,16%).
Data terakhir berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kependudukan dan keluarga Berencana (BP3AKKB) Kalimantan Tengah
menggunakan pengambilan sampel setiap lima tahun sekali, mencatat terjadinya praktik
perkawinan anak untuk usia 18 tahun sebesar 33 persen, usia 17 tahun sebesar 21 persen, usia
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16 tahun sebesar 18 persen, usia 19 tahun sebesar 14 persen, dan usia 15-12 tahun sebesar 10
persen. Adapun pernikahan yang terjadi pada usia dia tas 20 tahun hanya 3 persen.
Daerah indikator terbanyak untuk perkawinan anak ini adalah di Kabupaten Lamandau
sebesar 55,67 persen, Barito Utara sebesar 52,49 persen, dan Kapuas 51,69 persen, disusul
daerah lain di bawah ketiga daerah tersebut. Jumlah orang yang tercatat sekitar 10,65 orang di
bawah usia 15 tahun, lalu 9,09 orang usia 16 tahun, 26,49 orang usia 17-18 tahun, dan 43,94
orang berusia antara 19-24 tahun. Dari 13 kabupaten dan 1 kotamadya yang ada di Kalimantan
Tengah, BP3AKKB mengambil sampel 7 kabupaten yang memaparkan persentase sebaran
perkawinan anak, seperti tampak pada tabel di bawah ini.
Tabel 1
Sebaran Perkawinan Anak di Kal Teng
No.

Kabupaten

Persentase

1

Murung Raya

48.02

2

Gumas

42.09

3

Katingan

45.72

4

Lamandau

55.67

5

Barut

52.49

6

Kapuas

51.69

7

Kobar

50.29

Sumber : BP3AKKB Kalimantan Tengah

Banyak alasan berlangsungnya perkawinan anak, yang utama adalah kerangka regulasi.
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia menikah
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untuk calon pengantin perempuan adalah 16 tahun dan calon pengantin laki-laki adalah 19
tahun.
Ada hal yang tidak konsisten terkait batasan usia anak dan definisi anak pada berbagai
peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, seperti tampak pada tabel di bawah ini.
Tabel 2
Undang-Undang Terkait Batasan Usia Anak
No.

Sumber

Pasal

Batasan Usia

Keterangan

1.

KUHP

Pasal 45

16 tahun

anak yang belum dewasa apabila seseorang
tersebut belum berumur 16 tahun

2.

KUHPerdata

Pasal 330 ayat (1)

21 tahun

Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika
orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun,
kecuali seseorang tersebut telah menikah
sebelum umur 21 tahun

3.

Kompilasi Hukum Islam
(KHI)

Pasal 98 ayat (1)

21 tahun

Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri
atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak
tersebut tidak bercacat fisik maupun mental
atau belum pernah melangsungkan perkawinan

3.

UU No.1 tahun 1974
tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat 1

18 tahun

seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah
dewasa dan layak untuk kawin) sesudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita yang sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap
hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.

4.

Kepres No.36 tahun
1990 (ratifikasi
Konvensi Hak Anak)

18 tahun

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas tahun), termasuk anak yang
masih dalam kandungan

5.

UU No.12 tahun 1995
tentang
Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 8

18 tahun

Anak pidana, anak negara, dan anak sipil di
LAPAS anak paling lama hingga usia 18 tahun

6.

UU No.39 thn 1999 ttg
HAM

Pasal 1 angka 5

18 tahun

Anak adalah setiap manusia yang berusia di
bawah 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah, terrnasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
demi kepentingannya

7.

UU No.40 thn 2004
tentanf Sistem Jaminan
Sosial Nasional

Pasal 41 ayat 6

23 tahun

5

8.

UU No12 tahun 2006
tentang
Kewarganegaraan
Repubik Indonesia

9

UU No.23 tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan

Pasal 63 ayat 1

17 tahun

(kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk)

10.

UU RI No.21 tahun 2007
tentang pemberantasan
tindak pidana
perdagangan orang

Pasal 1 angka 5

18 tahun

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan

11.

UU No.44 thn 2008
tentang Pornografi

Pasal 1 angka 4

18 tahun

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun

12.

UU No.22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 81

17 tahun

Persyaratan permohonan Surat Ijin Mengemudi
(SIM) perseorangan, usia 17 tahun untuk SIM A,
C, dan D ; 20 tahun untuk SIM B1; 21 tahun
untuk SIM B2.

13.

UU No. 11 tahun 2012
tentang Sistem
Peradilan Anak

Pasal 1 angka 3, 4, 5

18 tahun

Pasal 4 huruf h

18 tahun

Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir
di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu
warga negara asing yang diakui oleh seorang
ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya
dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun
atau belum kawin.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang
suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,
dan/atau dialaminya sendiri

14.

UU No.8 tahun 2012
tentang PEMILU

Pasal 19 ayat (1)

17 tahun

15.

UU RI No. 35 Tahun
2014 tentang
Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1

18 tahun

Warga negara Indonesia yang pada hari
pemungutan suara telah genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan
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16.

Agama (Islam)

Anak adalah manusia yang belum mencapai akil
baliq
(ewasa ), laki – laki disebut dewasa ditandai
dengan mimpi basah, sedangkan perempuan
ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda
tersebut sudah nampak berapa pun usianya
maka ia tidak bisa lagi dikatagorikan sebagai
anak-anak yang bebas dari pembebanan
kewajiban

Disarikan dari berbagai sumber

Batasan usia anak yang tidak sama pada berbagai undang-undang di atas menunjukkan
bahwa batasan usia anak dibedakan menjadi : a) usia dewasa politik, misalnya syarat dapat ikut
pemilu; b) usia dewasa seksual, syarat dibolehkan menikah; c) usia dewasa hukum, batasan usia
ketika dianggap cakap bertindak dalam hukum.
Alasan yang sangat logis terjadinya perkawinan anak adalah kondisi miskin atau
kemiskinan. Akibatnya, perkawinan pada anak (khususnya anak perempuan) dianggap dapat
membantu keluarga miskin keluar dari kemiskinan itu. Hal tersebut yang kemudian menjadi
pertanyaan, apakah perkawinan anak sebuah solusi mengatasi kemiskinan atau sebaliknya
mendatangkan persoalan baru dan memperparah kemiskinan ?
Faktor berikutnya yang perlu dicermati adalah tingkat pendidikan rendah pada orang
tua dan adanya tradisi menikahkan anak perempuan di usia dini yang telah berlangsung sejak
zaman dulu agar tidak menjadi ‘perawan tua. Fenomena lainnya, adanya perubahan tata nilai
dan sosial di dalam masyarakat misalnya pergaulan bebas anak di bawah usia yang
menyebabkan kehamilan tidak diinginkan hingga keharusan mengatasi kondisi tersebut dengan
cara menikah. Begitu pula situasi informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang
masih sangat kurang hingga menimbulkan pemahaman yang sesat tentang seksualitas dan
banyak berujung pada perkawinan anak.
Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.1 tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010-2015 tertera penekanan bahwa pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan
daerah. Dalam RPJMD Provinsi Kal Teng disebutkan bahwa tingkat kesejahteraan daerah salah
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satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihnya. Ada penjabaran
dalam RPJMD bahwa berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan
bidang pendidikan di Kalimantan Tengah, adalah:
a) Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit dijangkau dan
memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
b) Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama
pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/terpencil/terpinggir.
c) Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu
ditingkatkan.
d) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan
DI dalam RPJMD juga dipaparkan tentang kendala infrastruktur dan keterjangkauan
berbagai kawasan di Kalimantan Tengah. Sebagai wilayah terluas ketiga se Indonesia setelah
Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas
antarkawasan di Kalimantan Tengah menjadi isu pokok pembangunan bahkan dalam beberapa
tahun ke depan.
Hal ini disebabkan karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam rangka membangun
kondisi infrastruktur dan aksesibilitas antarkawasan tersebut. Lebih dalam, isu-isu strategis
yang berhubungan dengan infrastruktur, antara lain, 1) terbatasnya kuantitas dan kualitas
prasarana perhubungan; 2) lemahnya integrasi jaringan infrastruktur multimoda; 3) lemahnya
aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman; dan 4) masih banyaknya infrastruktur strategis yang
harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan
pembangunan wilayah di Kalimantan Tengah. Selain itu, disebutkan pula tentang masih
rendahnya mutu layanan umum. Kinerja daerah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik
bagi masyarakat sangat ditentukan oleh mutu, cakupan/jangkauan serta meratanya layanan
umum yang ada.
Beberapa isu terkait masih rendahnya mutu layanan umum tersebut antara lain : 1)
masih belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu
pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah; 2) masih
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belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusatpusat kesehatan masyarakat; 3) masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial
dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya; 4) masih belum optimalnya cakupan
layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah; 5) masih
belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rendahnya mutu pelayanan
kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah.
Persoalan lain juga adalah masih banyaknya desa tertinggal dan sebagian besar
penduduk Kalimantan Tengah bermukim di kawasan perdesaan yang tertinggal itu. Kawasan
perdesaan umumnya dicirikan oleh lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain
rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur, terbatasnya akses
kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya
kualitas lingkungan permukiman perdesaan.
Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menentukan daya saing yang akan
mempengaruhi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Beberapa isu terkait lemahnya daya
dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut, antara lain: 1) rendahnya kualitas dan
produktifitas tenaga kerja; 2) masih tingginya jumlah desa tertinggal (895 desa) atau 61,81
persen dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan,
perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan
masyarakat yang masih rendah.
Angka dan realita yang terpapar di atas menunjukkan Kalimantan Tengah dapat menjadi
wilayah yang menghadapi kendala besar yang dapat berimplikasi negatif salah satunya adalah
tingginya praktik perkawinan anak. Hal ini menyedihkan karena Indonesia sebenarnya telah
meratifikasi beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan terhadap anak
perempuan dari praktik perkawinan anak, antara lain The Convention on the Rights of the Child
yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, The Convention of the
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi melalui
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)
yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, dan International Convention on
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Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11
Tahun 2005.
Yang juga sangat penting adalah pemahaman pada agama-agama yang ada di tengah
masyarakat. Satu di antara berbagai pemahaman yang ada terkait agama bisa dicontohkan dari
perspektif agama Islam, yaitu seorang anak boleh dinikahkan karena sudah dianggap baligh,
yang artinya seseorang tersebut mulai dapat dibebani dengan beberapa hukum syara’, artinya
melakukan kewajiban agama dan berakhirnya masa kanak-kanak.
Namun tidak semua baligh menjalankan kewajiban tetapi yang mempunyai akal saja.
Sedangkan orang gila tidak dibebani kewajiban syariah agama (Islam), maka itu ada istilah “akil
baligh”. Kondisi seseorang dianggap “akil baligh” yaitu ketika seseorang sudah berakal, sudah
siap fisik dan mengerti hukum serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
sehingga mampu melangsungkan pernikahan. Namun demikian ukuran akil baligh bagi masingmasing perempuan tidaklah bisa disamaratakan, begitu juga pada anak laki-laki.
Baligh untuk anak laki-laki ditandai dengan perubahan biologis seperti mendapat
“mimpi basah”, sementara tanda pada anak perempuan adalah telah mendapatkan haid untuk
pertama kali. Usia saat mengalami akil baligh bisa berbeda-beda pada setiap individu. Biasanya
anak laki-laki mengalami perubahan fisik pada usia antara 11 sampai 13 tahun dan anak
perempuan pada usia 10 sampai 12 tahun. Dengan demikian banyak peristiwa yang terjadi di
tengah masyarakat kita khususnya mereka yang beragama Islam, telah menikahkan anak
mereka pada usia yang masih sangat dini, bahkan di bawah 16 tahun (khususnya pada anak
perempuan).
Ketika dinikahkan, mereka dianggap sudah baligh atau sudah mempunyai akal hanya
dengan tanda bahwa anak tersebut sudah mengalami haid pertamanya. Sementara itu, banyak
sekali realita anak-anak perempuan pada masa kini sudah mengalami haid mulai usia 9 tahun.
Dengan demikian, jika secara baligh sudah terpenuhi, lalu bagaimana dengan akal anak usia 9
tahun jika ia dinikahkan ? Syarat yang disebutkan dalam teks agama Islam haruslah akil baligh,
bukan sekadar baligh.
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Dalam teks keagamaan, hal perkawinan lebih sering dikaitkan dengan batas usia
seseorang dianggap telah dewasa. Namun indikator kedewasaan menggunakan ciri-ciri fisik
atau ciri fungsi reproduksi tubuh seperti menstruasi pada anak perempuan bisa jadi berbeda
antara satu anak perempuan dengan anak perempuan lainnya. Tentu saja teks keagamaan yang
tidak menyebutkan secara tegas soal minimal usia perkawinan itu, perlu diinterpretasikan,
dimaknai, disikapi, dan diterapkan pada hukum negara secara bijak sesuai konteks dan situasi
yang berkembang saat ini. Praktik perkawinan anak merupakan praktik sosial yang meresahkan
karena secara nyata menunjukkan dampak negatif terhadap anak perempuan khususnya, baik
di wilayah pedesaan maupun di wilayah urban.
Faktor pemahaman agama yang “bias” di Indonesia dapat diasumsikan menjadi satu di
antara banyak penyebab terjadinya perkawinan anak. Lalu bagaimana sesungguhnya
pandangan agama-agama yang diyakini masyarakat Indonesia terkait isu perkawinan anak ?
1.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI

Badan Litbang Dan Diklat

Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2013 berjudul “Menelusuri Makna Di Balik Fenomena
Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat” dengan Kustini sebagai editor
laporan hasil penelitian. Penelitian ini berupa kumpulan penelitian dari 8 provinsi (Jawa Barat,
Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY Kota Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Banten, dan Nusa Tenggara
Barat). Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan hasil kajian yang bersifat deskriptif.
Hasil penelitian dari delapan provinsi ini berfokus pada isu perkawinan di bawah umur
yang meliputi bagaimana masyarakat memaknai perkawinan di bawah umur; jumlah
perkawinan usia muda; problematika yang dihadapi dan dampak sosial, hukum, ekonomi, serta
kesehatan, latar belakang terjadinya perkawinan; proses pelaksanaan perkawinan di bawah
umur; dispensasi dari Pengadilan Agama berkaitan dengan umur perkawinan; respon
masyarakat, tokoh agama dan pemerintah atas terjadinya perkawinan di bawah umur, upayaupaya yang mereka lakukan dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur; dampak perkawinan di bawah umur; saran-saran dan cara pemecahannya. Sedangkan hasil penelitian
terkait isu perkawinan tidak tercatat di KUA mencakup informasi perkawinan tidak tercatat dan
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jumlah perkawinan tidak tercatat; masyarakat memaknai perkawinan tidak tercatat,
problematika, dan dampak sosial, hukum, ekonomi, dan kesehatan.
Penelitian berjudul “Perempuan Muslim Sasak Dalam Praktik Budaya Perkawinan
Merarik; Kajian Antropologi Agama Perspektif Perempuan” yang dilakukan oleh Iklilah
Muzayyanah Dini Fajriyah dan dipublikasikan pada Jurnal Pemikiran Islam, volume 16 No.3,
September – Desember 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan antropologi feminis di mana teknik pengambilan data menggunakan observasi
partisipasi dan wawancara mendalam pada pelaku Merarik baik laki-laki dan perempuan, serta
pada tokoh agama dan masyarakat tradisional.
Temuan penelitian memaparkan bahwa praktik Merarik yang terjadi pada perempuan
Muslim Sasak tidak selalu merefleksikan ide dasar budaya dan agama Islam yang sebenarnya
memberikan penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan dan pengakuan atas eksistensi
perempuan. Idealnya, tradisi pernikahan Merarik memberikan hak otonomi perempuan untuk
menentukan pilihan pasangan hidupnya namun pengalaman-pengalaman perempuan di
lapangan menyingkap kenyataan bahwa dalam praktiknya perempuan ditempatkan dalam
posisi yang sulit dan tidak memiliki pilihan. Implikasi ini buruk pada perempuan karena
perempuan tetap menjadi pihak yang teropresi dan tersubordinasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, dan Andi Misbahul
Pratiwi dari Jurnal Perempuan dengan judul “Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan
Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat”,
dipublikasikan pada Jurnal Perempuan Edisi 88 Vol.21, No. 1, Februari 2016. Temuan di
lapangan mendapati bahwa penyebab utama pernikahan anak adalah kemiskinan dan akses
buruk atas pendidikan, pandangan agama yang menilai tabu diskusi seksualitas dan takut
terjadi zina dilakukan oleh anak-anak muda, serta akses buruk terhadap kesehatan reproduksi
seksual. Penelitian ini menyertakan pandangan agama yang menilai pergaulan bebas di antara
pada pemuda-pemudi dapat memicu terjadinya perbuatan zina yang melanggar nilai-nilai
agama, oleh karena itu agama turut memberikan kontribusi akan terjadi perkawinan anak.
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Penelitian yang dilakukan oleh Muazzam Nasrullah dan tim untuk BMC Public Health
pada tahun 2014 yang berjudul “Knowledge and Attitude towards Child Marriage Practive
among Women Married as Children – a Qualitative Study in Urban Slums of Lahore, Pakistan”.
Nasrullah memfokuskan penelitiannya pada pengetahuan dan sikap perempuan yang telah
menikah terhadap kehidupan perkawinan yang telah mereka jalankan sekurang-kurangnya lima
tahun dan telah memiliki sedikitnya satu orang anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian tidak menyadari
dampak langsung perkawinan anak terhadap kesehatan walaupun mereka mengakui bahwa
mereka mengalami masalah-masalah kesehatan lebih banyak daripada perempuan yang
menikah di luar usia anak. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor kuat
pendukung perkawinan anak adalah kentalnya nilai agama Islam (Syariat) untuk mengawinkan
anak perempuan segera setelah mereka mencapai usia pubertas dan nilai-nilai sosial budaya.
Penelitian sejenis juga telah dilakukan Tim Rumah Kitab dan sudah dibukukan berjudul
“Kesaksian Pengantin Bocah”, dilakukan pada tahun 2016. Penelitian menemukan empat hal
yaitu pertama tentang perubahan ruang hidup sosio ekologis yang melatarbelakangi terjadinya
perkawinan anak. Kedua, perubahan yang berpengaruh kepada relasi gender dalam keluarga.
Ketiga, tentang kelembagaan yang ada di komunitas yang terlibat dalam proses terjadinya
perkawinan anak, dan keempat, pandangan sosial keagamaan yang juga digunakan sebagai
alasan perkawinan anak. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif antropologis
dengan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan pengamatan (observasi).
1.3 Signifikansi Penelitian
Dari penjabaran beberapa penelitian terdahulu di atas, maka kajian atau penelitian yang
diajukan kali ini sengaja mengambil celah pada perspektif agama-agama yang hidup dan
berkembang di tengah masyarakat di Kalimantan Tengah yang tercatat secara khusus paling
tinggi dalam kasus pernikahan anak pada rentang usia 15-19 tahun. Pandangan agama-agama
dalam isu ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat masyarakat Indonesia sangat
tunduk dan taat pada ajaran agama masing-masing, dan senantiasa menggunakan referensi
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keagamaan dalam menghadapi isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sungguh relevan
adanya kajian yang mendalam terkait pandangan agama dalam isu perkawinan anak.
Sangat menarik jika kita mengutip Kyai Husein Muhammad dari buku “Pengantar
Monografi Sembilan Kajian Perkawinan Usia Anak di Lima Provinsi Indonesia” (Marcoes dan
Sirimorok, 1) yang memaparkan dalam perspektif agama Islam bahwa ada tiga problem yang
harus diselesaikan dari sisi konsep keagamaan dalam kaitannya dungeon perkawinan usia anakanak, yaitu definisi kawin, otoritas ayah atas anak perempuannya, dan definisi baligh. Pertama,
definisi kawin, dalam konsep fikih, perkawinan adalah hak penguasaan kelamin (perempuan)
oleh lelaki melalui proses ijab abul dan membayar mahar.
Ada pendapat yang berbeda dan terlihat lebih manusiawi di mana kawin dimaknai
sebagai ‘hak guna pakai’ alat kelamin perempuan dan bukan memilikinya. Namun secara prinsip
itupun sama saja – hak penguasaan suami atas kelamin istrinya. Kedua, hak ayah atas anak
perempuannya. Dalam fikih ayah at lelaki dari garis ayah punya otiritas penuh atas perkawinan
anak perempuan dalam keluarganya. Karenanya, perkawinan paksa, termasuk di bawah umur,
bisa terjadi karena kuasa penuh ayah pada anaknya. Ketiga, batasan baligh diukur dengan haid
(menstruasi) dan buka kedewasaan dalam berpikir, mental dan sosial (rusyd). Sepanjang
pemaknaan ketiganya tidak berubah, praktik perkawinan di bawah umur akan sulit diberantas.
Sebab acuan hukum perkawinan dalam Islam adalah fikih. Seharusnya negara tidak tunduk
pada pandangan fikih yang primordial dengan mengenyampingkan nilai-nilai universal yang
merupakan inti ajaran agama dan menjadi alasan mengapa kita bernegara.
Dari temuan-temuan penelitian terdahulu dan pandangan agama yang diwakili salah
satunya oleh pendapat kyai Husein Muhammad sebagaimana kutipan di atas, maka penelitian
lebih jauh tentang perspektif agama-agama lain pun menjadi signifikan dan memiliki
kebermanfaatan. Anak-anak sebagai bagian dari masyarakat adalah juga pemilik negara, pemilik
hak asasi, dan penerus masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan kehidupan dana
melalui siklus kehidupan yang berkualitas sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, hingga
dewasa, bahkan sampai menjadi manula atau lansia. Setiap tahapan kehidupan yang dilalui,
haruslah layak dan berkualitas.
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1.4 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan fenomena yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka rumusan
masalah penelitian ini adalah “Bagaimana praktik perkawinan anak dalam perspektif Islam,
Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan ?” (Studi kasus di Kotamadya
Palangkaraya dan Kabupaten Katingan).
Adapun pertanyaan turunan dari pertanyaan inti adalah :
1. Bagaimana tafsir keagamaan memaknai praktik perkawinan anak ?
2. Bagaimana otoritas keagamaan memberi pengaruh bagi pencegahan perkawinan anak ?
3. Bagaimana tafsir keagamaan mengaitkan praktik perkawinan anak dengan konteks
sosial saat ini ?
4. Bagaimana otoritas keagamaan berhadapan dengan tradisi dan adat setempat dalam
upaya menghadapi isu perkawinan anak ?
1.5 Tujuan Kajian
Umum : melakukan kajian tentang pandangan pemuka agama, pendidik agama, dan
tokoh masyarakat dari enam agama di Indonesia dan pandangan masyarakat tentang
perkawinan anak.
Khusus : mengkaji situasi di kota Palangkaraya dan kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah tentang :
(1) konsep kematangan biologis dari perspektif 6 agama dan keyakinan masyarakat terkait
pernikahan anak;
(2) mengkaji konsep kematangan psikologis dari perspektif 6 agama dan keyakinan
masyarakat terkait pernikahan anak;
(3) mengkaji kondisi dan situasi tentang pemahaman agama, terkait adat, dan sosial budaya
terkait perkawinan anak.
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1.6 Hasil Yang Diharapkan
(1) Laporan kajian dari perspektif enam agama;
(2) laporan kajian dari perspektif masyarakat; dan
(3) rekomendasi kajian bagi kementerian/lembaga terkait dan masyarakat
1.7 Ruang Lingkup Kajian
(1) Mendapatkan data dan informasi tentang isu perkawinan anak di Provinsi Kalimantan
Tengah dan satu kabupatennya;
(2) menganalisa data dan informasi tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang isu
perkawinan anak di wilayah tersebut.
(3) menyaring pandangan enam pemuka agama terkait dengan konsep kematangan biologis
seorang anak yang siap dinikahkan, kematangan psikologis, dan kematangan sosialnya;
(4) menyaring pandangan masyarakat setempat terkait isu perkawinan anak.
1.8 Sistematika Penulisan Laporan
Laporan ini disusun dengan sistematika sesuai alur berpikir logis yang memenuhi kaidahkaidah penulisan ilmiah, terdiri dari 5 bab yaitu : bab 1 berisi pendahuluan dan latar belakang;
bab 2 berisi data sekunder (termasuk data kuantitatif) tentang masyarakat di lokasi penelitian
berikut telaah konseptual dan perspektif teori; bab 3 berisi uraian metodologi; bab 4 berisi
temuan empirik dan analisis; bab 5 berisi kesimpulan, refleksi kritis, dan rekomendasi.
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BAB II
GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN
“Kalteng Barigas (Kalteng Sehat) dan Kalteng Harati (Kalteng Cerdas)”

Demikianlah program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenal.
Program dengan nama bersifat lokal tersebut merupakan kebanggaan Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah karena hasilnya menggembirakan, yang ditunjukkan oleh peningkatan
beberapa indikator kesejahteraan.1
Jika dilihat dari beberapa indikator pendidikan dan kesehatan, provinsi Kalteng memang
nampak bukan wilayah yang memiliki persoalan kesejahteraan serius, dibandingkan provinsi
lain di bagian Barat dan Timur Indonesia. Misalnya Angka Buta Aksara di Kalteng pada tahun
2014 hampir nol, artinya Angka Melek Huruf hampir 100%. Provinsi Kalteng bahkan berada di
urutan ke ketiga di antara wilayah yang Angka Melek Huruf-nya tertinggi, yaitu setelah Sulawesi
Utara dan DKI Jakarta.2 IPM Provinsi Kalteng juga berada pada tingkat menengah ke atas, yang
dipengaruhi oleh tingginya angka harapan hidup dan angka melek huruf. Persentasi penduduk
miskin di provinsi ini relatif rendah, bahkan berada di bawah rata-rata kemiskinan di tingkat
nasional. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan secara fisik juga meningkat.
Di balik kemajuan indikator kesejahteraan, Provinsi Kalteng termasuk daerah di mana
terjadi banyak perkawinan anak. Meski data statistik secara jelas menunjukkan banyaknya
perkawinan anak, respon pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan ini sangat kurang
dan lamban. Kurangnya program pembangunan yang mengatasi perkawinan anak
mengindikasikan bahwa isu ini tidak dianggap sebagai masalah pembangunan dan bukan
merupakan kejahatan. Hal ini bisa jadi karena wilayah ini ‘terhanyut’ dalam beberapa indikator
kesejahteraan yang ‘memuaskan’, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai anak-

1

Antaranews Portal. http://kalteng.antaranews.com/berita/232787/gubernur--progres-kalteng-harati-dan-barigasmenggembirakan. Date of Upload: Minggu, 06 November 2016 01:33.
2
BPS Provinsi Kalimantan Tengah. “Kalimantan dalam Angka 2015”.
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anak yang kawin di usia muda, karena selain kurang dianggap sebagai resiko, juga tidak terasa
berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
Bab ini mempresentasikan berbagai data statistik dan literatur, yang dihimpun secara
sekunder, yang mengindikasikan signifikansi isu perkawinan anak, serta dampaknya bagi
kesejahteraan provinsi Kalteng secara umum, dan pada kesejahteraan perempuan dan anak
secara khusus. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum Provinsi Kalteng, dilihat dari
berbagai aspek berkaitan dengan isu perkawinan anak seperti kependudukan dan
kesejahteraan (pendidikan, ekonomi/ketenagakerjaan dan kesehatan), serta dampak
perkawinan anak seperti kekerasan dan aborsi.
Pembahasan dilanjutkan dengan karakteristik spesifik dari kondisi Kota Palangka Raya
dan Kabupaten Katingan sebagai wilayah penelitian terpilih. Kedua wilayah memiliki kemiripan
fenomena dengan situasi perkawinan anak yang tergambarkan di tingkat Provinsi Kalimantan
Tengah. Meski demikian, jelas terlihat bahwa jumlah perkawinan anak menurut data statistik
lebih serius terjadi di Kabupaten Katingan.
2.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.1 Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah dan Suku-suku
Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk dari perjuangan rakyat yang ingin membebaskan
diri dari Kalimantan Selatan. Desakan rakyat untuk memisahkan diri digelar dalam bentuk
Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, yang akhirnya memunculkan keputusan yang merubah
Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Otonom. Secara resmi keluarlah Keputusan Negara melalui
UU Darurat No 10 tahun 1957 bertanggal 23 Mei 1957 yang menjadi hari lahirnya Provinsi
Kalteng. Kini, provinsi Kalteng terdiri dari 14 kabupaten/kota, setelah melalui beberapa kali
pemekaran dari tahun ke tahun.
Masyarakat Kalimantan Tengah, seperti wilayah Kalimantan lainnya didominasi oleh
Suku Dayak, yang memiliki enam rumpun utama yaitu rumpun Iban, rumpun Apokayan,
rumpun Murut, rumpun Ot Danum-Ngaju dan rumpun Punan. Derasnya arus migrasi oleh
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pendatang dan asimilasinya membuat suku Dayak terbagi lagi menjadi sub-sub suku yang
kurang lebih jumlahnya 405 sub.
Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum umumnya menganut agama leluhur yaitu Tjilik Riwut
sebagai agama Kaharingan. Agama asli suku Dayak kian lama ditinggalkan seiring masuknya
agama Hindu, Budha, Kristen dan Islam. Sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya
menganut Kaharingan kini memilih Kekristenan, namun kurang dari 10% yang mempertahankan
kepercayaan Kaharingannya. Agama Kaharingan itu sendiri digabungkan ke dalam agama Hindu
sehingga disebut sebagai Hindu Kaharingan. Sebaran ajaran Islam juga signifikan sehingga
mayoritas penduduk Provinsi Kalteng beragama Islam yaitu sejumlah 1.955.177 orang. Lainnya
beragama Protestan (408.340 orang), Katolik (86.238 orang), Hindu (218.890 orang), Budha
(9.388 orang) dan Konghucu (594 orang). 3
2.1.2 Adat Dayak yang Dominan
Sistem kekerabatan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, didasarkan pada prinsip
ambilineal, yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun
perempuan. Dalam konsep ini anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam hak waris
dengan anak laki-laki. Namun dalam hal silsilah (jereh), nama keturunan laki-laki yang sering
digunakan sebagai nama keturunan (nama famili).4
Bagi orang Dayak, perkawinan yang dianggap ideal dan amat diingini oleh umum adalah
perkawinan antara dua orang saudara sepupu jauh yang kakek-neneknya adalah sepupu sekali
yang dalam bahasa dayak ngaju disebut “hararue” (saudara sepupu derajat ketiga). Hal ini
dimaksudkan untuk lebih mempererat kembali hubungan kekerabatan diantara keluarga
tersebut.5
Perkawinan yang dianggap sumbang (sala horui dalam bahasa ngaju) adalah perkawinan
antara saudara yang ayah-ayahnya adalah saudara sekandung (patri-pararel cousin) dan
3

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. “Kalimantan dalam Angka 2015”.
Lautt, Bambang Prof.Dr.Ir et al. “Profil Keluarga Kalimantan Tengah”. http://bkkbn-kependudukankalteng.com/profilkeluarga-kalimantan-tengah/. Date of Upload: @7 Nov 2015. Portal web BKKBN, 2015
5
Ibid
4
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terutama sekali perkawinan antara orang-orang dari generasi yang berbeda misalnya antara
seorang anak perempuan dengan pamannya dan sebaliknya antara anak laki-laki dengan orang
yang berpredikat sebagai tantenya. 6
Dalam rangka mengembangkan budaya di Kalteng, maka saat ini seluruh upacara
perkawinan suku Dayak di Kalteng selalu menggunakan pola pemenuhan jalan adat. Tata cara
dan prosesi pemenuhan jalan adat ini sudah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
Kalteng, sebagai hasil musyawarah mufakat masyarakat adat Dayak. Prosesi adat Dayak dalam
pernikahan ini dipimpin oleh pemuka adat yang disebut Mantir Adat.7 Diformalkannya prosesi
adat dalam sebuah ketetapan pemerintah provinsi menunjukkan kuatnya kekuasaan adat dan
hukum adat, yang mungkin lebih kuat dari pengaruh agama, mengingat masyarakat Dayak telah
terbagi-bagi menjadi pengikut agama yang berbeda.
2.1.3 Perkawinan Anak dan Perceraian
Dalam sepuluh tahun terakhir ini, penduduk Kalteng berumur sepuluh tahun ke atas
yang kawin memiliki persentase lebih banyak dibanding yang tidak kawin. Angka persentase
kawin berkisar antara 59,2 % hingga 61,7 %. 8

6

Ibid
Ibid
8
Ibid
7
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Gambar 1. Statistik Status Perkawinan di Kalimantan Tengah
Gambar ini dipresentasikan di dalam Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Tengah 2015 yang disusun oleh BPS Provinsi
Kalimantan Tengah. Gambar ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dimulai dari penduduk usia 10 tahun, usia yang sangat muda
untuk memulai kehidupan keluarga. Gambar ini juga mengindikasikan banyaknya perceraian yang dialami oleh perempuan.

Sebanyak 7,44% perempuan usia 15-19 tahun berstatus kawin. 9 Dengan jumlah
penduduk usia 15-19 tahun sebesar 107.068 orang10, maka jumlah penduduk yang berstatus
kawin di rentang usia tersebut sejumlah 7.965 orang yang angkanya signifikan. Perceraian
hidup bahkan terjadi pada usia sangat muda, yaitu sebanyak 0,56% dari jumlah perkawinan di
rentang usia 15-19 tahun. Sedangkan cerai mati di rentang usia ini hanya 0.01%. 11
Banyaknya perkawinan anak di Kalteng seiring sejalan dengan banyaknya perceraian di
wilayah Kalteng. Menurut data pengadilitan tinggi agama Kalteng, tingkat kasus perceraian
tertinggi terjadi di 3 wilayah yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Kotawaringin
Timur (Sampit) dan Kota Palangka Raya. Data tahun 2010 menunjukkan perkara yang masuk
sebanyak 1.852 kasus dengan cerai talak berjumlah 459 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.260
kasus. Pada tahun 2011 (data bulan Oktober) jumlah kasus yang masuk sebanyak 1.827 kasus,
untuk kasus cerai talak sebanyak 416 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.209 kasus. 12
9

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Tengah 2015”.
BPS Provinsi Kalimantan Tengah. “Kalimantan Tengah dalam Angka 2015”.
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Lautt, Bambang Prof.Dr.Ir et al. “Profil Keluarga Kalimantan Tengah”. http://bkkbn-kependudukankalteng.com/profilkeluarga-kalimantan-tengah/. Date of Upload: @7 Nov 2015. Portal web BKKBN, 2015
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Selama sepuluh tahun terakhir ini, angka cerai hidup meningkat sekitar 0,3 % dan angka
cerai mati meningkat sekitar 0,6 %. Faktor terbanyak penyebab perceraian hidup adalah
pengabaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab lahir batin. Alasan ekonomi menjadi
pemicu penyebab perceraian (614 kasus). Selain itu faktor perselisihan terus-menerus, tidak
ada keharmonisan atau adanya PIL/WIL sebanyak 588 kasus. 13 Penelitian mengenai pernikahan
anak oleh lembaga Plan mengungkap bahwa pernikahan pada pasangan yang terlalu muda
berpengaruh pada pola pengasuhan anak. Ketidaksiapan pasangan menjadi orangtua
merentankan relasi dan memicu perceraian. 14
Selain data statistik berbicara mengenai banyaknya anak yang berstatus kawin, banyak
juga situs online yang memberitakan mengenai perkawinan anak. Namun berbagai literatur
berita di situs online sekadar mengaitkan masalah perkawinan anak dengan pergaulan bebas
dan/atau seks bebas, tanpa kajian yang mendalam. Sejalan dengan berita itu, Polda Provinsi
Kalimantan Tengah mencatat kasus susila atau cabul sebagai jenis kejahatan, yang mencapai 83
kasus pada tahun 2014. 15
2.1.4 Menilik Indikator Kesejahteraan yang Lebih Berkualitas
Penduduk miskin di Pulau Kalimantan relatif kecil dengan rata-rata 6,07-8,07%.
Persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah berada di urutan ke-enam dari sleuth
provinsi di Indonesia dan berada di bawah persentase penduduk miskin tingkat nasional pada
tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa Provinsi ini bukanlah wilayah yang menghadapi
kemiskinan yang serius dibandingkan dengan provinsi lain.16
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah meningkat cukup stabil dari
tahun 2010-2015. IPM Provinsi ini pada tahun 2015 adalah 68.53, yang dikategorikan dalam
level menengah ke atas dan berada pada posisi ke-21 di tingkat nasional. IPM dalam capaian
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Ibid
Kusumaredi, Lalu Agustan. “Resiko Pernikahan Dini”.
http://ntb.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=678&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897.
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BPS Provinsi Kalimantan Tengah. “Kalimantan Tengah dalam Angka 2015”.
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015. Profil Kesehatan Indonesia: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2014.
14

22

menengah ke atas ini didapat dari angka melek huruf dan angka harapan hidup yang tinggi. 17
Di antara semua kabupaten/kota di Provinsi Kalteng, Kota Palangkaraya mencapai IPM tertinggi
yaitu 78,62. Sedangkan Kabupaten Katingan memiliki IPM sebesar 66.81, namun bukan
terendah dari IPM Kabupaten/Kota lain. 18
Angka melek huruf di Kalteng 98,82%, dan menjadi urutan ketiga yang angka melek
hurufnya tertinggi, setelah Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Meski angka melek huruf hampir
100%, data terpilah menunjukkan bahwa perempuan buta huruf lebih banyak daripada laki-laki
buta huruf.

17

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi
dasar, sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur
dimensi umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan) digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi
pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur
dimensi kehidupan yang layak, digunakan indikator kemampuan daya beli (purchasing power parity) masyarakat terhadap
sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Berdasarkan skala internasional,
capaian/nilai IPM dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu kategori tinggi (IPM ≥80), kategori menengah atas (65≤IPM<80),
kategori menengah bawah (50≤IPM<66) dan kategori rendah (IPM<50). Sumber: Kemenkes RI: Profil Kesehatan Indonesia, 2014
18
Kemenkes RI. “Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Indonesia 2014: Riset Kesehatan Dasar 2014”. Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah.
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Gambar 2. Persentase Penduduk Buta Huruf
Gambar ini dipresentasikan di dalam Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Tengah 2015 yang disusun
oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang buta aksara
dibandingkan laki-laki.

Jika menilik data lebih dalam, provinsi Kalteng bukanlah provinsi yang telah mencapai
program wajib belajar 9 tahun, 19 meski harapan lama bersekolah mencapai 11,93 tahun. Ini
berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Kalteng. Sebagian besar angkatan
kerja pada tahun 2014 tidak lulus SD dan hanya tamat dari SD, dengan rincian sebagai berikut:
16,34% angkatan kerja tidak/belum tamat SD (194.998 orang), 31,78% tamat SD (379.186
orang), 19,79% tamatan SLTP (236.213 orang), 22,82% tamatan SLTA (272.289 orang), 9.26%
tamatan Diploma/Akademi/Universitas S1/S2/S3 (110.485 orang). Jumlah Angkatan Kerja pada
tahun 2014 adalah 1.193.171 orang, terdiri dari 1.154.489 yang bekerja dan 38.682 yang
menganggur (3.24%). 20

19

Ibid. Keterangan: Menurut Riskesdas Indonesia 2014, sebanyak sembilan provinsi telah mencapai program wajib belajar 9
tahun, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara dan
Sulawesi Utara.
20
BPS Provinsi Kalimantan Tengah. “Kalimantan Tengah dalam Angka 2015”.
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Kualitas pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih buruk dan masalah ini
sebenarnya sudah dideteksi oleh pemerintah Provinsi Kalteng, karena datanya disajikan sebagai
latar belakang program pendidikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalteng 2010-2015.
Angkatan kerja didominasi oleh tamatan SD yaitu berkisar antara 34,36%--42,99%. Angkatan
kerja yang tidak/belum pernah sekolah (1,28—2,75%), tidak/belum tamat SD 9,89 –16,84%.
Angkatan kerja lulusan SLTP berkisar 19,42 – 22,88%), tamatan SLTA sebesar 17,48 – 19,65 %,
16,84%, lulusan diploma/Akademi/ Universitas/S2/S3 sebesar 4,86—6,69%. 21
Rendahnya lama bersekolah sangat erat kaitannya dengan masalah perkawinan anak,
karena kebanyakan perempuan yang kawin di usia sangat muda dan memiliki anak tidak akan
melanjutkan ke sekolah, artinya akses pendidikanya terputus. Penelitian tentang pernikahan
anak oleh lembaga Plan menunjukkan bahwa menikah di usia anak mengakibatkan anak tidak
mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya 5,6 persen anak kawin dini yang masih
melanjutkan sekolah setelah kawin.
Perempuan terpaksa atau memilih menjadi ibu rumah tangga, yang mengurangi jumlah
angkatan kerja karena mereka tidak akan dihitung sebagai angkatan kerja. Akibatnya terlihat
pada profil angkatan kerja di provinsi Kalteng. Angkatan kerja perempuan pada usia 15 tahun ke
atas (398.879 orang) jauh lebih sedikit dari angkatan kerja laki-laki (755.610 orang). Jumlah
bukan angkatan kerja sebesar 547.210 , di antaranya 174.713 bersekolah dan 316.908
mengurus rumah tangga.

22

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di rentang

usia tersebut, maka sebanyak 26.56% perempuan mengurus rumah tangga dan tidak menjadi
angkatan kerja, dan angka ini signifikan.
Partisipasi perempuan di bidang pendidikan lebih rendah daripada laki-laki, seperti yang
dirangkum oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.
Sebanyak 4,20% perempuan tidak/belum pernah bersekolah, lebih tinggi dari persentase laki21

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.”.
http://bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/Kalimantan%20Tengah/RPJMD%20Provinsi%20Kalimantan
%20Tengah%202010-2015.pdf.
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laki yang tidak bersekolah (1,75%). Partisipasi perempuan bersekolah di tingkat SD cenderung
lebih tinggi dari laki-laki, namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (tingkat SLTP, SLTA
dan perguruan tinggi), tingkat partisipasi perempuan merosot dan lebih rendah dari laki-laki. Ini
mengindikasikan bahwa banyak perempuan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih
tinggi dari tingkat SD, dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi perkawinan di usia
muda yang dihadapinya.
Tabel 3

Uraian di atas menunjukkan bahwa, berkaitan dengan masalah perkawinan anak, perlu
dipromosikan indikator pembangunan yang lebih cocok, dengan tingkat kualitas yang lebih
tinggi dan menjamin kesejahteraan perempuan dalam jangka panjang, misalnya lamanya waktu
perempuan bersekolah dan persentase anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah di
setiap jenjang pendidikan.
2.1.5 Kependudukan dan Fertilitas
Jumlah penduduk provinsi Kalteng sebanyak 2,459,858 pada tahun 2014, terdiri dari
1.273.302 laki-laki dan 1.166.556 perempuan. Rasio penduduk menurut jenis kelamin adalah

26

109. Di antara populasi tersebut, terdapat sebanyak 632.456 rumahtangga dengan rata-rata
anggota keluarga 3,9. 23
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki piramida populasi di mana lapisan terlebar ada di rentang
usia 0-4 tahun, berarti jumlah balita paling tinggi dari rentang usia lainnya. Ini menunjukkan
bahwa tingkat fertilitas cukup tinggi. Angka fertilitas menunjukkan banyaknya kelahiran
(penduduk baru) yang dilahirkan oleh perempuan pada usia reproduktif. Tingkat Fertilitas (Total
Fertility Rate/TFR) Provinsi Kalteng pada tahun 2010 adalah 2,563 anak per perempuan, artinya
setiap perempuan melahirkan 2-3 anak.24
Piramida penduduk selanjutnya merata ke atas dari usia di atas 5 tahun sampai ke
tengah yaitu sampai usia subur 49 tahun. Piramida mulai meruncing di atas usia subur (50 ke
atas), dan makin meruncing di usia manula (70 tahun ke atas). Ini berarti bahwa provinsi
Kalteng didominasi oleh penduduk usia muda, usia subur dan usia produktif. Ini juga
mengindikasikan bahwa banyak perempuan usia muda atau remaja sudah memiliki anak. 25
Persentase peserta KB aktif di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 sebesar
54,5% yang cukup rendah, meski menurun dari 77% dari tahun 2013. Persentase peserta KB
aktif di Kota Palangkaraya juga cukup rendah yakni 48,4% dan Katingan sebesar 77,4%.
Partisipasi laki-laki untuk menjadi peserta KB sangat rendah yaitu 0.1% menggunakan
vasektomi atau MOP (Metode Operasi Pria) dan 6% menggunakan kondom. Ini disebabkan
karena pilihan kontrasepsi untuk laki-laki terbatas dan masih ada anggapan di masyarakat
bahwa kontrasepsi adalah urusan perempuan.26
2.1.6 Profil Kesehatan dan Resiko Perkawinan Anak
Data mengenai fasilitas pelayanan kesehatan secara fisik juga seakan menunjukkan
status yang positif. Namun kematian ibu bersalin dan bayi neonatal masih banyak terjadi di
23
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Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 196 puskesmas di provinsi ini sampai pada Desember
2014. Rasio jumlah puskesmas per 30.000 penduduk adalah sebesar 2,47 dan berada di urutan
ke-7 di tingkat nasional. Kalteng juga memiliki 4 Puskesmas PONED (Puskesmas dengan
Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar) dan berada di urutan ke-17 dari
kabupaten/kota yang memenuhi syarat. Provinsi ini juga memiliki 1.024 Pustu (Puskesmas
Pembantu) yang tersebar di 14 kota/kabupaten.27
Jumlah dokter adalah sebanyak 479 dokter umum, 171 dokter spesialis, 113 dokter gigi,
2.478 bidan, 4.632 perawat, 271 perawat gigi. Diantara dokter spesialis, hanya ada 24 dokter
kandungan tersebar di 14 kabupaten/kota. Jadi rata-rata hanya ada 1-2 dokter spesialis
kandungan di tiap kota/kabupaten. Kota Palangka Raya memiliki paling banyak dokter spesialis
kandungan (6 orang). Kab Lamandau sama sekali tidak memiliki dokter kandungan. Dokter
spesialis kandungan di Kab Katingan sebanyak 1 orang.
Di balik kemajuan jumlah fasilitas fisik, jumlah kasus ibu bersalin mati dan kasus
kematian bayi neonatal masih banyak. Pada tahun 2014, terdapat 48.355 ibu melahirkan, di
antaranya 101 ibu bersalin mati, dan terdapat 42.566 bersalin hidup (bayi), di antaranya 313
bayi meninggal. 28
Secara umum, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi
Kalimantan Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2014 sedikit
mengalami penurunan. Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2014 sebesar 86.7% (turun dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 89,6%
dan tahun 2012 sebesar 87,4%). Ini berarti cakupan pertolongan persalinan secara medis belum
dapat memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014, yakni sebesar 89%.
Penurunan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan bisa di sebabkan oleh berbagai hal,
misalnya terbatasnya tenaga kesehatan serta terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang
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dekat dari rumah, sehingga ibu hamil lebih nyaman untuk melahirkan di rumah dan ditolong
oleh dukun beranak. 29
Sebagian besar kabupaten (9 kabupaten) belum dapat mencapai target yang telah
ditetapkan sebesar 89% untuk linakes. Lima 5 kabupaten/kota lainnya telah dapat mencapai
target. Lima Kabupaten kota tersebut adalah adalah Kota Palangka Raya (91.4%), Barito Selatan
(90,4%), Pulang Pisau (93,2%), Katingan (96,5%) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (94,0%).
Sedangkan tiga kabupaten dengan dengan cakupan terendah adalah Sukamara (70,7%),
Seruyan (72,3%), dan Kabupaten Kapuas (79,4%). 30
Hal ini menyebabkan Angka Kematian Ibu di Kalteng masih tinggi, yaitu 101 kasus per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Angka ini meningkat dari 75 kasus pada tahun 2013,
namun menurun dari 228 pada tahun 2007, 359 pada tahun 2012. Penyebab kematian
umumnya karena komplikasi persalinan.
Angka Kematian Bayi di Kalteng pada tahun 2013 juga tinggi, yaitu sebesar 49/1000
kelahiran hidup. Ini jauh lebih rendah dari target AKB yang tertuang dalam RPJMD Provinsi
Kalimantan Tengah dan lebih rendah dari target nasional dan target MDGs ke-4 yaitu 23/1000
kelahiran hidup. Kejadian kematian tertinggi pada bayi dan balita terjadi pada masa neonatus
(78.5%) yaitu pada usia 0-6 hari. Ada resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan
komplikasi pada minggu pertama kelahiran. Karena itu, pemeriksaan bayi baru lahir harus
minimal dua kali dalam minggu pertama untuk lebih dini mendeteksi penyakit atau tanda
bahaya.31
AKI dan AKB ini diperoleh dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012.
Kedua angka ini sejalan dengan hasil Riskesdas 2014 yang menghitung peningkatan jumlah
kasus kematian bayi di Provinsi Kalteng. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2014
berjumlah 477 kasus, meningkat dari 400 kasus pada tahun 2013. Kabupaten dengan jumlah
kematian bayi yang tinggi adalah Kotawaringin Barat sebanyak 75 kasus, diikuti oleh
29
30
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Kotawaringin Timur sebanyak 65 kasus, Kota Palangka Raya sebanyak 57 kasus. Kabupaten
Katingan berada di posisi tengah, sebanyak 26 kasus. Sedangkan Kabupaten dengan jumlah
kasus kematian paling sedikit adalah Pulang Pisau sebesar 12 kasus, diikuti oleh Barito Selatan
13 kasus dan Barito Timur 17 kasus. 32
Tingginya angka kematian bayi menunjukkan masih rendahnya status kesehatan ibu dan
bayi baru lahir, serta rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Hal ini
erat kaitannya dengan banyaknya perkawinan anak yang merentankan kondisi kesehatan ibu
dan anak. Berbagai literatur kesehatan dan ahli medis menguraikan resiko kehamilan di usia
terlalu muda, di antaranya33:
- Anemia dan tekanan darah tinggi karena tubuh tidak dapat menanggung beban kehamilan
- Perdarahan karena kerap letak plasenta tidak tepat dan lepas sebelum waktunya
- Menyebabkan kematian dan komplikasi persalinan karena dua hal di atas.
- Beresiko kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia saat pertama kali
berhubungan seks, semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.
- Bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia muda beresiko tubuh pendek atau stunting dan
memiliki volume otak yang kecil. Bayi seperti ini mudah terkena penyakit jantung dan
pembuluh darah.
2.1.7 Kekerasan terhadap Perempuan
Menurut temuan penelitian tentang perkawinan anak oleh lembaga Plan, sebanyak 44
persen anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56 persen anak perempuan mengalami KDRT dalam
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frekuensi rendah.34 Sejalan dengan temuan ini, KDRT juga banyak terjadi di Provinsi Kalimantan
Tengah, namun sayangnya tidak ada data akurat tentang kekerasan ini.
Pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan
Tengah masih belum terpusat, ditandai dengan beragamnya jumlah kasus yang tercatat oleh
berbagai sumber dan metode pencatatan yang berbeda-beda. Misalnya Polda Provinsi
Kalimantan Tengah mencatat 5 kasus KDRT pada tahun 2014, yaitu hanya yang terlaporkan ke
pihak kepolisian.35 Sedangkan Badan Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Anak dan KB
provinsi Kalteng mencatat 95 kasus pada tahun 2009, yang dihimpun dari lima kabupaten/kota,
seperti terlihat pada table di bawah ini. Sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak melaporkan,
sehingga data menjadi tidak terpusat.
Tabel 4

Sementara itu, situs berita online memuat jumlah KDRT di provinsi Kalteng yang
mencapai 130 kasus dan penganiyayaan anaka sejumlah 38 kasus pada tahun 2014, sehingga
data ini dijadikan titik tolak dalam penyusunan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak.
Sampai pada tanggal November 2016, Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak sedang
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diproses oleh Badan Legislasi Daerah. Aktivis perempuan mengkawal proses rancangan
peraturan tersebut atas kondisi memprihatinkan di mana teridentifikasi banyaknya kekerasan
terjadi namun pencatatannya sangat buruk. Sayangnya berita mengenai Raperda ini tidak
menjelaskan bagaimana kekerasan ini dikaitkan dengan perkawinan anak. 36
Polda Provinsi Kalteng juga mencatat jenis kejahatan lainnya yang berkaitan dengan
korban perempuan yaitu 1 kasus perdagangan manusia, 17 kasus perkosaan, 5 kasus
perzinahan dan 274 kasus narkoba pada tahun pada tahun 2014. 37 Dari daftar tersebut,
perkawinan anak tidak dimasukkan sebagai jenis kejahatan.
2.1.8 Kehamilan yang Tidak Diinginkan dan Aborsi
Perilaku berhubungan seksual di usia muda berkaitan erat dengan kehamilan tidak
diinginkan, di mana jalan singkat untuk mengatasinya adalah dengan aborsi atau menggagalkan
kandungan. Sulit memperoleh data mengenai jumlah kasus aborsi di Kalimantan Tengah secara
umum; karena unsur kriminalitasnya, maka isu ini ‘tersembunyi’ dan sulit terungkap.
Menelusuri kata ‘aborsi’ dalam situs internet cukup mengejutkan karena banyak sekali
penawaran penjualan obat aborsi atau penggugur janin, termasuk di Kalimantan Tengah,
khususnya di Kota Palangkaraya. Ini mengindikasikan respon terhadap peluang pasar, yaitu
tingginya niat dan keinginan aborsi dalam mengatasi kehamilan tidak diinginkan.
Rata-rata website dan blog penjual obat aborsi menyajikan informasi yang menjanjikan
calon pembeli tentang obat yang dijual bahwa: tidak ada efek jangka panjang dan tidak akan
ada penipuan. Satu situs bahkan menyajikan foto-foto janin mungil yang keluar beserta dengan
darah, dan diunggah sebagai testimony keberhasilan obat.
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calon pembeli obat untuk berhati-hati dengan klinik aborsi dan penjual obat lainnya, sambil
menawarkan jasa aborsi miliknya. 39

Gambar 3. Contoh situs online yang menjual obat aborsi di Palangkaraya

Keputusan aborsi disebabkan oleh rasa panik, menyesal dan ketakutan akan masa
depan. Pada saat itu, resiko terhadap kesehatan tidak menjadi pertimbangan. Situs online
tersebut mengambil kesempatan akan situasi ini dan menyesatkan. Padahal yang benar adalah
aborsi membahayakan keselamatan jiwa perempuan pelaku aborsi, di antaranya menyebabkan
infeksi, rahim sobek, potensi kanker, kecatatan pada anak berikutnya, kemandulan bahkan
kematian mendadak. 40
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Dari sisi psikologi, aborsi dapat mengganggu mental perempuan yang sering disebut
"Post-Abortion Syndrome", dengan gejala kehilangan harga diri, histeris, mimpi buruk mengenai
bayi, tidak bisa menikmati hubungan seksual, mengatasi masalah dengan narkoba dan mencoba
bunuh diri. 41 Jika perkawinan anak dan kehamilan tidak diinginkan tidak segera diatasi, maka
kita dapat membayangkan betapa banyaknya dan betapa hancurnya fisik, batin dan nasib anakanak perempuan Indonesia.
Bahkan situs resmi RSUD Mas Amsyar Kabupaten Katingan juga membahas artikel
mengenai resiko aborsi dan rekomendasi untuk tidak melakukan aborsi. Ini mengindikasikan
adanya upaya pihak pegiat kesehatan dari pemerintah untuk mencegah aborsi yang sedang
banyak terjadi di Kabupaten tersebut dengan memberikan informasi yang benar atau
mengimbangi informasi salah yang beredar tentang aborsi.42
2.1.9 Peraturan/Kebijakan yang Kurang Peduli
Data sekunder tentang pembangunan di bidang kesehatan menunjukkan kurangnya
analisis terhadap akar masalah dari resiko kesehatan yang terjadi pada persalinan, misalnya
keterkaitan antara perkawinan anak dengan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
Pada akhirnya program kesehatan provinsi berfokus pada tindakan kuratif, bukan preventif,
yaitu menitikberatkan pada aksesibilitas dan peningkatan mutu layanan di Puskesmas dan
jaringannya.
Padahal pencegahan resiko kesehatan sangat penting karena meningkatkan
kesejahteraan yang lebih berkelanjutan, misalnya pencegahan perkawinan anak akan
mempertahankan anak bersekolah lebih lama dan memperbanyak pilihan hidup yang lebih
sejahtera bagi anak perempuan. Program kesehatan yang dituang dalam KALTENG BARIGAS
sebenarnya mencakup promosi kesehatan dan pencegahan penyakit (preventif), namun lebih
menyasar pada masalah hidup bersih dan sehat, kebiasaan merokok, rendahnya pemberian ASI
eksklusif, tingginya gizi buruk pada balita dan meningkatnya penderita HIV/AIDs. Pentingnya
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pengetahuan kesehatan reproduksi dan ketrampilan hidup tidak menjadi bagian dalam
program Kalteng Barigas.
Data sekunder yang terhimpun tidak dapat mengungkap akar masalah dari perkawinan
anak. Kajian sosial etnografis sangat kurang dan diperlukan dalam mengungkap dan
menjelaskan akar masalah dan dampak dari perkawinan anak. Dangkalnya kajian tentang isu ini
menyebabkan kurangnya respon dari pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan
menanganinya. Masalah perkawinan anak tidak muncul menjadi isu pembangunan yang perlu
ditangani. Studi literatur menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan provinsi
Kalteng (RPJMD 2010-2015) tidak memuat apapun mengenai masalah perkawinan anak dan
upaya mencegahnya, kurang kajian mengenai masalah kesehatan reproduksi dan situasi
perempuan dari sudut pandang relasi.
Pengarusutamaan gender dalam RPJMD 2010-2015 tersebut hanya membahas
mengenai KDRT dengan data yang tidak bisa diandalkan. PUG di provinsi ini juga masih berada
di tataran kelembagaan pemerintah dan swasta, bukan pada isu gender di lapisan masyarakat
sampai terbawah. RPJMD tidak memiliki arah terhadap kesetaraan gender, terasa seperti
dipaksakan ‘masuk’ dalam perencanaan pembangunan hanya karena disyaratkan.
Masih berfokusnya PUG dalam tataran kelembagaan terlihat juga pada Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini mengatur bahwa penyusunan
perencanaan daerah seperti RPJMD dan rencana strategis SKPD harus responsif gender. Upaya
responsif gender mencakup rangkaian urusan kelembagaan dibandingkan dengan upaya
mengkaji dan merespon masalah lapangan, misalnya analisis gender dengan metode Gender
Analysis Pathway (GAP), pelembagaan PUG dengan pembentukan POKJA PUG dengan tugastugas advokasi di lembaga masing-masing (termasuk penganggaran responsif gender),
penunjukkan focal point PUG di setiap SKPD, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan.
Sementara itu, rancangan awal RPJMD Provinsi Kalteng pada tahun 2016-2021 masih
dalam proses konsultasi kepada masyarakat sebelum disampaikan dan ditetapkan oleh DPRD
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Kalteng, menurut situs berita online antaranews.com. 43 Namun situs berita tersebut tidak
mengungkap bagaimana isu keadilan dan kesetaraan gender ditangani dalam RPJMD tersebut
dan bagaimana aktivis perempuan mengkawalnya.
Tabel 5
Program PUG dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015

Menilik program PUG di dokumen RPJMD, maka ditemukan adanya rencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang berupaya
meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi untuk meningkatkan
kesehatan reproduksi dan mempersiapkan mereka dalam berkeluarga. Namun anehnya, program tersebut ditargetkan 100% tiap
tahunnya, tetapi anggarannya nol setiap tahun.

2.2 Gambaran Umum Kota Palangkaraya
2.2.1 Wilayah dan Kependudukan
Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan
penduduk Palangka Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 94 jiwa per km2
perseginya. Namun tingkat kepadatan penduduk ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini disebabkan karena daya tarik kota dengan kehidupan modern dan kemudahan mobilitas.
Di sisi lain, persebaran penduduk di kabupaten/kota lain di Kalimantan Tengah tidak merata.
43
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Persebaran yang tidak merata disebabkan oleh kebutuhan penduduk, daya dukung/tampung
wilayah dan kesediaan lapangan kerja. 44
Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dibagi ke
dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan
Rakumpit, serta 30 Kelurahan. Jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2013 ada 244.500 orang,
terdiri dari 51,12 % laki-laki dan 48,88 % perempuan.45
Kota Palangkaraya merupakan kabupaten/kota keempat terbesar di Provinsi Kalimantan
tengah. Jumlah penduduknya sebanyak 252.105 jiwa pada tahun 2015, tardier dari 128.949
laki-laki (51.15%) dan 123.156 perempuan (48.85%). Ini berarti jumlah perempuan lebih sedikit
dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk di kota ini mengalami kenaikan sebesar 3.800 jiwa
dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2012. 46
Pada tahun 2014, jumlah penduduk perempuan dalam kelompok usia 15—19 tahun
lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan usia sama yaitu 13.240 perempuan
dibandingkan 12.150 laki-laki. Sedangkan di rentang usia lainnya, jumlah penduduk laki-laki
lebih sedikit dibandingkan perempuan. 47
Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk paling besar berada di usia muda, di
mana jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Anak-anak perempuan ini perlu
mendapatkan perhatian masyarakat dan pemerintah, untuk dilindungi dengan pengetahuan
dasar tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak. Jika dilihat berdasarkan
kelompok usia dan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki sama-sama paling banyak berada di
rentang usia 20-24 yaitu 11.78 % laki-laki dan 12.04% perempuan. Jumlah terbesar berikutnya
adalah di kelompok usia 15-19, di mana perempuan 10,88 % dan laki-laki 9,54%. Di kedua
rentang usia tersebut, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Persentase penduduk di
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rentang usia lainnya berangka lebih rendah, di mana laki-laki lebih banyak dibandingkan
perempuan, khususnya pada rentang usia di atas 40.
Besarnya jumlah balita dan anak mengindikasikan tingginya tingkat fertilitas di kota ini.
Jumlah balita sebesar 24.149, jumlah anak usia 5-9 tahun adalah 20.440 orang dan 15-19 tahun
sebesar 25.708 orang. Ini berarti jumlah anak di bawah usia 0—19 tahun keseluruhan sebesar
70,297 orang. 48

Pada tahun 2014, sebesar 63.48% perempuan usia subur (15-49 )

menggunakan alat KB. Angka ini menurun dari dua tahun sebelumnya. Sisanya tidak
menggunakan alat KB lagi dan tidak pernah menggunakan alat KB. Alat KB yang paling banyak
dipilih (55,99%) adalah suntik KB yang bersifat jangka pendek. Penggunaan alat/cara KB jangka
panjang seperti IUD, tubektomi dan vasektomi masih sangat rendah. Keterlibatan laki-laki
dalam penggunaan KB juga rendah.
Kota ini memiliki struktur kependudukan berupa piramida yang melebar dan merata di
bagian tengah, serta meruncing di bagian atas. Ini berarti penduduknya tergolong muda.
Penduduk perempuan lebih banyak di usia muda dan usia manula (70 tahun ke atas).
Sedangkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan di usia 40 tahun ke atas.
Pada tahun 2013, proporsi jumlah penduduk menurut angka beban tanggungan adalah sebesar
40 tiap 100 orang.
2.2.2 Pendidikan
Secara umum, kualitas pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, terlihat dari
jumlah perempuan yang bersekolah dan tingkat tamat sekolah yang lebih rendah dari laki-laki.
Penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 0,50%, terdiri dari
0,11% laki-laki dan 0,91% perempuan. Sebanyak 9,20 % di antara penduduk perempuan usia 10
tahun ke atas tidak bersekolah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 6,56%
yang tidak pernah bersekolah.
Di lihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), semua laki-laki (100%) usia 7-12 tahun
bersekolah, sedangkan sebanyak 98,88% perempuan yang bersekolah. APS semakin menurun,
48

Ibid

38

seiring dengan usia penduduk yang menua. Ini menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat
melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya setelah tingkat SD. Pada usia 13-15 tahun, 96,74%
laki-laki dan 98,04% perempuan berpartisipasi di sekolah. Ini menunjukkan wajib belajar 9
tahun belum tercapai sepenuhnya.
Pada usia 13-15 tahun (usia SMP), masih lebih banya perempuan berpartisipasi di
sekolah dibandingkan laki-laki. Namun di jenjang yang lebih tinggi, APS perempuan lebih rendah
dari APS laki-laki. Pada usia 16-18 tahun, 71.80% perempuan dan 86,04% laki-laki berpartisipasi
di sekolah. Pada usia 19-24 tahun (usia manusia berpendidikan tinggi), hanya sekitar setengah
penduduk yang mengenyamnya (54,04% laki-laki dan 50,22% perempuan).
Persentase perempuan yang memperoleh ijazah SD dan SMP lebih banyak dari
persentase laki-laki. Namun di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kondisi sebaliknya terjadi.
Perempuan yang memperoleh ijazah SD 23,58%, laki-laki 23,14 %. Perempuan yang
memperolah ijazah SMA sebanyak 36,31%, laki-laki sebanyak 38,03%. Persentase laki-laki yang
memperoleh ijazah S1/S2/S3 lebih banyak dari persentasi perempuan.
2.2.3 Ketenagakerjaan dan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2013 mencapai 7,72 persen dan
menempati urutan kedua dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Angka ini diatas
laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 7,37 persen. 49
Dari keseluruhan penduduk Palangka Raya, 71,19 % berumur 15 tahun ke atas merupakan
penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar penduduk (35,04 %) berumur 15
tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah
di sektor listrik, gas dan air yakni 0,41 %. 50
Mirip dengan situasi di tingkat provinsi, banyaknya perempuan di atas usia 10 tahun
yang mengurus rumahtangga mengindikasikan banyaknya perempuan muda yang tidak
melanjutkan sekolah. Hanya 59,1 % penduduk usia kerja masuk sebagai angkatan kerja. Sisanya
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40,99 % bukan angkatan kerja karena bersekolah dan mengurus rumah tangga. Ini
dilatarbelakangi oleh nilai sosial bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.
Penduduk laki-laki yang aktif secara ekonomi lebih besar dibandingkan penduduk
perempuan. Sebanyak 96,64% angkatan kerja bekerja mencari nafkah, sedangkan sisanya
3,36% menganggur. Pada tahun 2013, persentase angkatan kerja laki-laki di Kota Palangkaraya
sebesar 66,48%, jauh lebih besar dibandingkan angkatan kerja perempuan (33,52%). Demikian
juga, jumlah penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang bekerja jauh lebih banyak dari
jumlah penduduk perempuan, yakni 63.982 laki-laki dan 38.128 perempuan. Sejalan dengan itu,
tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki (39,23%) jauh lebih besar daripada TPAK perempuan
19,78%.
Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 58,97%. Sisanya 41.03%
rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri (rumah sanak ortu/saudara, rumah sewa,
rumah dinas). Sebagian besar atap rumah penduduk menggunakan seng (83%) karena mudah
didapat, murah dan mudah dipasang. Sisanya menggunakan genteng, sirap, asbes dan beton.
Sebanyak 99,58% rumahtangga menggunakan rumah yang dindingnya permanen, di antaranya
62,40% rumah tangga menggunakan tembok.
2.2.4 Perkawinan Anak
Sebanyak 67,56 % perempuan usia subur (15—49) berstatus kawin pada tahun 2014.
Angka ini lebih sedikit dari proporsi laki-laki yang kawin di rentang usia yang sama (57,44%).
Cerai hidup sebanyak 1,83% perempuan dan 2,70 % laki-laki di rentang usia tersebut.
Persentase perempuan yang berstatus kawin di usia muda lebih banyak dari persentasi
laki-laki. Persentase perempuan usia 15-19 tahun yang berstatus kawin sebanyak 5,52%
perempuan dan 1,61% laki-laki. Jumlah perempuan di usia 15—19 tahun sebesar 13.240 orang,
berarti di antaranya yang berstatus kawin sebanyak 730 orang. Persentase perempuan yang
kawin muda di Kota Palangkaraya ini lebih sedikit dari persentasi di tingkat Provinsi Kalteng dan
dari persentasi di Kabupaten Katingan, namun tetap perlu menjadi perhatian.
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Jumlah talaq dan perceraian di Kota Palangkaraya meningkat secara signifikan dari
tahun ke tahun, terutama pada tiga tahun terakhir. Sementara jumlah rujuk tidak meningkat
secara signifikan. Di sisi lain, jumlah pernikahan meningkat pula tetapi tidak selaju jumlah talaq
dan cerai. Pada tahun 2013, sejumlah 456 talaq dan cerai, di mana persentase talaq terhadap
nikah sebesar 23,37%. 51
2.2.5 Situasi Kesehatan Ibu dan Anak
Di Kota Palangka Raya, masih terjadi kekurangan tenaga paramedik, terutama di daerah
terpencil dan daerah transmigrasi. Jumlah tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi
dan perawat mengalami penurunan dari tahun 2012 (434 orang) menjadi 376 orang pada tahun
2012. Jumlah dokter spesialis juga terbatas, misalnya hanya 5 orang dokter kandungan dan tiga
orang dokter anak. Jumlah RS sebanyak 7 RS dan terdapat 10 puskesmas dan 44 puskesmas
pembantu. Namun biasanya puskesmas pembantu hanya dilayani oleh tenaga paramedik saja.
Penolong kelahiran balita dalam keluarga adalah bidan (67,79%). Persalinan yang
dibantu oleh dokter sebesar 27,08%. Berarti pertolongan medis saat persalinan mencapai
94,87%. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang cukup baik tentang pentingnya jada
tenaga medis sebagai penolong kelahiran pertama. Namun tetap perlu diwaspadai penggunaan
layanan dukun bersalin yang masih 6% dari jumlah persalinan di Kota Palangka Raya.
Kota Palangka Raya belum bebas dari kasus kematian ibu dan anak. Dari 5.567
persalinan pada tahun 2013, terjadi 3 kasus kematian ibu bersalin dan 75 kasus kematian bayi.
Jumlah ini meningkat cukup signifikan dari tahun 2012 kala mana terjadi 1 kasus kematian ibu
dan 8 kasus kematian bayi.
Di sisi lain, angka harapan hidup di Kota Palangkaraya meningkat dari tahun ke tahun
dan mencapai 72,95 (artinya 72,95 tahun seorang bayi dapat hidup). Di satu sisi, tingginya
harapan hidup menunjukan kesejahteraan hidup, di sisi lain ini masih dipandang sebagai beban
tanggungan bagi penduduk yang masih berproduksi.
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2.3 Gambaran Umum Kabupaten Katingan
2.3.1 Wilayah dan Kependudukan
Kabupaten Katingan merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua seProvinsi Kalimantan Tengah, yaitu seluas 17.800 km2. Kabupaten yang beribu kota Kasongan ini
terdiri atas 13 Kecamatan dan dilintasi oleh Sungai Katingan yang memiliki panjang ± 650 km
dengan banyak anak sungainya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Katingan rata-rata adalah 9
orang per km2. Namun tingkat kepadatan penduduk setiap kecamatan berbeda-beda, misalnya
di kecamatan Katingan Hilir mencapai 51,56 orang/km2, sedangkan di Kecamatan Mendawai
hanya 2,19 orang/km2. 52
Jumlah penduduk Kabupaten Katingan pada tahun 2015 mencapai 160.305 jiwa, yang
terdiri atas 83.964 penduduk laki-laki (52,38%) dan 76.341 (47,62%) penduduk perempuan.
Jumlah penduduk Kabupaten Katingan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya, terlihat dari laju pertumbuhan yang bernilai positif, yaitu sebesar 1,65 persen.
Jumlah Rumah Tangga mencapai sebesar 40.780 dari total penduduk 160.305 orang. Ini berarti
rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3.93 orang.
Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh Sex Ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun
2015, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 110 penduduk laki-laki di
Kabupaten Katingan.
Mirip dengan situasi Kota Palangkaraya, jumlah penduduk tertinggi berada di interval
usia bayi dan anak-anak yaitu 0-4 tahun sebesar 17.231 orang (8.665 laki-laki dan 8.556
perempuan), 5-9 tahun sebesar 15.669 orang (7.991 laki-laki dan 7.678 perempuan), serta 1014 tahun sebesar 15.360 orang (7.757 laki-laki dan 7.603 perempuan). Ini menunjukkan tingkat
fertilitas yang tinggi, dengan jumlah perempuan usia subur (15—49 tahun) sebanyak 42.775
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orang. Jumlah PUS di kabupaten ini sebesar 35,394 pasangan, dan 78% di antaranya (27.638
pasangan) merupakan peserta KB Aktif.53
Persentase perempuan Katingan di rentang usia 0—14 (33,64%) lebih banyak
dibandingkan dengan persentase laki-laki di rentang usia yang sama. Sebaliknya, persentase
laki-laki lebih banyak di usia yang lebih tua (15-64 tahun) yaitu 67,36 dan di usia 65+ yaitu 2.96
dibandingkan perempuan di rentang usia yang sama (63,47% dan 2.89%). Sedangkan jumlah
penduduk di interval usia subur (15-49) hampir merata, sekitar 14.000 sampai 13.000-an
penduduk, namun mengecil di interval usia 40-44 (11,764 orang) dan 45--49 (9.086 orang).
Jumlah penduduk lebih mengecil di usia 50 tahun ke atas mencapai hanya 1.437 orang di usia
70-74 dan 1.454 orang di usia 75+.
Sebagian besar penduduk Katingan beragama Islam (96.938 penduduk) pada tahun 2015
dan lainnya beragama Protestan (22.421 orang), Katolik 2.892 orang, Hindu 32.736 orang.
Penganut agama Budha dan Konghucu tidak tercatat dalam statistik Kabupaten Katingan
terbaru (tahun 2016). 54
2.3.2 Pendidikan
Secara umum, jenjang pendidikan yang dapat diraih oleh perempuan lebih rendah dari
jenjang pendidikan yang dapat diakses oleh laki-laki di Kabupaten Katingan.
Angka buta huruf di kalangan penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas adalah 0,76%,
lebih banyak dibandingkan laki-laki 0.07%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan di
kalangan penduduk usia 5-6 tahun adalah sebesar 26,43%, yang jauh lebih rendah dari APS
laki-laki (43.44). Sedangkan APS anak perempuan dengan usia 7-12 tahun seimbang dengan
APS laki-laki, yakni 100%.
Angka Partisipasi Murni laki-laki di tingkat SD sebesar 100 %, artinya semua anak lakilaki di usia SD bersekolah. Angka ini lebih tinggi dari APM Perempuan (99,24%). APM

53
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perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki untuk tingkat partisipasi di SMP dan SMA. Namun, di
tingkat universitas, APM laki-laki (3,80) lebih tinggi dari APM perempuan (2,58%).
Persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah (5.25%) lebih
tinggi dibandingkan persentase lelaki-laki yang memiliki ijazah (3.39%). Persentase perempuan
yang memiliki ijazah SD/MI (40,61) dan SMP/MTs (28,30%) lebih tinggi dari persentase laki-laki
yang memiliki ijazah di jenjang pendidikan yang sama (35.56% dan 27,71%). Namun perbedaan
kentara di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena persentase laki-laki yang memperoleh
ijazah di jenjang perguruan tinggi (Diploma, S1, S2, S3) lebih tinggi dari persentasi perempuan
yang memiliki ijazah di jenjang pendidikan yang sama.
2.3.3 Ketenagakerjaan dan Ekonomi
Populasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk angkatan kerja adalah sebesar
81.174 orang di tahun 2015, yang meningkat cukup signifikan dari 77.849 orang di tahun 2014.
Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,20%. Dari angka tersebut, sebanyak 76.325 orang
bekerja dan 4.849 menganggur (5,97%).
Jumlah pengangguran juga meningkat dari 4.071 orang di tahun 2014 menjadi 4.849
orang di tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 5,97 pada tahun 2015 dari
5.23 di tahun 2014. Garis kemiskinan ditetapkan pada pendapatan Rp.341.896 pada tahun
2014. Di sisi lain, jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 31.250 orang, karena bersekolah dan
mengurus rumah tangga. 55
Agak sulit mencari data tentang Tingkat Angkatan Kerja terpilah gender untuk
Kabupaten Katingan. Data terpilah tersedia hanya data jumlah perempuan yang bekerja
seminggu sebelum pendataan BPS pada tahun 2014. Penduduk usia 15-55+ Tahun yang Bekerja
berjumlah 73.778 orang, terdiri dari 47.756 laki-laki dan 26.022 perempuan. Di tiap rentang
usia, jumlah perempuan yang bekerja jauh lebih sedikit dari jumlah laki-laki bekerja. 56
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BPS Kabupaten Katingan, 2015. “Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok
Umur di Kabupaten Katingan 2012-2014.”

56

44

Lapangan usaha mayoritas di mana angkatan kerja bekerja adalah pertanian,
perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan penggalian dan jasa kemasyarakatan/sosial dan
perorangan.
2.3.4 Perkawinan Anak dan Perceraian
Dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan, persentase
perempuan di antara perempuan yang menikah sebesar 63,81%, lebih besar daripada
persentase laki-laki yang kawin (57,03%). Persentase perempuan yang cerai hidup 1,92% lebih
besar dari persentase laki-laki yang cerai hidup yaitu 1,14. Namun persentasi perempuan yang
cerai mati sebesar 6,19%, lebih besar dari persentase laki-laki yang cerai mati (2,37%). 57
Dilihat dari usia perkawinan pertama, maka persentase perempuan di bawah 16 tahun
yang telah kawin cukup signifikan yaitu 24,34% pada tahun 2014 dan 12,73% pada tahun 2015.
Ditambah dengan anak perempuan usia 17—18 tahun yang sudah kawin, maka persentase
perempuan yang telah kawin di usia di bawah 18 tahun menjadi 50,84% (lebih dari setengah
populasi perempuan) pada tahun 2014 dan 36,59 % pada tahun 2015. Pernikahan sehat
menurut keluarga berencana dan yang dianjurkan, yaitu usia di atas 21 tahun, malah hanya
28,10 % dari jumlah perempuan yang menikah. Jumlah pernikahan anak di tahun 2015 ini
sebenarnya mengalami penurunan dari jumlah pada tahun 2014, namun angkanya masih saja
signifikan dan menjadi isu penting yang perlu perhatian. Apalagi karena jumlah perkawinan
anak di Kabupaten Katingan lebih besar dari jumlah di tingkat Provinsi Kalteng, yaitu 7,44%
perempuan kawin pada usia 15-19 tahun.58

https://katingankab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/98
57
BPS Kabupaten Katingan. “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, 2015”.
https://katingankab.bps.go.id/webbeta/website/pdf_publikasi/Statistik-Kesejahteraan-Rakyat-Kabupaten-Katingan-2015.pdf.
58
Ibid.

45

Tabel 6
Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berusia 10 Tahun ke Atas
di Kabupaten Katingan Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2014—2015.
Tahun

Umur Perkawinan
Pertama
2014

2015

≤16

24,34

12,73

17-18

26,50

23,86

19-20

24,02

35,31

21+

25,14

28,10

Total

100,00

100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, 2016

Tabel 7
Persentase Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Kawin dan Pernah Hamil
Di Kabupaten Katingan Menurut Umur Pertama Kali Hamil, 2015
Umur Pertama Kali Hamil

Tahun
2015

≤16

13,27

17-18

21,24

19-20

23,81

21+

41,67

Total

100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, 2016

Data mengenai usia perempuan saat mengalami kehamilan pertama juga menunjukkan
bahwa banyak perempuan hamil pada usia di bawah 16 tahun, yaitu sebanyak 13,27 persen dan
pada usia di bawah 18 tahun 34,51 persen. Jumlah perempuan usia subur (15-49 tahun) sebesar
91.269 orang. Maka sebanyak 31.496 perempuan yang baru saja beranjak remaja sudah
memiliki anak. Angka ini sangat signifikan.
Situasi ini sangat merentankan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sangat
disayangkan, jika pihak yang berkepentingan memalingkan perhatian dari situasi ini, karena
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artinya membiarkan generasi Kabupaten Katingan sebagai generasi yang terhempas dari
konsep diri yang lebih baik, dari kecerdasan diri, kesehatan yang lebih prima dan kemandirian
hidup.
2.3.5 Situasi Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase kelahiran dengan penolong kelahiran dari tenaga medis pada tahun 2015
sejumlah 2.793 kelahiran (94,58%). Jumlah kelahiran yang didampingi oleh non tenaga
kesehatan sebesar 160 kelahiran. Perempuan umumnya mengandalkan bidan sebagai penolong
proses kelahiran (67,84%). Masih banyak perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak di
rumah (87,10%). Hanya 7,95% dan 4,96% perempuan di rentang usia itu yang melahirkan di
klinik dokter/bidan dan di RS/RS Bersalin.
Ada indikasi dampak dari perkawinan anak di Kabupaten Katingan yaitu beresiko
terhadap kesehatan bayi dan ibu. Sebanyak 13,46% bayi yang lahir di Kabupaten Katingan
memiliki Berat Badan Lahir (BLR) di bawah 2,5 kg. Pada tahun 2015, sebanyak 80% dari 2.953
bayi lahir memiliki berat lahir rendah dan 2 bayi menderita malnutrisi.
Fasilitas kesehatan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Katingan, seperti
puskesmas, pustu, posyandu dan polindes, namun jumlahnya di setiap kecamatan beragam.
Ada sebanyak 1 Rumah Sakit, 16 Puskesmas, 109 Pustu dan 48 Polindes. Kecamatan yang paling
banyak memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah kecamatan Katingan Tengah (13 Pustu),
Katingan Kuala (11 Pustu) dan Katingan Hulu (10 Pustu). Beberapa kecamatan memiliki hanya 56 Pustu. Katingan Hilir memiliki Rumah Sakit dan paling banyak memiliki Puskesmas (3
puskesmas). Ada sebanyak 49 dokter (di antaranya 7 dokter spesialis) dan 336 perawat, 221
bidan dan 25 apoteker. Namun dokter spesialis masih terbatas, yaitu 7 dokter ahli dan 7 dokter
gigi.
Sebanyak 21,23% perempuan usia subur (15-49 tahun) tidak sedang menggunakan
alat/cara KB, di antaranya 33,73% melakukannya karena alasan fertilitas. Ini berpotensi
meningkatkan pertumbuhan penduduk usia bayi/balita di Kabupaten ini. Perempuan usia 15-49
tahun yang berstatus kawin rata-rata menggunakan suntikan sebagai alat/cara KB (81,81%)
yang sebagian besar (62,33&) diperoleh dari bidan desa. Sama sekali tidak ada pasangan yang
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menggunakan cara KB pada laki-laki seperti kondom dan vasektomi (nol persen). Ini
menunjukkan bahwa alat KB sepenuhnya disasarkan kepada perempuan dan tanggungjawab
pengendalian kelahiran dibebankan kepada perempuan.
Penyuluhan kesehatan reproduksi masih jarang dilakukan oleh pihak pemerintah.
Tercatat oleh BPS hanya 8 penyuluhan yang dilakukan dan tidak menyasar ke semua
Kecamatan. Meski demikian, tiap kecamatan dilengkapi dengan pos Klinik Keluarga Berencana
(KKB) dan Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Terdapat total 61 KKB dan 149 PPKBD
di Kabupaten Katingan. Namun tidak ada cukup data untuk mengetahui kualitas pelayanan ini
dan mengetahui respon dari aktivis KB mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak.
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BAB III
TELAAH KONSEPTUAL DAN TEORI
Sub bab berikut ini menjelaskan sejumlah konsep dan teori yang digunakan sebagai
pisau analisa untuk membedah hasil temuan di lapangan. Konsep utama yang akan dipaparkan
dalam sub bab ini adalah konsep pernikahan anak. Sub bab ini juga akan memaparkan dua
teori yang kami gunakan sebagai pisau analisis yakni teori feminisme radikal dan teori
feminisme poskolonial/global.
3.1 Konsep Pernikahan Anak
Penelitian ini menggunakan konsep pernikahan anak dalam kerangka Hak Asasi Manusia
yang menetapkan usia 18 tahun sebagai batas kategori status anak yang kemudian mendorong
Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan seluruh negara anggota untuk menaikkan
batas umur minimal seseorang boleh menikah menjadi usia 18 tahun.
Selain itu, untuk definisi anak akan merujuk pada definisi anak berdasarkan Konvensi
Hak-Hak Anak (The Convention on the Rights of the Child) bahwa anak adalah setiap manusia
yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka Hak Asasi Manusia dan
Konvensi Hak-Hak Anak, pernikahan yang diselenggarakan sebelum kedua pihak mencapai usia
18 tahun merupakan pernikahan anak (Kasim, et al, 11).
Menurut United Nations Population Fund (UNFPA) pada Fact Sheet yang berjudul
“Marrying Too Young – End Child Marriage” halaman 11 menyatakan bahwa pernikahan anak
berkaitan erat dengan pernikahan yang diatur sepihak oleh orang tua atau wali. Berdasarkan
pernyataan tersebut, pernikahan anak secara jelas telah bertentangan dengan Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights) pada pasal 16 (2)
menegaskan bahwa “Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the
intending spouses.” Hal tersebut disetujui oleh Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 1 mengatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Walaupun Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pernikahan
telah selaras dalam menentukan bahwa pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak,
Indonesia secara tidak konsisten menerapkan kebijakan atas batas usia minimal menikah.
Kebijakan batas usia minimal menikah tersebut diatur dalam Undang-undang Pernikahan yang
sama, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dalam pasal 7 (1)
secara ambigu menyatakan “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”
Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat (2) dikatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat
(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini merupakan ayatayat yang saling mendukung untuk pelaksanaan praktik pernikahan anak. Pertama, negara
mengakui bahwa pernikahan dapat terjadi ketika pihak perempuan berusia 16 tahun, dan
apabila terjadi pernyimpangan dari ayat (1) tersebut, maka dapat dilakukan dispensasi; dan
kedua, negara telah membuka ruang yang besar untuk terjadinya pelanggaran pernikahan yang
terjadi bahkan sebelum perempuan berusia 16 tahun.
Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di pasal yang lain, yaitu pasal 47 (1), berbicara
lain mengenai batas usia anak yang masih berada dalam kekuasaan yang bagi saya secara
membingungkan berbunyi, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”
Pasal ini berbicara tentang orang tua memiliki kekuasaan terhadap anaknya apabila sang
anak belum berumur 18 tahun, yang berarti, anak belum dianggap dewasa apabila masih
berusia dibawah 18 tahun, yang secara kontradiktif dikatakan di pasal 7 (1) bahwa pihak
perempuan yang sudah mencapai usia 16 tahun sudah boleh menikah. Secara kontradiktif pula
pasal 7 (1) ini bertabrakan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang mengatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
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Inkonsistensi akan batas usia minimal menikah di dalam pasal-pasal pada UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan serta Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ini
telah menunjukkan ketidaktegasan negara dalam menyikapi praktik pernikahan anak yang
berimplikasi untuk melanggengkan praktik pernikahan anak yang masih terus terjadi sampai
sekarang.
3.2 Feminisme Radikal
Penelitian tentang perkawinan anak ini menggunakan teori feminisme radikal untuk
mengelaborasi bagaimana tubuh perempuan menjadi akar penyebab penguasaan tubuh
perempuan oleh laki-laki. Apa yang menyebabkan perempuan seringkali tidak memiliki kuasa
atas tubuhnya dan orang-orang di luar dirinyalah yang seringkali memiliki kuasa ini yang
kemudian berujung pada pernikahan anak dengan anak perempuan sebagai korbannya?
Firestone (73), mengatakan bahwa “Thus it was woman’s reproductive biology that
accounted for her original and continues oppression…” [Reproduksi biologis perempuanlah yang
bertanggung jawab atas opresi perempuan yang sesungguhnya dan terus terjadi.
Secara mendasar, tubuh perempuan, tidak soal anak atau dewasa, memiliki kemampuan
reproduksi yang dapat memenuhi hasrat seksual laki-laki. Perempuan diperlakukan sebagai
“…reproducers, caregivers, sexual outlets, agents of a family’s general prosperity” (Nussbaum,
220). Karena tubuhnya dan organ reproduksinya vagina dan rahim, perempuan usia anak
sekalipun dapat diperlakukan sebagai “sexual outlets” dari laki-laki yang mengawininya, dan
juga oleh keluarga yang mengambil keputusan untuk mengawinkannya. Hamil dan melahirkan
anak kemudian menjadi dampak dari kemampuan reproduksi itu sendiri yang kemudian
menciptakan kompleksitas situasi selanjutnya bagi seorang perempuan yang dikawinkan pada
usia anak.
Dalam artikel di Stanford Encyclopedia of Philosophy yang berjudul “Feminist
Perspectives on the Body” pada kutipan di bawah ini memaparkan ketiadaan kuasa yang paling
hakiki yang diderita perempuan.
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“The absence of control found its most extreme example in the case of the bodies of
slave women. Where the body became literally the property of another… that articulated
by Wollstonecraft ‘her back and her muscle… pressed into field labour where she was
forced to work like men. Her hands were demanded to nurse and nurture the white man
and his family… her vagina used for his sexual pleasure… the womb… the place of capital
investment…. The resulting child…” (2)
Tulisan di atas memang berbicara mengenai budak perempuan, namun ada kesamaan
yang kuat dengan apa yang terjadi pada anak perempuan yang menjadi korban perkawinan
anak. Anak perempuan yang dipaksa dikawinkan dengan laki-laki yang (mungkin) belum
dikenalnya, menunjukkan ketiadaan kuasa yang dimiliki sang anak perempuan terhadap
tubuhnya sendiri.
Hal yang paling berharga bagi seorang budak adalah tubuhnya sendiri karena dengan
tubuhnya itu ia dihargai sejumlah tertentu. Ini sama dengan anak perempuan yang dikawinkan
ketika tubuhnya dihargai sejumlah tertentu untuk “dijual” atau “ditukarkan” dengan dowry
(mas kawin) yang akan diterima oleh ayah atau keluarganya. Kemudian, ketika sang anak
perempuan yang telah dipertukarkan itu masuk ke dalam kehidupan perkawinan, tubuhnya
lagi-lagi dikuasai oleh orang di luar dirinya, kali ini suaminya dan mungkin juga keluarga besar
suaminya. Apa yang ia kerjakan dalam rumah tangga adalah untuk keberlangsungan hidup
orang-orang di luar dirinya; suami, anak-anak, dan kemungkinan besar keluarga suaminya.
Ada dua aliran feminisme radikal, yaitu feminisme radikal libertarian dan feminisme
radikal kultural. Isu perkawinan anak dalam penelitian ini lebih condong pada pemikiran
feminis radikal libertarian yang melihat tubuh sebagai situs penyebab terjadinya masalahmasalah yang dihadapi perempuan.
Firestone, seorang feminis radikal libertarian, melihat bahwa akar dari segala opresi
yang dialami perempuan adalah tubuhnya, sehingga tubuh tersebut dianggap sebagai beban
dari kehidupan perempuan (74). Tubuh perempuan ini kemudian sangat memengaruhi lima
bentuk ketidakadilan gender yaitu stereotip, marginalisasi, subordinasi, beban majemuk, dan
kekerasan yang dialami anak perempuan korban perkawinan anak.
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Lima bentuk ketidakadilan gender yang dialami anak perempuan ini secara nyata terlihat
pada latar belakang mengapa ia dikawinkan meski masih anak-anak dan kompleksitas situasi
yang harus dijalankan ketika sudah memasuki kehidupan perkawinan yang semuanya
bersumber pada satu hal, yaitu tubuh perempuan.
3.3 Feminisme Poskolonial / Global
Kalau teori feminisme radikal berfokus pada tubuh perempuan, maka teori feminisme
poskolonial menempatkan tubuh perempuan tersebut ke dalam suatu konteks di sebuah
masyarakat wilayah tertentu, yaitu orang-orang yang hidup di Indonesia, sebagai negara yang
pernah mengalami periode panjang kolonialisasi.
Teori feminisme poskolonial membahas banyak permasalahan perempuan yang hidup di
negara bekas jajahan seperti Indonesia, di mana perempuan dihadapkan dengan permasalahan
ketidakadilan gender yang lebih rumit dan kompleks. Dalam teori ini, Chandra Talpade
Mohanty, seorang feminis poskolonial dengan buku berjudul “Feminism Without Borders –
Decolonizing Theory Practicing Solidarity” telah merangkum kompleksitas situasi menjadi
perempuan yang hidup di negara bekas jajahan yang mencakup menjadi korban kekerasan lakilaki yang teropresi secara seksual, korban kolonialisme, korban sistem keluarga di Timur
Tengah, korban dari dari tafsir agama Islam, korban dari proses pembangunan ekonomi, serta
memiliki ketergantungan secara universal dengan orang-orang di luar dirinya (Mohanty, 23).
Mohanty memang tidak meneliti tentang pernikahan anak, akan tetapi pemikirannya
mengelaborasi kompleksitas kehidupan orang-orang dari negara bekas koloni negara-negara
Dunia Pertama, termasuk Indonesia yang selama ratusan tahun berada di bawah kolonialisasi
Belanda. Dampak dari kolonialisasi tersebut juga diperumit dengan kentalnya nilai-nilai budaya
patriarki dan agama yang langgeng terjadi Indonesia, salah satunya adalah ideologi state ibuism
yang menempatkan perempuan sebagai pekerja domestik secara kental dikontruksikan oleh
negara ketika itu.
State ibuism yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropolog Belanda
bernama Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis ini sebenarnya sudah ada sejak masa
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pemerintahan kolonial dan masih terus dilanggengkan terus sampai masa pemerintahan Orde
Baru. State ibuism merupakan sebuah konsep kultural yang menekankan peran perempuan
sebagai seorang ibu dalam arti luas untuk mengurus rumah tangga, kelas, kelompok,
perusahaan, bahkan negara tanpa mengharapkan kekuasaan ataupun hak-hak istimewa
tertentu sebagai imbalan. Konsep kultural ini kemudian dikembangkan dan ditempatkan dalam
konteks pemerintahan Orde Baru oleh Julia I. Suryakusuma.
Ideologi state ibuism ini juga terkait dengan konsep pengiburumahtanggaan
(housewifization) yang dikembangkan oleh Maria Mies, seorang sosiolog feminis yang
menekankan domestikasi yang membatasi ruang gerak perempuan untuk berfokus di ranah
domestik saja dan menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga.
Konsep pengiburumahtanggaan ini menekankan bahwa rumah adalah tempat yang paling tepat
untuk perempuan, yang secara langsung memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga
yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan anggota keluarga tanpa dibayar.
(Saptari dan Holzner, 278).
Dengan demikian, tubuh anak perempuan yang dikawinkan tersebut berada dalam
sebuah konteks sosial yang dibangun pada masa Orde Baru yang telah menempatkan
perempuan sebagai ibu, pekerja domestik, dan pengurus rumah tangga. Peran-peran hasil
konstruksi sosial inilah yang kemudian semakin menjerumuskan perempuan ke dalam posisi
rentan untuk dinikahkan di usia anak.
Dalam pernikahan anak, anak perempuan juga dilihat sebagai kelompok yang homogen
yang memenuhi prasyarat yang diperlukan untuk dikawinkan, yaitu berjenis kelamin
perempuan, memiliki alat reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak, dan dianggap
sebagai beban keluarga yang sesegera mungkin ingin dilepaskan atau diserahkan kepada orang
lain. Anggapan perempuan sebagai kelompok homogen inilah yang menjadi salah satu pemicu
alasan orang tua maupun masyarakat untuk menyetujui posisi perempuan yang
“memungkinkan” untuk dinikahkan meskipun belum cukup umur.
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BAB IV
METODOLOGI
Bab ini memaparkan penjelasan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, mulai dari
paradigma yang dipilih sesuai tujuan penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan
data, subjek penelitian, lokasi penelitian, tipe penelitian, cara menganalisis data, dan waktu
penelitian.
4.1 Paradigma

Kajian atau penelitian ini menggunakan paradigma kritikal yang bertujuan menggali
fenomena, mengungkap fakta di balik realita yang kelihatan, mengungkap mitos-mitos dan ilusi,
membenahi cara pandang yang bias, menekankan terbukanya ide-ide keliru, dan membebaskan
atau memampukan manusia menuju ke kehidupan yang lebih adil dan setara.
Penelitian berparadigma kritikal dibangun berdasarkan sifat kritis dari teori.
Poerwandari (26) memaparkan bahwa tujuan paradigma kritikal adalah membuka,
memindahkan dan/atau membuang keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang tidak
cocok atau keliru tentang masyarakat dan realitas sosial. Ide atau gagasan-gagasan keliru itu di
antaranya adalah keyakinan bahwa dunia ini semata-mata objektif, kebenaran itu bersifat
umum, segala sesuatu dapat diukur, dan yang tidak dapat diukur itu diyakini sebagai sesuatu
yang tidak bisa menjadi objek ilmiah.
Selain itu, ide keliru juga meliputi anggapan bahwa semua mahluk hidup termasuk
manusia di dunia ini mempunyai posisi dan kedudukan yang sama, berkesempatan sama,
memiliki pengaruh sama, dan selalu bisa diseragamkan (semua homogen). Sebaliknya, ketika
kita menggunakan paradigma kritikal, maka kita berkeyakinan bahwa dunia ini merupakan hal
yang kompleks, realitas kehidupan manusia berada dalam situasi kontradiktif dan ketegangan,
posisi satu kelompok dengan kelompok lainnya berbeda-beda. Ada pihak-pihak yang mengalami
penindasan, eksploitasi, sementara pihak lainnya memanfaatkan, menindas, menekan, dan
mengeksploitasi. Perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas adalah mereka yang paling
rentan berada dalam situasi seperi itu.
55

Dengan keyakinan demikian jelaslah bahwa paradigma kritikal menjadi dasar dalam
digunakannya berbagai kajian tentang distribusi kekuatan yang tidak seimbang atau relasi kuasa
yang bias, yang menyebabkan keuntungan sebagian pihak dan sangat merugikan pihak lainnya.
Termasuk di dalamnya adalah penelitian tentang kelompok miskin dan marjinal, dan penelitian
tentang perempuan, juga anak-anak. Akan sulit membongkar isu perkawinan anak jika
penelitian ini tidak mellihat persoalan relasi kuasa yang timpang dalam kehidupan anak
perempuan si pemilik tubuh yang sering ‘dikorbankan’.
4.2 Pendekatan
Kajian atau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif gender yang
mendasarkan diri pada kekuatan narasi, melakukan studi dalam situasi alamiah, melakukan
kontak langsung di lapangan terhadap subjek penelitian, berpikir induktif dan holistik, berada
dalam kondisi dinamis, dan berorientasi pada kasus unik.
Jika penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif menampilkan data dalam bentuk
angka-angka, maka penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat
deskriptif menjadi suatu kajian yang sangat analitis kritis. Pandangan yang mendasari
pendekatan kualitatif menurut Sarantakos sebagaimana dikutip Poerwandari (42) adalah bahwa
(1) realitas sosial merupakan sesuatu yang subjektif dan diinterpretasikan, bukan sesuatu yang
berada di luar individu-individu; (2) manusia tidak secara sederhana mengikuti hukum-hukum
alam di luar diri, melainkan menciptakan rangkaian makna dalam menjalani hidupnya; (3) ilmu
didasarkan pada pengetahuan sehari-hari, bersifat induktif, idiografis dan tidak bebas nilai ;
serta (4) penelitian bertujuan untuk memahami kehidupan sosial.
Berdasarkan pada pandangan di atas maka penelitian ini mendasarkan diri pada
kekuatan narasi, sangat elaboratif, yang memungkinkan pembaca memahami kedalaman topik,
memahami makna dan interpretasi terhadap keutuhan fenomena perkawinan anak. Dengan
demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menampilkan pemahaman menyeluruh dan
utuh tentang fenomena perkawinan anak.
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Pendekatan kualitatif melihat gejala sosial, dalam konteks topik penelitian ini yaitu isu
perkawinan anak, merupakan sesuatu yang dinamis dan berkembang, bukan sebagai sesuatu
yang statis. Maka penelitian berpendekatan kualutatif ini menanamkan pemahaman bagaimana
proses dinamis itu terjadi, perubahan dan perbedaan dilihat sebagai sesuatu yang wajar dan
tidak dapat dihindari.
4.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran berbagai dokumen
sebagai data sekunder, Focus Group Discussion (FGD), wawancara terfokus, dan observasi
(sebagai pengamat murni).
4.3.1 Pengumpulan Dokumen/Data Sekunder
Dalam penelitian ini dokumen yang dikumpulkan berupa data statistik
Kalimantan Tengah, data statistik Kotamadya Palangkaraya dan Kabupaten Katingan
(geografis dan administratif, penduduk/demografi, profil sosial, pendidikan, kesehatan,
ekonomi dan kemiskinan), data kuantitatif terkait perkawinan anak di Indonesia dan
Kalimantan Tengah, dokumen kebijakan Kalimantan Tengah berupa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015, Kalimantan Tengah
Dalam Angka (tahun 2014), Katingan Dalam Angka (tahun 2015), data International
Report on Child Marriage, informasi tentang Hindu Kaharingan sebagai kepercayaan
awal suku Dayak yang merupakan mayoritas suku di Kalimantan Tengah, berita-berita
tentang kasus perkawinan anak di Kalimantan Tengah, informasi dari berbagai
manuskrip tentang agama Hindu Kaharingan, dan kebijakan negara dan posisi negara
dalam isu perkawinan anak.
4.3.2 Fokus Group Discussion
Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu
metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial, tidak
terkecuali pada penelitian berperspektif gender. Metode ini mengandalkan perolehan
data atau informasi dari suatu interaksi informan atau subjek penelitian berdasarkan
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hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam
menyelesaikan permasalahan tertentu. Data atau informasi yang diperoleh melalui
teknik ini, selain merupakan informasi kelompok, juga merupakan suatu pendapat dan
keputusan kelompok tersebut. Keunggulan penggunaan metode FGD adalah
memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak
diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, terutama dalam
penelitian kuantitatif (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006).
Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) dilakukan
dengan pembagian sebagai berikut :
a. FGD di kota Palangkaraya
Kelompok 1 terdiri dari tokoh dan pendidik Islam berjumlah 3 orang. Kelompok 2
terdiri dari tokoh/pendeta Protestan, Katolik, tokoh Budha, dan tokoh Hindu berjumlah
4 orang. Kelompok 3 terdiri atas tokoh-tokoh Hindu Kaharingan berjumlah 3 orang.
Total seluruh peserta FGD adalah 10 orang yang sengaja kami pisahkan dalam 3
kelompok agar FGD dapat berlangsung lebih fokus di masing-masing kelompok, lebih
mengerucut, lebih detil, dan memberi ruang dan waktu lebih banyak pada setiap
peserta diskusi untuk berbicara, sehingga proses eksplorasi data dapat berlangsung baik
(lebih dalam dan terfokus).
b. FGD di Kota Kasongan, Kabupaten Katingan
Hal yang sama kami lakukan saat melangsungkan FGD di kabupaten
Katingan dengan pembagian sebagai berikut, kelompok 1 terdiri dari para tokoh
dan aktivis agama Islam yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat
Beragama di kabupaten Katingan berjumlah 5 orang. Kelompok 2 terdiri atas
tokoh/pendeta Protestan, tokoh/pemuka agama Hindu Kaharingan yang juga
tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Katingan
berjumlah 7 orang. Di

Kabupaten Katingan, tidak dapat ditemukan

tokoh/pendeta Katolik, Budha, dan Hindu. Di kabupaten tersebut hanya
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ditemukan tokoh-tokoh dari 3 agama yang hidup dan berkembang di wilayah
tersebut sebagai representasi dalam diskusi yaitu Islam, Protestan, dan Hindu
Kaharingan. Kami tidak menemukan tokoh yang bisa mewakili agama Katolik,
Budha, dan Hindu.
FGD di kedua tempat berlangsung lancar. Proses diskusi pada masingmasing kelompok berlangsung maksimal 2 jam dengan memberi kesempatan
berbicara yang sama kepada semua peserta diskusi, sehingga tidak ada satu pun
peserta yang pasif.
c. Wawancara Terfokus
Dalam penelitian ini wawancara terfokus dan informal digunakan untuk
melengkapi kedalaman data empirik yang didapat dari hasil Focus Group Discussion.
Dari FGD,

kami mendapatkan data empirik yang berasal dari para tokoh agama

sebagaimana rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian ini yang berfokus pada
perspektif tokoh/pemuka agama. Namun dari hasil FGD tersebut, kami merasa penting
untuk kemudian menggali juga informasi dari korban perkawinan anak, guna
mengkonfirmasi banyak hal yang kami dapat dari FGD.
Proses

wawancara

yang

kami

lakukan

didasarkan

sepenuhnya

pada

berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah.
Namun, kami tetap berpegang pada pedoman wawancara yang berguna untuk
mengingatkan tentang aspek-aspek yang harus dibahas.
Dengan demikian kami melakukan wawancara terfokus pada 2 (dua) perempuan
korban perkawinan anak yaitu seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun
(telah mengalami dua kali perkawinan) dan seorang perempuan berusia lebih dari 60
tahun yang pada usia 12 tahun mengalami perjodohan untuk dinikahkan oleh
orangtuanya. Kedua subjek penelitian menetap di kota Palangkaraya.
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d. Observasi (Pengamatan)
Observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian,
apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, observasi atau
pengamatan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau wilayah pemukiman subjek
penelitian. Dalam hal ini anak perempuan korban perkawinan anak, seorang anak
perempuan yang tinggal di wilayah pemukiman hilir sungai Kahayan, kecamatan
Pahandut, kotamadya Palangkaraya.
Dan sebuah lokasi lagi yang terletak berdekatan dengan wilayah hilir sungai
Kahayan, juga masih bagian dari kotamadya Palangkaraya. Kedua wilayah tersebut
merupakan wilayah penduduk miskin di pinggiran sungai. Khususnya wilayah
pemukiman di kecamatan Pahandut yang banyak dihuni keluarga-keluarga dengan
bangunan fisik rumah yang hanya berdinding papan dan berdiri di atas air.
4.4 Subjek Penelitian
Sesuai rumusan masalah penelitian, maka subjek kajian atau penelitian ini adalah para
pemuka agama Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan di kotamadya
Palangkaraya dan kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Subjek penelitian FGD
berjumlah 10 orang di kotamadya Palangkaraya dan 12 orang di kabupaten Katingan. Total
peserta FGD 22 orang. Lalu subjek penelitian wawancara terfokus berjumlah 2 orang. Total
keseluruhan subjek penelitian ini adalah 24 orang.
Wawancara yang dilakukan terhadap 2 orang korban perkawinan anak merupakan
wawancara informal, yaitu proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya
pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Dengan demikian subjek
penelitian yang merupakan korban perkawinan anak tidak merasa tertekan dengan pertanyaanpertanyaan yang diajukan, dan bisa menjawab pertanyaan dengan rileks, cenderung bercerita
panjang lebar.
Sementara itu pada proses pengumpulan data menggunakan FGD, kami menggunakan
pedoman umum yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa harus menentukan
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urutan pertanyaan, bahkan kadang tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman pertanyaan
umum tersebut kami gunakan sebagai penanda/pengingat tenang aspek-aspek yang harus
dibahas dalam bingkai konteks aktual topik penelitian, sekaligus sebagai daftar pengecek
(checklist). Berikut adalah tabel subjek penelitian.
Tabel 8
Subjek Penelitian
FGD

No.

Jumlah

KOTAMADYA PALANGKARAYA

1.

Tokoh/pendidik Islam

2.

Pendeta Protestan

1

3

Pastur/Romo Katolik

1

4.

Tokoh Budha

1

5.

Tokoh Hindhu

1

6.

Tokoh Hindu Kaharingan

3

3

KABUPATEN KATINGAN
7.

Tokoh Islam

5

8.

Pendeta Protestan

1

9.

Tokoh Hindu Kaharingan

6

Wawancara Terfokus (informal)
10.

Perempuan korban perkawinan anak

2
Total

24

4.5 Lokasi Penelitian
Penelitian mengambil lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi tertinggi
angka pernikahan anak usia 15-19 tahun. Di Kalimantan Tengah tersebut penelitian berpusat di
dua lokasi yaitu kotamadya Palangkaraya dan kabupaten Katingan yang berjarak 1 jam
perjalanan dari kota Palangkaraya. Proses FGD di Palangkaraya berlangsung di ruangan khusus
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yang disewa, sedangkan di kabupate Katingan kami menggunakan ruangan milik Forum
Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Katingan.
Adapun pengambilan data wawancara terfokus informal berlangsung di rumah subjek
penelitian korban perkawinan anak pada lokasi pemukiman di hilir sungai Kahayan, kecamatan
Pahandut dan di kota Palangkaraya.
4.6 Studi Kasus
Penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu penelitian atau kajian yang melihat adanya
fenomena khusus pada suatu konteks terbatasi (bounded context). Dengan menggunakan studi
kasus pada pemahaman agama-agama yang ada di Indonesia di wilayah tertinggi terjadinya
kasus perkawinan anak, diharapkan dari data empirik kami dapat memperoleh pemahaman
utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus
tersebut.
Studi kasus yang kami pilih dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik yaitu tipe
penelitian yang dilakukan karena rasa kepedulian pada suatu kasus khusus, yaitu perkawinan
anak, untuk memahami secara utuh kasus tersebut, tanpa dimaksudkan harus menghasilkan
konsep-konsep/teori dan tanpa upaya melakukan generalisasi. Hasil atau temuan dari Studi
kasus dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah (di Kotmadya
Palangkaraya dan Kabupaten Katingan) tidaklah untuk digeneralisasi pada semua wilayah di
Indonesia karena masing-masing wilayah memilki keunikan yang berbeda secara geografi,
budaya, kondisi ekonomi, politik, dan sebagainya. Namun, temuan dan analisis atas studi kasus
tersebut dapat menjadi refleksi dan pembelajaran bagi wilayah lain dalam upaya menghapus
praktik perkawinan anak.
4.7 Analisis Data
Data lapangan (data empirik) yang didapat dari hasil FGD dan wawancara terfokus,
ditranskrip secara verbatim. Data verbatim kemudian dijadikan padatan faktual dan diberi kode
(coding). Begitu pula data hasil observasi dan penelusuran dokumen kemudian diorganisasikan
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bersama dengan padatan faktual yang didapat dari proses verbatim, termasuk pula catatan
lapangan.
Dari padatan faktual, peneliti menemukan tema-tema. Dari tema-tema yang muncul
kemudian kami menyusun kategorisasi. Berdasarkan kategorisasi tersebut maka terbentuk pola
atas hubungan antarkategori. Setelah itu analisis dilakukan menggunakan perspektif teori
sebagai ‘pisau bedah’.
4.8 Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan sejak bulan April 2016 mulai dari pengumpulan data
sekunder, disusul pengambilan data lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan
sampai akhir November 2016.
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BAB V
TEMUAN DAN ANALISIS
Bab ini memaparkan hasil temuan penelitian sekaligus analisis rangkaian temuan tersebut.
Pemaparan dan pembahasan temuan tersebut dimulai dengan sebuah contoh kasus, lalu dipaparkan
pandangan dan pendapat dari pemuka agama Islam di kedua wilayah penelitian (yakni Kota
Palangkaraya dan Kabupaten Katingan), dilanjutkan dengan pandangan dan pendapat dari pemuka
agama Katolik, Protestan, dan Budha, serta Hindu Kaharingan di kedua wilayah penelitian.

5.1 Imas, Sebuah Contoh Kasus di Palangkaraya
Tidak jauh dari kantor Gubernur Palangkaraya, kurang dari tiga puluh menit saja
berkendara, kami tiba di bagian hilir sungai Kahayan, kota Palangkaraya. Di sana kami berjumpa
dengan beberapa perempuan yang sedang sibuk mengupas kulit bawang sambil mengobrol.
Kepada mereka, kami meminta informasi mengenai anak-anak perempuan yang mengalami
pernikahan dini.
Sekelompok Ibu dengan lantang berteriak-teriak setengah tertawa-tawa tanpa beban.
“Imaaass...oooiii...Imaaaas kemariii...”. Seketika seorang perempuan muda berperut buncit
berisi kandungan keluar dari rumah kayunya. Tanpa malu-malu ia berjalan menghampiri kami.
Kulitnya berwarna sawo matang dan berambut ikal. Ia melangkah setengah mengangkang dan
terseok-seok menghampiri kami. Imas memang sedang hamil tua. Saat itu dua minggu lagi ia
akan melahirkan.
Imas adalah seorang pengantin anak yang menikah saat berusia 13 tahun. Ketika itu, ia
sudah putus sekolah kelas 6 sekolah dasar karena kedua orangtuanya yang hanya buruh batako
dan pencari ikan dengan penghasilan tidak tetap itu, tidak lagi mampu membiayai sekolah
puteri sulungnya. Selepas putus sekolah, Imas membantu orang tuanya untuk mencari uang
dengan berjualan tas ransel. Dari hasil berjualan itu, Imas dapat mengumpulkan uang sebesar
Rp. 30.000 setiap harinya. Rutinitas itu dijalankan selama dua tahun sampai Imas merasa letih
harus bekerja terus-menerus.
Pada saat yang bersamaan, seorang pemuda mendekatinya dengan mengirimkan SMS
ke nomor HP Imas yang diperolehnya ketika gadis tersebut mengisi pulsa. Singkatnya, bahkan
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sangat singkat, setelah satu minggu mereka menjalin hubungan dengan saling bertukar pesan
pendek di HP, Imas meminta kekasihnya itu untuk menikahinya. Orang tua Imas pun
memberikan restu meskipun pada mulanya terkejut mendengar puteri sulungnya yang baru
beranjak dewasa menyatakan keinginannya untuk menikah.
Pernikahan pun terjadi ketika Imas baru berusia 13 tahun dengan pemuda yang usianya
lima tahun lebih tua darinya. Malam pertama terjadilah hubungan seksual yang dilalui Imas
dengan rasa sakit. Segala rasa tidak nyaman di hari-hari awal perkawinan dijalani Imas karena ia
menaruh harapan besar kepada sang suami. Ia berharap dengan menikah, beban hidupnya
menjadi lebih ringan dan ia tidak perlu bekerja lagi berjualan tas. Akan tetapi, Imas segera
mengetahui bahwa kenyataannya jauh dari apa yang dibayangkannya. Sang suami yang bekerja
sebagai buruh cuci motor memiliki penghasilan tidak tetap yang seringkali tidak cukup untuk
membiayai hidup sehari-hari. Persoalannya tidak itu saja. Imas juga segera mendapati bahwa
sang suami sangat ringan tangan. Imas menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di
perkawinannya yang belum masuk hitungan bulan seperti yang diceritakan Imas berikut ini.
“Disepak sering. Dicekik sering… Ulun (saya) kan habis makan. Habis makan tu hendak
mangangkat piring. Hendak mangangkat piring tuh disepaknya.” (Wawancara/Imas/5
November 2016)
Perkawinan dari perkenalan yang seumur jagung itu pun berlangsung sangat singkat.
Belum genap dua bulan menikah, Imas dengan dukungan penuh orang tua menggugat cerai
sang suami. Imas mengatakan proses perceraian tidaklah rumit karena pernikahannya
dilakukan secara bawah tangan dalam arti tidak dicatatkan secara resmi, maka untuk bercerai
hanya membutuhkan penghulu dan saksi. Di usianya yang belum mencapai 14 tahun, Imas
sudah resmi menjadi janda anak.
Setelah resmi bercerai, Imas kembali bekerja. Di tempat kerja yang baru, yaitu di sebuah
rumah makan, Imas bertemu seorang pemuda yang kemudian menjadi suami keduanya.
prosesnya pun terbilang singkat. Setelah berpacaran selama tiga bulan lebih, Imas kembali
menikah. Pernikahannya kini telah berjalan lebih dari tiga tahun dan mereka berdua sedang
menantikan kelahiran anak pertamanya di usia Imas yang masih 16 tahun.
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Imas, ketika kami temui, baru genap berusia 16 tahun dan tengah hamil 9 bulan dari
perkawinannya yang kedua. Usia 16 tahun adalah usia setara kelas 2 SMA di mana sebenarnya
merupakan masa remaja yang sedang asyik-asyiknya bergaul dengan sesama teman, sibuk
belajar, dan mengembangkan hobi yang mereka minati. Tetapi masa remaja seperti itu tidak
untuk Imas. Imas, bersama dengan jutaan anak perempuan lainnya, tengah berjuang untuk
menjalani hidup di tengah kompleksitas perkawinan yang sebenarnya belum saatnya mereka
jalani.
Mengapa Imas mau menikah padahal usianya masih 13 tahun? Mengapa orang tua Imas
mengijinkan puterinya untuk menikah? Bagaimana Imas menjalani kehidupan sebagai seorang
pengantin anak, isteri anak, dan segera, ibu anak? Pelajaran penting apa yang dapat kita tarik
dari kisah hidup Imas yang boleh dibilang pahit dan kompleks?
Untuk menjawab mengapa Imas mau menikah di usianya yang bahkan masih setara
kelas 1 SMP, kita perlu memahami apa yang Imas telah lalui sampai akhirnya ia sendiri yang
berinisiatif untuk menikah dengan pemuda yang baru seminggu dikenalnya. Imas putus sekolah
ketika sekolah baru berjalan seminggu di kelas 6 SD karena orangtuanya tidak lagi mampu
membayar biaya pendidikannya. Karena Imas sudah tidak pergi ke sekolah, waktunya setiap
hari dapat digunakan untuk melakukan hal lain, dalam hal ini Imas memilih bekerja.
Bekerja juga sebenarnya hampir bukan suatu pilihan melainkan suatu keharusan bagi
Imas karena keluarganya membutuhkan bantuannya untuk mencari uang. Sebagai anak
pertama, Imas juga turut menanggung beban keluarga untuk membiayai hidup keluarga dan
tiga adik laki-lakinya. Imas bekerja setiap hari dengan berjualan tas dengan penghasilan Rp.
30.000 sebulan yang dilakukannya selama dua tahun sampai akhirnya ia merasa lelah bekerja.
Ketika lelah dua tahun bekerja mencari uang, Imas melihat sebuah peluang. Seorang
pemuda menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin hubungan dengan Imas ketika ia mengisi
pulsa. Setelah seminggu saling kenal, Imas meminta sang pemuda menikahinya. Pada
pertemuan pertama dengan Imas ini, memang belum terkuak alasan yang sebenarnya mengapa
Imas mau menikah di usia yang masih begitu muda dan dengan pemuda yang baru dikenalnya
seminggu. Kepada kami, Imas mengatakan garis besar alasannya. Ia capek bekerja dan kalau
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menikah, ia berpikir ia tidak perlu bekerja lagi karena sang suamilah yang akan mencari nafkah
dan membiayai hidupnya, seperti yang diungkapkan Imas berikut ini.
“Karena kadak pingin kerja lagi itu olehnya mau di rumah aja gitu na… Jadi capat tu
kayak apa ya... Kayak handak berhenti kerja ulun jadi laki batunggal itu na. ”
(Wawancara/Imas/5 November 2016)
Tentunya, keputusan Imas untuk menikah tidak muncul begitu saja. Kalau kita merunut
penuturan Imas dan sang Ibu, keadaan ekonomi keluarga yang tidak dapat mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari menjadikan pernikahan terlihat sebagai salah satu solusi yang
dapat diambil untuk mengurangi beban keluarga. Hal ini juga disambut oleh pengakuan sang
Ibu yang mengatakan hal berikut ini.
“Bapak na cuma mancari ikan. Sehari dapat sehari nggak. Kadang buat beras makan
setengah kilo sehari saja. Kadang makan kadang nggak. Adik kecil-kecil sekolah nggak.
Nang yang diperkirakan minta menikah sama laki-laki itu supaya meringankan beban
orangtuanya.” (Wawancara/Ibu Imas/5 November 2016)
Terbelit kemiskinan, orang tua Imas merelakan puteri sulungnya untuk menikah di usia
yang begitu belia. Selain itu, ada alasan lain yang membuat orang tua Imas memberikan restu
untuk Imas menikah, yaitu kekuatiran akan Imas terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat
berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, seperti yang diakui sang Ibu, “Soalnya anakanak sekarang kan lain Bu sama yang dulu.” (Wawancara/Ibu Imas/5 November 2016). Dari
pernyataan tersebut, orang tua Imas menganggap pernikahan sebagai suatu bentuk
perlindungan bagi Imas dan keluarga. Posisi Imas sebagai seorang perempuan yang dapat hamil
telah menempatkan nama baik keluarga di posisi yang riskan. Kalau sampai Imas hamil sebelum
menikah, maka nama baik keluarga menjadi taruhannya. Hal ini juga diperkuat dengan
pernyataan Ibunda Imas bahwa ia merasa lebih tenang setelah puteri sulungnya menikah,
terlepas dari usia Imas yang baru 13 tahun.
Berdasarkan cerita Imas dan sang Ibu, maka dapat dipahami bahwa di dalam keluarga
tersebut, ada dua hal yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak pada Imas. Pertama,
masalah ekonomi keluarga yang memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Hal ini mengakibatkan Imas terpaksa putus sekolah dan bekerja untuk menambah penghasilan
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keluarga. Dengan bekerja terus-menerus membuat dirinya kelelahan sehingga Imas memikirkan
jalan keluar yang dapat diambil ketika itu, yaitu menikah. Kedua, posisi Imas sebagai anak
perempuan, dari sudut pandang Imas sendiri dan keluarga. Dari apa yang disampaikan Imas
kepada kami, terlihat bahwa dirinya memiliki harapan besar pada sosok laki-laki, dalam hal ini
adalah suami, untuk membiayai hidupnya. Imas tidak melihat dirinya sebagai agen mandiri yang
mampu membiayai hidupnya sendiri, yang sebenarnya sudah terbukti selama dua tahun ia
telah bekerja untuk membantu keluarga.
Imas menganggap mencari nafkah adalah pekerjaan utama laki-laki, maka apabilia ia
menikah, maka sang suami akan mencari nafkah untuk dirinya sehingga ia tidak perlu bekerja
lagi. Selain itu, posisi Imas sebagai anak perempuan di mata keluarga dilihat sebagai beban, baik
beban sebagai satu mulut yang harus diberi makan (meskipun Imas juga telah berkontribusi
untuk mencari nafkah keluarga) dan beban moral yang berisiko untuk “mencemarkan” nama
baik keluarga apabila Imas bergaul terlalu “bebas” dan berakhir dengan kehamilan. Apabila
dipayungi dalam sebuah isu besar, maka ketidaksetaraan gender tampak jelas menjadi sumber
penyebab perkawinan anak yang terjadi pada Imas.
Perkawinan Imas yang diharapkan dapat mengurangi beban keluarga serta menjaga
nama baik keluarga dengan tidak hamil sebelum menikah ternyata tidak semulus yang
dibayangkan. Setelah menikah, Imas tetap tinggal bersama orangtuanya. Setelah menikah Imas
memang langsung berhenti bekerja, akan tetapi sang suami yang diharapkan dapat membantu
menambah penghasilan keluarga tidaklah memiliki penghasilan tetap. Uang yang diperolehnya
tidak pernah cukup untuk membiayai hidupnya sendiri dan Imas, apalagi membiayai keluarga
Imas. Malah, sang suami seringkali meminta uang kepada Imas.
Keadaannya bertambah buruk ketika sang suami terbukti melakukan kekerasan dalam
rumah tangga kepada Imas. Waktu perkenalan yang hanya satu minggu jelas tidak cukup untuk
saling mengenal calon pasangan masing-masing. Imas seperti terperangkap dalam perkawinan
yang berjalan jauh dari harapannya. Untungnya Imas memperoleh dukungan penuh keluarga
dalam upaya untuk mengakhiri perkawinan yang tidak membahagiakan.
Setelah belum genap dua bulan menikah, Imas menggugat cerai sang suami. Proses
perceraian yang dilalui Imas pun terbilang mudah. Karena Imas menikah bawah tangan, maka
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proses cerainya pun cukup memanggil penghulu dan seorang saksi. Kemudahan Imas untuk
dinikahkan secara agama mengungkapkan satu hal yang merupakan suatu celah yang perlu
dikritisi, yaitu peran tokoh agama dalam praktik perkawinan anak.
Kentalnya nilai-nilai agama telah membuat perkawinan anak seakan memperoleh
justifikasi bagi para tokoh agama yang terlibat bahwa mengawinkan perempuan usia anak tidak
bertentangan dengan hukum agama karena Nabi Muhammad SAW juga mengawini Aisyah
ketika ia masih kanak-kanak. Kami akan mengutip satu hadis di dalam Al Qur’an yang selalu
dijadikan dalil untuk mendukung praktik perkawinan, bahwa Aisyah memang masih berusia
anak ketika dikawinkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah RA berkata:
“Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke
Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang
penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku,
Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang
temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum
tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu
sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku
agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air
tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam
rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku
seraya berkata: ‘Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.’
Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani
diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku
langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia
sembilan tahun.'” (HR. Bukhari dan Muslim).
Selain hadis dari Hisyam bin Urwah, tidak didapati satu pun hadis lain yang berbicara
soal usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Yang menarik, dalam sebuah
Jurnal yang ditulis oleh Wahyuni Sifratur Rahmah berjudul “Mengkritisi Hadis-hadis Tentang
Usia Pernikahan ‘Aisyah”mengungkapkan bahwa ada banyak analisis mengenai berapa
perkiraan usia Aisyah ketika ia menikah dengan sang nabi, salah satunya menyatakan bahwa
Aisyah ikut berperang pada Perang Uhud dan Badr di mana mereka yang telah berusia 15
tahunlah yang diperolehkan untuk terlibat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usia Aisyah
ketika dinikahkan oleh sang Nabi sekurang-kurangnya 15 tahun. Namun, dari sekian banyak
kajian perihal usia menikah Aisyah yang ditinjau dari aspek bahasa, sejarah, juga perbandingan
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usia Aisyah dengan Fatimah (puteri bungsu dari Nabi Muhammad dengan isteri pertamanya,
Khadijah) dan Asma (kakak tertua Aisyah) yang menyimpulkan bahwa Aisyah dinikahkan setelah
usianya jauh melampaui usia 9 tahun, hadis dari Hisyam bin Urwahlah yang selalu dijadikan dalil
bagi mereka yang mengawinkan perempuan di usia anak.
Pemahaman agama yang tekstual tersebut telah berkontribusi pada perkawinan anak
seperti yang terjadi pada Imas. Karena sudah berusia lebih dari 9 tahun, maka Imas dianggap
sudah boleh untuk dikawinkan. Selanjutnya, Imas adalah sosok perempuan dewasa dengan hak
dan tanggung jawab sebagai orang dewasa, oleh karena itu, ketika Imas mengurus proses
perceraian, Imas diperlakukan layaknya orang dewasa meskipun sesungguhnya ketika itu ia
baru berusia 14 tahun.
Di usianya yang belum genap 17 tahun, Imas sudah dua kali menikah serta satu kali
melalui proses perceraian. Kompleksitas hidup Imas yang mengarah pada perkawinan anak
sudah terpapar pada tulisan di atas, sejak ia putus sekolah dan mulai bekerja, sampai akhirnya
ia bercerai dan menikah lagi, hingga sekarang, hamil anak pertamanya di usianya yang masih
tergolong anak-anak, 16 tahun.
Meskipun sekarang Imas tampak baik-baik saja dengan pernikahan keduanya, Imas
sebenarnya tetap mengalami kekerasan sebagai pengantin anak. Tubuhnya yang masih tubuh
anak-anak jelas belum siap untuk hamil, tapi nyatanya tubuh belianya tengah membawa bobot
bayi sebesar 9 bulan. Kehidupan Imas sebagai pengantin anak akan semakin bertambah
kompleks ketika sang bayi sudah lahir. Peran Imas akan bertambah semakin pelik, yaitu sebagai
ibu anak. Berbagai kompleksitas hidup sebagai seorang ibu telah menantinya segera setelah
sang jabang bayi lahir.
Ketika kami tanya, Imas mengatakan dirinya akan fokus kepada bayi yang dikandungnya
dan menantikan saatnya menjadi seorang ibu. Ia tidak memiliki bayangan untuk meneruskan
pendidikannya yang terhenti. Paling tidak, hal itu tidak terbayang olehnya ketika kami
menanyakannya. Akan tetapi, keadaan selalu berubah, setiap orang juga akan berubah. Jalan
hidup Imas masih terbentang panjang meskipun sekarang ia tidak memikirkan apa-apa selain
menunggu saatnya melahirkan bayi yang ada di dalam perutnya.
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5.2 Perspektif Pemuka Agama Islam di Kota Palangkaraya
5.2.1 Fenomena Pergaulan Bebas
Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan di
Palangkaraya, diwakili oleh seorang pengurusnya, mengakui bahwa problema utama yang
dihadapi dalam menyikapi banyak isu, termasuk isu perkawinan anak adalah perbedaan
perspektif antara ulama tradisional atau konservatif dan ulama moderat di kotamadya
Palangkaraya.
Perbedaan perspektif dan cara menyikapi isu itu kian tampak ketika dilangsungkan
diskusi yang mereka lakukan di pelosok-pelosok daerah atau di desa-desa. Tokoh agama Islam
yang hadir dalan FGD tersebut, yang sehari-hari merupakan akademisi atau pengajar Islam di
perguruan tinggi Islam di Palangkaraya, juga menginformasikan bahwa praktik perkawinan anak
yang diketahuinya pun dalam beberapa tahun terakhir ini bertambah tinggi di kabupaten
Katingan dan kabupaten Gunung Mas.
Memang itu di desa-desa dan bukan cuma di tingkat kecamatannya. Nah setahu
saya itu ya bahwa tingginya tingkat perkawinan di bawah umur itu, salah satu faktor
penyebabnya itu adalah kemiskinan atau masalah ekonomi. Jadi para orangtua di
kampung itu kan mempunyai banyak anak, minimal punya 4 anak, ada yang sampai 7
bahkan 9 anak. Nah karena masalah ekonomi juga maka mereka kalau punya anak
perempuan ya udah kalau udah umur 13, 14 tahun, dikawinkan saja itu, untuk melepas
sebagian tanggung jawab orang tua dalam masalah ekonomi. Kemudian mungkin faktor
budaya juga, artinya mungkin karena di lingkungannya banyak yang seperti itu sehingga
masyarakat sendiri tidak terlalu mempersoalkan. (Pemuka Agama Islam 1, FGD 1
November 2016)
Praktik perkawinan anak yang tinggi dibarengi pula dengan realita kasus perceraian juga
ikut tinggi pada mereka yang menikah di bawah umur itu. Subjek penelitian mengakui tidak
dapat menyebutkan secara pasti penyebab tingginya angka pernikahan anak di Kalimantan
Tengah. Namun, ia memaparkan fenomena pergaulan bebas yang kian marak di tengah mudamudi di Kalimantan Tengah. Pergaulan bebas yang dimaksudkan subjek penelitian adalah
hubungan seks bebas di kalangan anak muda yang berusia di bawah 20 tahun, dan banyak
menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah.
“Kalau sudah terjadi kehamilan, ya mau tidak mau demi menyelamatkan muka orangtua
dan keluarga ya dikawinkan. Urusan nanti bagaimana kehidupan mereka, ya itu soal
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belakangan. Itu pendapat saya tentang situasi secara umum di Kalteng, ya begitu
sekarang ini. Selain itu, orangtua di kampung-kampung biasanya kalau punya anak
perempuan nggak menikah atau belum menikah, nggak pandang usianya masih belia,
wah dia rasanya malu gitu. Ada perasaan malu pada orang sehingga mereka inginnya
dinikahkan saja cepat-cepat kalau ada orang yang melamar. Mereka memang
kebanyakan anak, ada yang sampai lima, enam anak. Kalau sudah menikah kan
selamatlah bebannya. Mereka menikah, tidak berapa lama bercerai. Ketika sudah punya
anak, mereka tidak mampu memelihara anak dan rumah tangga mereka, sering terjadi
pertengkaran dan sebagainya. Kebetulan suami saya bekerja di pengadilan agama, jadi
tahu”. (Pemuka Agama Islam 2/pendidik, FGD 1 November 2016)
Menurut keterangan dua pemuka agama Islam dalam FGD, perkawinan yang dipaksakan
pada anak di bawah umur sebagai jalan keluar dari beban ekonomi orang tua, pada akhirnya
justru menimbulkan masalah baru. Biasanya setelah menikah, pasangan muda akan tetap
tinggal bersama orang tua mereka di rumah yang sama. Jika mereka keluar dari rumah mencari
tempat tinggal baru, itu pun hanya bersifat sementara, karena setelah tidak mampu lagi
membayar biaya kontrak rumah dan biaya hidup yang lain, mereka kembali boyongan ke rumah
orang tua. Atau, jika terjadi perceraian, pihak perempuan akan kembali ke rumah orang tua
membawa serta anak. Dengan demikian, maksud orang tua menikahkan anak di usia dini agar
cepat terlepas beban ekonomi, ujungnya justru menambah beban dua kali lipat.
Subjek penelitian berkali-kali mempertegas tentang maraknya pergaulan bebas di
tengah anak-anak muda (di bawah usia) yang puncaknya kerap berlangsung pada saat perayaan
Valentine. Ada kesalahan besar dalam pemaknaan perayaan tersebut.
“Kalau tentang Valentine itu kayaknya di...di apa ya...dimaksimalkan mungkin
supaya mengikuti kegiatan Valentine walau pun dari segi agama mana pun tidak
membenarkan seperti itu cuma ya kebebasan-kebebasan itu yang mereka lakukan.
Perayaan hari kasih sayang itu oleh mereka dilakukan dengan berhubungan seks. Saya
juga pernah mendengar dari anak-anak di kampus ya begitu, kan cuma setahun sekali
katanya. Jadi seolah-olah moral dan aturan agama itu sudah terabaikan karena setahun
sekali tadi. kalau di negara kita ini yang konon katanya religius atau orang yang tinggi
ilmu agamanya itu kan didengar ya, MUI bilang apa, tokoh-tokoh agama bilang apa, itu
sejauh mana mereka peduli persoalan perkawinan anak? Atau nggak tersentuh sama
sekali dalam ceramah-ceramah dan sebagainya? (Pemuka Agama Islam 2/Pendidik, FGD
1 November 2016)
Subjek penelitian menegaskan bahwa sudah sering dilakukan upaya cukup maksimal di
kalangan aktivis muslim yang memanfaatkan media dan mimbar. Bahkan setiap ada acara
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pernikahan, selalu diawali dengan nasehat perkawinan yang berisi tentang pendidikan anak,
makna relasi suami-isteri, juga hubungan orang tua dengan anak. Namun ternyata materi yang
diberikan tidak cukup memberi pengaruh negatif pada sebagian kalangan anak muda.
Subjek penelitian juga menyadari bahwa ada kenyataan di tengah masyarakat yang
menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Islam terhadap para ulama pun sudah semakin
memudar.
“Saya tidak tahu penyebabnya apa, saya berani mengatakan sekarang ini susah
mencari ulama yang betul-betul dapat dijadikan panutan oleh umat. Apalagi ketika
ulama sudah terkotak-kotak dengan aliran politik segala macam. Itu kan kita jadi susah.
Makanya kami ingin pada masalah politik itu, ulama jangan berpihak ke mana-mana
gitulah. Kenyataannya sekarang, dalam bahasa kasarnya itu, nasehat ulama pun masuk
telinga kiri keluar telinga kanan. Mungkin begitu.” (Pemuka Agama Islam 2/Pendidik,
FGD 1 November 2016)
Pada wilayah yang termasuk kota besar di Kalimantan Tengah seperti Palangkaraya,
diakui oleh subjek penelitian berikutnya bahwa memang banyak terjadi “kecelakaan” atau
kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah terjadi pada mereka yang rata-rata masih
duduk di kelas satu atau kelas dua SMA. Orangtua yang merasa malu, hanya bisa mencgatasi
masalah itu dengan menikahkan anak mereka. Dengan demikian, terjadilah perkawinan di
bawah usia yang dilakukan secara “bawah tangan”, atau jika pun dilakukan di kantor KUA,
terjadilan pemalsuan usia. Adapun daerah-daerah pergaulan tempat berkumpulnya anak-anak
muda di Palangkaraya yaitu di wilayah Flamboyan Bawah, di pinggir sungai, di Tangkiling, dan
Bukit Batu.
Sedangkan mereka yang tinggal di “daerah atas” (yang bukan bagian dari hilir sungai)
kebanyakan keluarga yang suami atau istri adalah pegawai kelas menengah atas, pedagang atau
pengusaha. Nah pada “daerah-daerah bawah” yang rumah mereka berakit dan bertiang-tiang di
atas air, menurut subjek penelitian daerah itu adalah daerah miskin yang pada kebanyakan
keluarga memilih segera mengawinkan anak mereka untuk bisa lepas beban ekonomi. Memang
masyarakat yang tinggal di dua tempat tersebut (Pelabuhan Rambang dan Flamboyan Bawah)
adalah masyarakat yang kehidupan perekonomian dan pendidikannya lemah. Itulah wilayah
miskin kota (urban poor) di Palangkaraya.
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Sementara itu pada keluarga-keluarga mampu di Palangkaraya saat ini, ada yang
orangtuanya mempunyai perhatian besar pada anak karena faktor pendidikan, ada juga yang
setengah perhatian karena kesibukan, serta ada yang sangat tidak perhatian karena memang
dia tidak peduli pada perkembangan anak. Banyak orang tua yang punya uang dan dengan
mudah membelikan motor buat anaknya sebagai fasilitas namun tidak mampu memberikan
pemahaman dan kontrol agar tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan. Bukan rahasia
umum lagi bahwa di kota Palangkaraya, banyak remaja malah menggunakan motor untuk
bergaul bebas tanpa batas.
Kabupaten Katingan disebut oleh subjek penelitian mengalami lonjakan perkawinan
anak itu karena kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang paling dekat letaknya dengan
kota Palngkaraya. Ada dua tempat rekreasi yang populer dan paling banyak didatangi anak
muda untuk menghabiskan waktu yaitu di Bukit Batu dan Bukit Tangkiling.
5.2.2 Akil Baliq, Mitos, dan Kekerabatan
Sebagaimana paparan pada bab pendahuluan, salah satu konsep yang sering dijadikan
landasan ketika terjadi praktik perkawinan anak adalah konsep akil baliq. Dalam teks
keagamaan, perkawinan senantiasa dihubungkan dengan batas usia seseorang diangap dewasa.
Dalam FGD, konsep tersebut pun direspon oleh subjek penelitian, seperti dituturkan berikut,
“Dalam Islam ada istilah akil baliq, tetapi akil balik itu kan nggak bisa berlaku di
satu tubuh anak dengan tubuh anak yang lain, bisa berbeda, baik yang perempuan mau
pun laki-laki. Islam itu kan patokannya akil balik. Nah, memahami agama itu kan ada
orang yang memahaminya secara tekstual, ada yang kontekstual. Saya bisa mengatakan
kalau seperti kami ini lebih kepada yang kontekstual. Jadi tidak hanya melihat agama
secara tekstual, secara tersurat yang tertulis. Sedangkan ulama tradisional atau ulama
konservatif cenderung kepada pemahaman tekstual saja. Jadi ya...hukumnya ya begitu.
Sementara menurut saya kita beragama tidak bisa semata-mata berpatokan berpijak
pada hukum semata, tetapi harus melihat aspek-aspek lain, aspek-aspek
kemashlahatan. Apalagi jika hal tersebut terkait dengan urusan duniawi. Kalau saya
memang berpandangan kalau menyangkut ibadah, menyangkut keyakinan kita harus
konsisten pada teks, tetapi kalau sudah urusan muammalah ya urusan dunia, urusan
sosial, kita harus memahami secara kontekstual, tidak bisa semata-mata melihat yang
tertulis. Karena misalnya saya ambil contoh ya kalau kita bicara zakat, zakat kalau kita
kembali kepada teks itu tidak ada yang namanya zakat profesi. Bahkan yang namanya
makanan saja binatang ternak di jaman nabi itu kan yang disebut zakat itu onta, sapi,
kambing. Pertanyaannya kalau kita punya ternak rusa apa nggak wajib zakat? Misalnya
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kan begitu. Nah kalau kita berternak itu kan wajib meski pun dalam teks itu tidak
disebut. Kan begitu. Zakat itu kan menyangkut kehidupan sosial bukan masalah ibadah,
tapi kalau ibadah kita harus ketat. Nah kalau saya berpandangan begitu.” (Pemuka
Agama 1/Pendidik, FGD 1 November 2016)
Dengan demikian, dari penuturan di atas, dikaitkan dengan konsep akil baliq dapat
diartikan sebagai kondisi seseorang yang sudah diberikan beban agama dan baliq secara fisik
pada perempuan ditandai dengan datangnya haid pertama kali, dan pada laki-laki ditandai
dengan mengalami ‘mimpi basah’ pertama. Namun dalam praktik perkawinan anak, sering
hanya memandang kondisi baliq tanpa mempertimbangkan konsep akil atau akal, baik pada
anak perempuan maupun anak laki yang dikawinkan. Sekali pun calon pengantin laki-laki sudah
memenuhi konsep akil baliq, bukan berarti calon pengantin perempuan yang hanya memenuhi
konsep baliq saja itu boleh dikawinkan.
Subjek penelitian mengakui bahwa pada kebanyakan ulama tradisional hanya menyorot
sisi baliq dan mengabaikan sisi akil. Yang disesalkan subjek penelitian, justru ulama tradisional
yang selama ini lebih menmperoleh ruang untuk menyebarkan memberikan pemahaman
kepada masyarakat, seharusnya lebih berperan menyampaikan tentang syarat akil baliq yang
seharusnya dipenuhi. Bukan upaya ringan untuk membuat kebanyakan ulama mampu
menyampaikan persoalan akil baliq yang tidak bias. Menjadi lebih sulit ketika ditambah sikap
dan cara masyarakat menyerap pemahaman yang diberikan oleh ulama tidak kepada substansi
ajaran, melainkan kepada keyakinan yang justru bercirikan mitos belaka.
“Apalagi jika ulama itu sudah bisa ngasih air yang macam-macam, wah itu sangat
dihormati. Orang yang bergelar sarjana pun tidak sedikit yang punya perilaku seperti itu.
Kalau sudah ketemu ulama yang... Kadang-kadang kita sendiri merasa aneh, masak air
diludahi terus buat minumnya ? Ngambil barokah katanya. Di lingkungan kampus, kami
terusn menekankan agar mahasiswa menggunakan akal, menggunakan rasio,
menggunakan logika. Saya bilang ulama itu kan tidak ada jaminan juga bahwa apa yang
dikatakannya itu benar, nabi itu pasti benar. Meluruskan ini yang agak susah. Apalagi
ketika mahasiswa kita itu berasal dari pondok. Itu kan sudah terdoktrin sedemikian
rupa. Mending kita ngasih pemahaman kepada orang yang pandangan agamanya itu
masih sedikit. Karena mereka yang sudah terpola kayak gitu susah”.
Tidak hanya persoalan pemahaman akil baliq yang bias, praktik perkawinan anak juga
diselipi oleh berbagai mitos. Mitos terkuat adalah anak perempuan harus cepat menikah jika
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tidak ingin menjadi perawan tua. Anak perempuan yang lambat menikah akan menimbulkan
rasa malu orang tua (keluarga). Diakui oleh subjek penelitian bahwa banyak terjadi praktik
pemalsuan atau manipulasi usia anak. Dan orang tua pun percaya bahwa pada saat sudah
menikah nanti rejeki akan datang dengan sendirinya, dan Tuhan menjamin rejeki manusia.
Sayangnya, keyakinan tentang rejeki dari Tuhan itu tidak dibarengi dengan upaya meyakinkan
anak bahwa rejeki yang dimaksud Tuhan itu tidaklah turun dengan sendirinya dari langit,
melainkan harus didahului dengan usaha berupa kerja keras. Tampak bahwa mereka tidak
menyadari bahwa bukanlah perkawinan yang mendatangkan rejeki, tetapi kerja keras di tengah
usaha membangun rumah tanga itu yang harus dilakukan agar rejeki datang. Penjelasan dan
pemahaman ini justru tidak disampaikan oleh kebanyakan ulama konservatif.
Subjek penelitian memaparkan kekecewaannya sebagaimana penuturan berikut.
“Ini contoh sederhana ya. Kami pernah bekerjasama...pendidikan ... dengan
berbagai ... ulama provinsi, dananya dari MUI pusat. Peristiwanya beberapa tahun lalu.
Ketika kami bicara tentang kurikulum kader pendidikan ulama, dan ketika itu ketua MUI
hadir, beliau adalah ulama yang cukup kharismatik bukan hanya di Kalimantan Tengah,
juga di Kalimantan Selatan. Ketika saya utarakan bahwa kurikulum kita lebih memfokus
pada pendidikan akademis saja. Mereka ini kan jadi ulama mbok ya ada gitu mata kuliah
yang juga menuntun mereka untuk memasuki lapangan kerja. Lha, lalu ketua MUI bicara
menanggapi bahwa kalau muslim katanya, kalau orang sudah jadi ulama itu Tuhan
sudah menjamin rejekinya. Wah, itu ketua MUI ngomong begitu. Cuma karena saya ini
ya dianggap junior dan dengan ulama begitu kan tidak berani membantah, ya sudah.
Nanti kualat kata orang-orang”. (Pemuka Agama Islam 1/Pendidik, FGD 1 November
2016)
Menurut subjek penelitian, ada wilayah bernama Pelabuhan Rambang di Kalimantan
Tengah yang dulu merupakan pelabuhan kapal (bus air) menuju ke Banjarmasin, yang kira-kira
80 persen masyarakatnya berasal dari Kalimantan Selatan. Mereka biasa disebut “orang
Banjar”. Adapun selebihnya yang 20 persen merupakan orang Dayak dan orang Jawa.
Masyarakat yang menetap di wilayah Pelabuhan Rambang tersebut masih dilekati pemikiran
dan sikap lama bahwa orang tua akan menanggung malu jika anak-anak mereka lambat kawin,
atau telat menikah. Maka, jika orang tua dapat mengawinkan anaknya lebih cepat di usia muda
–bahkan di bawah usia- justru hal itu dinilai baik dan membanggakan.
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Selain itu, banyak pihak, utamanya para orang tua dan masyarakat, mengedepankan
pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua agar tidak durhaka. Tudingan dan
ancaman bisa menjadi “anak durhaka” adalah kalimat yang mematahkan seluruh hasrat dan
kemampuan berargumentasi yang dimiliki anak untuk menolak atau melakukan perlawanan.
Anak menjadi tidak punya pilihan selain menerima. Menurut subjek penelitian, di kampung, di
pedalaman, ketaatan anak pada orang tua lebih tinggi, lebih manut, khususnya anak
perempuan.
Ada juga yang tidak bisa menolak perjanjian perjodohan yang telah dilakukan
antarorangtua mereka. Di desa terutama, kekerabatan dalam adat sangatlah kuat, di atas
segala-galaanya, bahkan di atas agama. Karena hubungan kerabatan sangat dekat, sering terjadi
orangtua lebih memilih menikahkan anak mereka pada orang yang sudah mereka kenal saja,
disertai rasa takut anak perempuannya akan “diambil orang lain” yang kurang atau tidak
meraka kenal. Maka tindakan segera mengawinkan anak mereka meski masih di bawah umur,
dianggap sebagai tindakan mengamankan situasi anak perempuan mereka. Dalam kasus-kasus
seperti itu yang banyak terjadi di desa atau di pedalaman Kalimantan Tengah, bisa dikatakan
bahwa praktik perkawinan anak terwujud karena dorongan orang tua untuk mempererat
kekerabatan.
Subjek penelitian menjelaskan bahwa pada suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah,
menjaga hubungan darah sangatlah penting, sekali pun mereka berbeda agama. Kebebasan
untuk berpindah agama diberikan kepada siapa saja di antara pasangan yang akan dikawinkan
itu, karena perbedaan agama bukan masalah utama bagi mereka, yang terpenting adalah
hubungan darah. Pada realitanya, jika terjadi perceraian pun maka mereka akan kembali ke
agama masing-masing. Fenomena tersebut hampir sama terjadi di 400 suku yang ada di
Kalimantan, terkecuali suku Dayak Bakumpai yang seratus persen masyarakatnya memilih
agama Islam. Pada suku tersebut, berpindah agama tidak semudah dilakukan suku Dayak
lainnya. Secara geografis, suku Dayak Bakumpai memang lebih dekat dengan suku Banjar,
begitu pula kedekatan mereka secara adat, kecuali bahasa mereka yang berbeda.
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5.2.3 Perkawinan Anak Belum Menjadi Perhatian
Sebagian besar masyarakat di Kalimantan Tengah memiliki mata pencaharian yang
bergantung pada alam. Namun, menurut subjek penelitian, masyarakat sering berhadapan
dengan berbagai regulasi pemerintah atau undang-undang yang membingungkan mereka untuk
meneruskan mata pencaharian. Contohnya, masyarakat Kalimantan Tengah sejak dulu biasa
menjual kayu yang bisa mereka dapat dari dalam hutan, namun keluar peraturan pemerintah
yang melarang mereka menjual kayu, sedangkan mereka tidak memiliki keterampilan lain.
Begitu pula terjadi pada mereka yang semula biasa menambang emas kecil-kecilan atau
menyedot pasir, lalu kemudian ada Peraturan Pemerintah (PP) yang melarang penambang liar,
dan belum ada alternatif mata pencaharian yang sungguh-sungguh bisa mereka andalkan.
Sementara itu keluarga mereka harus terus makan.
Subjek penelitian mengakui bahwa orang Dayak tidak seperti orang Jawa yang lebih
memiliki keterampilan bercocok tanam. Mereka pun heran mengapa ketika orang Dayak
menanam, tanamannya tidak tumbuh subur, tetapi ketika ditanam orang Jawa bisa tumbuh
dengan subur. “Awalnya kehidupan kami di Kalimantan ini cukup dimanja oleh alam. Semua
disediakan oleh alam. Kami butuh ikan, udang, dan sebagainya, mak kami bisa memancing
dengan mudah di sungai yang lebar.” (Pemuka Agama Islam 1/Pendidik, FGD 1 November
2016).
Selain itu Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia, secara geografis
dipisah-pisah oleh begitu banyak jenis hutan, serta sungai lebar dan dalam, begitu pula
Kalimantan Tengah sebagai provinsi khususnya. Kalimantan Tengah bukanlah wilayah kecil yang
desa-desa di pedalamannya bisa dengan mudah dijangkau. Menjadi masalah besar ketika
pembangunan infrastruktur bergerak lamban, dan kurang bisa menjawab kebutuhan akan akses
masyarakat terhadap pusat-pusat pembangunan. “Begitu pula ketika kami mau melakukan
fasilitasi, kami kesulitan menjangkau desa-desa terpencil,” ujar subjek penelitian.
Seperti diketahui dari berbagai literatur, di provinsi Kalimantan Tengah terdapat 11
sungai besar dan puluhan sungai kecil (cabang sungai) lainnya. Sungai-sungai utama di
Kalimantan Tengah adalah Sungai Jelai, Arut, Kumai, Lamandau, Mentaya, Katingan, Kahayan,
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Kapuas, Barito dan Sebangau. Sungai-sungai tersebut bermuara di Laut Jawa dengan panjang
hingga mencapai 900 km dan panjang terlayari mencapai 720 km.
Sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi prasarana transportasi
namun sangat dipengaruhi oleh musim, terutama musim kemarau. Pada musim kemarau
kondisi kedalaman beberapa sungai tidak memungkinkan untuk dilayari sampai ke hulu,
sehingga tingkat aksesibilitas berkurang, dan hanya setengah panjang sungai yang dapat
dilayari. Pemanfaatan sungai-sungai di Kalimantan Tengah sebagai prasarana angkutan sungai
relatif sangat terbatas, terutama berkaitan dengan kedalaman/tinggi muka aimya. Dengan kata
lain bahwa pemanfaatannya relatif dimungkinkan pada saat muka air naik, yaitu pada waktu
musim hujan dengan armada kapal motor besar, sementara pada musim kemarau, kondisi
sungai di Kalimantan Tengah hanya dapat dilayari menggunakan armada kapal yang berukuran
kecil.
Situasi tersebut jika tidak diimbangi dengan ketersediaan akses jalan darat yang baik,
menyulitkan bagi para fasilitator yang ingin melaksanakan program pembangunan SDM di
pedalaman Kalimantan Tengah, termasuk sosialisasi meningkatkan kesadaran pentingnya
mempersiapkan masa depan generasi muda, dan menghindari mereka dari praktik perkawinan
anak.
Terkait program dari perguruan tinggi yang bisa dibawa masuk ke pelosok yang sudah
mengarah untuk menurunkan angka perkawinan anak, diakui oleh subjek penelitian yang
memang sehari-hari aktif sebagai pengajar, bahwa program khusus tidak ada, tetapi ada
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan mahasiswa selama 2 bulan. Program tersebut
dinilai cukup baik, namun sayangnya ketika mahasiswa selesai melaksanakan program tersebut,
masyarakat penerima manfaat di desa kembali ke kondisi semula. Alangkah baiknya jika
mahasiswa dapat juga membentuk kader di desa untuk meneruskan hal-hal yang telah mereka
dapatkan dan bisa mereka lakukan selama KKN.
Menurut subjek penelitian, orientasi KKN dari BKKBN memang salah satunya adalah
program mengurangi perkawinan anak. Biasanya di desa binaan, program bisa berlangsung
selama 6 bulan. Namun diakui juga oleh subjek penelitian bahwa meski ada upaya
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mengarahkan program ke upaya mencegah terjadinya pernikahan anak, materi yang diberikan
tidak langsung secara khusus berbicara tentang perkawinan anak, melainkan ke topik keluarga
secara menyeluruh.
Memang agak sulit menemukan institusi yang mampu melaksanakan program
mengatasi praktik perkawinan anak di kotamadya Palangkaraya, apalagi di level kabupaten.
Menurut subjek penelitian, bahkan masyarakat Kalimantan Tengah pun belum menganggap
praktik perkawinan anak sebagai masalah atau isu besar.
Mereka masih menganggap praktik perkawinan anak sebagai hal biasa yang wajar
terjadi. Bahkan Biro Pemberdayaan Perempuan (tahun 2017 akan menjadi Dinas) juga belum
concern

pada isu perkawinan anak, hanya memfokuskan program kerja mereka pada

penanganan isu KDRT. Padahal praktik perkawinan anak adalah bagian dari KDRT dan dapat
berkontribusi pada penambahan Angka Kematian Ibu saat melahirkan, serta Angka Kematian
Balita.
Otonomi Daerah atau desentralisasi dinilai menjadi bagian dari hambatan karena
adanya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merangkap KB hadir hingga di
kabupaten, sementara BKKBN hanya sampai provinsi, sehingga provinsi tidak bisa memberikan
instruksi langsung ke kabupaten. Subjek penelitian menilai kondisi tersebut menyebabkan tidak
terjadi konektivitas dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait program khusus
penanganan praktik perkawinan anak.
Masalah lain, institusi pendidikan di kabupaten hanya sampai tngkat SLTP. Setiap anak
yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA, mereka harus keluar kampung. Bukan anak
laki-laki, melainkan anak perempuan yang harus dipertahankan berada di kampung atau desa.
Maka anak perempuan yang harus menerima nasib tinggal di desa tanpa masa depan itu, akan
menjadi sasaran perjodohan. Biasanya mereka juga melakukan kerja membantu orang tua yaitu
memarut dan menganyam rotan. Kebanyakan orang tua di desa menekankan kepada anak
perempuan mereka tentang tidak ada pentingnya melanjutkan sekolah karena mereka
berhitung antara biaya sekolah dan ternak yang bisa dibeli.
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5.2.4 Konseling Pranikah Menjemukan dan Terbatasnya Ruang Dialog tentang Perkawinan
Anak
Upaya mengatasi terjadinya praktik perkawinan anak memang harus ditempuh dengan
berbagai cara dan ada strategi jitu. Salah satu cara yang bisa menjadi bagian dari strategi adalah
meningkatkan pemberian materi konseling pranikah kepada calon-calon pengantin. Sekali pun
perkawinan anak harus dilakukan juga akibat telah terjadi kehamilan lebih dulu misalnya, maka
konseling pranikah selayaknya tetap dilakukan untuk mereka. Namun menurut pengakuan
subjek penelitian, meraka yang datang ke konseling justru pasangan yang telah resmi menikah,
atau telah menikah beberapa saat.
Adapun konseling pranikah yang diikuti para pasangan baru lebih banyak berisi
ceramah dan penyuluhan yang tidak menarik dan menjemukan peserta. Menurut subjek
penelitian, jika pun para pasangan hadir, mereka hanya sekadar ikut meramaikan acara karena
tidak berlangsung dialog interaktif yang dapat menandakan seberapa besar antusias dan respon
akan pemahaman dari materi yang diberikan. Penyuluhan yang diberikan Kantor Pengadilan
Agama biasanya bekerjasama dengan IAIN.
“Sayangnya kita kan tidak bisa mengerti misalnya apakah peserta penyuluhan
dapat mengambil makna yang kita sampaikan atau hanya sekedar mendengar saja. Saya
sering juga ikut ke Katingan, ke Tumbang Sambah dalam kerjasama itu, yaitu
penyuluhan tentang perkawinan pasangan muda. Mungkin cara menyampaikannya
tidak menarik buat mereka. Kecuali ketika diputarkan youtube mereka lebih
memperhatikan, tetapi setelah itu..ya sudah tidak jelas, apakah mereka dapat menyerap
materinya.” (Pemuka Agama Islam 2/Pendidik, FGD 1 November 2016)
Menyadari ada kelemahan dalam strategi penyampaian materi konseling, subjek
penelitian mengungkapkan keinginannya agar di sekolah-sekolah terutama sekolah lanjutan itu
ada program khusus untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan anak. Sayangnya, harapan
dan keinginan untuk dapat menfasilitasi terbentur hambatan dana. Tiadanya dukungan dana
menyebabkan semua gagasan dan kreatifitas menjadi mati langkah.
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Patut diberikan penghargaan ketika ada ulama yang bijaksana dalam mengarahkan
anak-anak atau generasi muda dalam melangkah mempersiapkan masa depan yang berkualitas.
Seperti penuturan subjek penelitian berikut.
“Saya tanamkan pemahaman pada anak-anak saya bahwa mereka harus punya
prinsip. Mereka harus munaqosah dulu baru kamu munakahat. Jangan munakahat
duluan baru munaqosah. Karena apa? Karena kebanyakan mahasiswa kami juga yang
menikah sebelum sarjana itu dari segi kuliahnya juga terhambat dan terlambat. Kadangkadang ya bisa saja menikah dan tetap kuliah. Namun pada kenyataannya begitu dia
menikah, mengalami mual-mual, kemudian hamil, biasanya mereka ambil cuti
akademik, kemudian melahirkan, menyusui, mengurus bayinya, ya sudah nggak bisa lagi
meneruskan kuliah. Berat kan ? Apalagi setahun kemudian, hamil lagi. Coba, kapan bisa
meneruskan kuliah lagi?” (Pemuka Agama Islam 2/Pendidik, FGD 1 November 2016)
Upaya subjek penelitian sebagai pendidik agama untuk menyadarkan masyarakat
dilakukan terutama ketika bulan Ramadhan. Sebagai warga Muhammadiyah yang sholat
tarawihnya dilakukan hanya 11 rakaat, mereka memliki keleluasaan waktu usai shalat tarawih
dan shalat Isya. Itulah kelonggaran waktu yang biasanya mereka isi dengan ceramah-ceramah.
Misalnya, ada ceramah tentang keluarga dalam 6 episode yang berkesinambungan. Isi ceramah
tidak hanya bertema surga dan neraka, namun lebih memfokus kepada kebaikan hidup seharihari terkait hubungan antarmanusia dan lingkungan (habluminannas) yang dibahas secara
kontekstual. Secara khusus pun dibahas mengenai perkawinan anak.
“Kami sampaikan itu soal perkawinan anak. Namun karena ceramah selalu
sifatnya monolog bukan dialog, maka kami tidak tahu tanggapan mereka. Seperti biasa
mereka tampak mangguk-mangguk saja. Kami tidak tahu efeknya bagaimana gitu,
tetapi...saya juga punya media sosial, bbm, whatsapp, segala macam itu, nah mereka
yang membaca biasanya memberikan respon positif, mengaku tercerahkan, dan baru
mendengar ceramah yang isinya kontekstual begitu. Saya memang lebih banyak
membawa bahasan ke psikologi keluarga, bicara soal hubungan suami-isteri, hubungan
orangtua dengan anak-anaknya. Dalam kehidupan rumah tangga kan ada 6 tahapan
yaitu tahapan bulan madu, tahapan gejolak, perundingan, dsbnya. Itu saya uraikan satu
persatu. Misalnya tahapan gejolak, kenapa sampai terjadi tahapan gejolak rumahtangga,
kita uraikan penyebabnya. Salah satunya adalah karena menikah dalam usia yang masih
terlalu dini. Karena mereka belum siapa menghadapi persoalan dan perbedaan sifat,
perbedaan karakter pasangan, dan tidak bisa menyikapinya dengan baik.” (Pemuka
Agama Islam 1/Pendidik, FGD 1 November 2016)
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Seorang subjek penelitian yang pernah bertugas di Departemen Agama di tingkat
kabupaten dan provinsi pada Bagian Penerangan Agama Islam, dan aktif membimbing di
pesantren serta madrasah, menyayangkan sejak era reformasi, masalah kependudukan,
masalah KB, juga masalah pendidikan belum ditangani secara baik. Menurutnya pula,
pemberdayaan perempuan dan penanganan kependudukan belum maksimal.
Menurut subjek penelitian, penanganan kependudukan melalui program KB Bintang
Sembilan yang dulu pernah dilakukan pada masa dulu, bisa berkonrtibusi menurunkan angka
perkawinan anak. Berikut penuturannya,
“Dulu kami membuat pendekatan untuk program Keluarga Berencana, namanya
KB Bintang 9. Melewati tokoh-tokoh agama Nadhatul Ulama dan pondok pesantren.
Awalnya masyarakat punya keyakinan bahwa memutus untuk melahirkan atau tindakan
menghambat banyak anak itu tidak boleh, karena itu fitrah.Tetaapi kan daruratnya luar
biasa. Maka untuk menggiring itu kami punya teknik di kotamadya, kami bikin KB
Bintang 9. Bintang 9 itu simbol NU, itu bintangnya 9. Kami tidak menyebut KB Nadhatul
ulama, tidak. Dengan cara KB Bintang 9 itu masyarakat menerima utuh apa saja
program-program yang menyangkut masalah ibu, anak, perkawinan, dan KB. Jadi
program itu program utuh, membina keluarga, membina ibu yang melahirkan dan
membina remaja yang akan menikah. Makanya kami buatkan program tahun 1995
namanya KB Bintang 9 itu. Yang membimbing adalah tokoh-tokoh NU dan pondok
pesantren. Itu program berhasil. Tapi setelah berjalan kurang lebih...saya ingat itu tiga
tahun atau berpa tahun, pak Haryono Suyono berganti , program itu tidak nyambung
lagi. Itu program tahun 1993 sampai tahun 1995 di kotamadya Palangkaraya.” (Pemuka
Agama 3, FGD 1 November 2016).
Menurut subjek penelitian, program KB Bintang 9 itu ikut menekan 3 hal, yaitu pertama
perkawinan anak atau kawin muda. Kedua, kualitas ibu hamil menjadi lebih baik, sehingga
dapat mencegah ibu meninggal saat melahirkan dan bayi selamat. Ketiga, menekan laju
pertambahan penduduk. Subjek penelitian juga mengakui bahwa program tersebut dapat
meruntuhkan mitos di tengah masyarakat tentang semakin banyak anak semakin banyak rejeki.
5.2.5 Peran Departemen Agama
Subjek penelitian menjelaskan bahwa Departemen Agama memang memiliki banyak
bimas terutama Bimas Islam. Bimas Islam memiliki tupoksi yaitu mengatur orang nikah,
mengatur talak dan rujuk, juga fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), disamping juga membina
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penyuluh serta membina masalah haji untuk daerah kecamatan. Terkait kependudukan,
keluarga berencana (KB), pernikahan usia muda belum tersentuh secara optimal.
“Itu yang saya katakan tadi BP4 belum optimal. Saya nggak tahu apa penyebab
tidak optimal ini, apakah anggaran, apakah mereka tidak terlatih, atau tidak punya
tenaga ahli, atau tidak punya sosialisasi yang bagus. Menurut saya, kalau BP4 maksimal
maka Insha Allah dapat mengurangi praktik perkawinan anak. Kantor Urusan Agama
memang melakukan pembimbingan pranikah agar calon pasangan taat pada aturan.
Tapi saya melihatnya pasif. Mereka yang datang. Yang maksimal itu seharusnya dari
penyuluh turun ke lapangan, melakukan aksi langsung ke masyarakat atau istilahnya
jemput bola Tapi, kantor ini pasif, makanya kita kecolongan terus, yang hamil di luar
nikah dan perkawinan anak itu angkanya besar. Anggaran untuk penyuluh harus
diperhitungkan lagi. ”(Pemuka Agama 3, FGD 1 November 2016).
Subjek penelitian menaruh harapan pada pemerintah kota Palangkaraya untuk lebih
mengarahkan penyuluhan tidak hanya kepada para orang tua, tetapi juga menyasar ke majelis
taklim dan pengajian-pengajian remaja, atau kelompok-kelompok kegiatan remaja. Untuk itu
harus melibatkan juga penyuluh BP4 (bergandengan dengan tokoh agama yang berpikir
progresif dan pendidik di perguruan tinggi) menyuluh pelajar, mahasiswa, masyarakat miskin
yang hidup di wilayah hilir, maupun mereka yang merupakan kalangan menengah.
Subjek penelitian menginformasikan bahwa praktik perkawinan anak di Palangkara
banyak terjadi di wilayah hilir yang merupakan wilayah miskin kota yang merupakan wilayah
padat di pinggir sungai, tidak terkecuali suku Dayak atau Banjar. Kemiskinan dan beban hidup
serta rasa malu jika anak telat menikah, ditambah rasa kuatir terjebak pada pergaulan bebas.
Maka meikahkan anak di usia muda, adalah solusi bagi mereka. Meski solusi itu bersifat semu.
5.3 Perspektif Pemuka Agama Islam di Kabupaten Katingan
5.3.1 Akil Baliqh dan Batasan Usia
Subjek penelitian di Kabupaten Katingan terdiri dari para pemuka agama Islam yang
tergabung dalam Forum Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten. Mereka ada yang
pernah menjabat di Kementerian Agama, pernah menjadi Ketua KUA, ketua Forum Kerukunan
Antarumat Beragama (FKUB) itu sendiri.
Semua subjek penelitian senada menegaskan bahwa di dalam Islam sudah jelas bahwa
anak perempuan yang telah mendapat haid atau menstruasi dan anak laki-laki sudah mendapat
84

mendapa mimpi basah, itulah tanda balig. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa secara
tegas menyebutkan tanda yang pasti bahwa seseorang itu sudah mempunyai akal yang cukup
pada saat yang bersamaan dengan balignya sehingga menjadi akil baliq.
“Secara agama dia sudah boleh memasuki jenjang perkawinan. Untuk sebuah
pernikahan katakanlah pernikahan dini itu di dalam Islam tidak bisa kita bendung begitu
saja karena alasannya bermacam-macam di setiap tempat, yaitu adat istiadat, masalah
ekonomi, masalah kekeluargaan, dan sebagainya. Jadi tidak satu macam alasan yang
mempercepat perkawinan.” (Pemuka Agama Islam 1, FGD 2 November 2016)
Diakui oleh subjek penelitian bahwa batasan minimal usia delapan belas (18) tahun
untuk anak laki-laki dan enambelas (16) tahun untuk anak perempuan itu oleh masyarakat
Islam banyak diikuti. Hanya saja, pada realitanya diakui pula banyak terjadi masalah bagi
pelaksana pernikahan. Menurut subjek penelitian yang pernah menjadi ketua KUA, kadangkadang ada situasi mereka tidak bisa memenuhi permintaan atau menyetujui permohonan
pernikahan ketika calon pengantin masih di bawah umur sehingga ada “penyesuaian tanggal
lahir” atau rekayasa umur, atau manipulasi data, dsbnya.
Bagi para pemuka agama Islam dan masyarakat Islam di Kalimantan Tengah, tidak ada
masalah dengan hal-hal yang sudah diatur dalam UU Perkawinan tahun 1974. Meraka paham
bahwa di dalam UU itu ada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila
dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
Mereka juga tahu dan paham di dalam pasal 2 ayat 2 diterakan bahwa perkawinan itu
sah apabila dilakukan pencatatannya di hadapan pegawai pencatat pernikahan. Namun mereka
pun menyesalkan bahwa di dalam UU nomor 1 tahun 1974 itu tidak ada ketegasan bahwa
apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing
berarti dianggap sah atau tidak ? Hal tersebut menurut para subjek penelitian dalam FGD
merupakan hal yang masih menjadi perbedaan pendapat selama ini.
“Artinya tidak menutup kemungkinan muncul istilah nikah di bawah tangan, ada
istilah nikah siri dan itu pun negara tidak bisa...me...apa ya..bahasanya ya...menghukum
apakah itu sah atau tidak namun secara undang-undang itu tidak tercatat saja dan itu
sebuah kenyataan dan banyak terjadi di masyarakat kita. Nah itulah salah satu
masalahnya.” (Pemuka Agama Islam 1, FGD 12 November 2016)
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Para subjek penelitian dalam FGD menegaskan bahwa belum ada kesamaan perepektif
tentang permasalahan perkawinan anak di dalam KUHP, pidana, perdata, kompilasi hukum
Islam, Undang-Undang tahun ‘74, sebagaimana mereka pahami. Namun mereka percaya bahwa
dalam sejarah Islam ada satu dasar yaitu Nabi Muhammad SAW melakukan pernikahan dengan
Siti Aisyah saat Siti Aisyah masih berusia 6 tahun, namun pada usia itu Nabi belum
menggaulinya.
“Sembilan tahun itu barulah Rasulullah menggauli, tapi menikahnya saat Aisyah
berusia 6 tahun. Namun di dalam Islam juga pernikahan Rasulullah itu bukan didasari
hanya nafsu birahi, tidak. Bukan karena dianggap wah ini gadis cantik, mungil. Tidak.
Tapi itu didasarkan karena firman Allah, dan Siti Aisyah ini adalah anak sahabat
Rasulullah yang sangat disayangi, yang paling setia, yaitu Syaidina Abu Bakar Ashidiq.
Jadi unsur pernikahan itu didasari karena kasih sayang, rasa kekeluargaan karena
Rasulullah sebelumnya sudah ditinggalkan isteri yang bernama Siti Khadijah, ummul
mu’mininnya. Dan perjuangan Siti Khadijah mendukung Rasulullah berdakwah itu luar
biasa. Ia korbankan harta, benda, jiwa raga sehingga ketika Siti Khadijah meninggal,
Rasulullah merasa kehilangan luar biasa dan dihiburlah oleh sahabat yang paling setia
tadi yaitu Abu Bakar, ayah Siti Aisyah. Jadi intinya pernikahan anak di bawah usia itu
sudah ada di dalam sejarah Islam, yaitu Rasulullah. Namun melihat kondisi sudah baligh
atau tidak ataukah anak yang di bawah usia usia, anak itu boleh dinikahkan atau tidak,
memang di dalam Islam ulama-ulama itu berbeda pendapat. Ada contoh kalau di dalam
Imam Malik itu ada seseorang dianggap baligh ketika 18 tahun. Ada juga Imam Syafei
dan Imam Ahmad itu 15 tahun. Imam yang lain mengatakan 17 tahun. Memang berbeda
pendapat, namun pada intinya para ulama itu setuju perkawinan anak.” (Pemuka Agama
Islam 2, FGD 2 November 2016).

Dengan penjelasan di atas, subjek penelitian dalam FGD -yang pernah menjabat ketua
KUA Kabupaten Katingan- menyatakan sikap setuju atau tidak menolak praktik perkawinan
anak. Ia menambahkan bahwa memang lebih baik dianjurkan ketika anak itu sudah baligh,
yaitu yang perempuan sudah haid dan yang laki-laki sudah mengalami “mimpi basah”. Subjek
penelitian tidak menyebut soal syarat “akil”. Subjek penelitian juga menambahkan, “Saya setuju
kalau harus sudah baligh, tetapi memang bukan berarti tidak memperbolehkan perkawinan
anak yang belum baligh.” (FGD 2 November 2016).
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Pernyataan subjek penelitian tersebut memberikan gambaran mengapa masyarakat
tidak juga merasa bersalah melakukan praktik perkawinan anak. Mereka mempercayai sejarah
terjadinya perkawinan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara teksual. Untuk
mempertegas apa yang mereka yakini secara tekstual itu, para subjek penelitian pun
menjelaskan alasan yang berikutnya.
Subjek penelitian memaparkan bahwa anak-anak perempuan yang hidup di desa-desa,
sekali pun mereka berkeinginan melanjutkan sekolah atau melanjutkan pendidikan ke lembaga
pendidikan yang lebih tinggi, bukanlah perkara mudah. Kenyataan tersebut tidak berbeda
dengan penjelasan yang diberikan subjek penelitian (pemuka agama Islam) dalam FGD di kota
Palangkaraya. Biasanya pendidikan mereka dicukupkan sampai SD dan SMP saja, dan untuk itu
anak-anak harus menuju ke ibukota kecamatan. Untuk sampai si sekolah yang terletak di
ibukota kecamatan itu, anak-anak harus menempuh perjalanan menggunakan klotok atau
sampan. Dengan situasi yang tidak mudah tersebut, banyak orang tua berpikir, untuk apa
sekolah tinggi-tinggi harus menempuh jarak jauh, biaya besar, toh nanti anak perempuan akan
kembali juga ke dapur.
Pada awal diskusi, semua subjek penelitian mengatakan tidak ada data tentang
pernikahan anak di KUA Kabupaten Katingan. Namun, secara bertahap dan perlahan akhirnya
mereka mengakui bahwa yang tercatat resmi di KUA memang tidak ada, namun kejadian atau
fakta praktik perkawinan anak memang ada.
“Ya memang seakan pura-pura tidak tahu karena ini mungkin kebutuhan
mendesak juga yang bersangkutan. Saya pernah dihubungi oleh beberapa orang,
memang ada perkawinan dini, karena ‘kecelakaan’. Keduanya masih usia kelas satu
SMA. Waktu itu saya beri saran nikahkan saja, tetapi keluarga nggak mau anak-anak itu
‘kumpul’. Mereka belum mau menikahkan anak-anak itu. Jadi saya berikan saran,
nikahkan saja di KUA. Orang tua kuatir dengan sekolah anaknya. Nggak ada yang bisa
menjawab apa boleh orang nikah masih bersekolah? Saya sarankan berhenti satu tahun
dulu, tetapi anaknya tetap ingin dikumpulkan sebagai suami isteri. Kehamilannya tetap.
Kan kalau menggugurkan resiko hukum lagi itu. Jadi mereka menyelesaikan masalah
perkawinan anak itu bukan ke KUA, tapi ada orang-orang berpraktek penghulu yang
memang diketahui atau tidak diketahui juga oleh KUA. Merekalah yang menikahkan
dan diberi surat pernyataan yang menyatakan yang bersangkutan saja, diketahui oleh.
Nah ini mungkin dasar data yang mengatakan Kalimantan Tengah ini sebagai daerah
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tertinggi dalam hal perkawinan anak, ya yang tidak resmi itu. Tapi kalau di Katingan saya
rasa yang resminya itu saya rasa tidak ada. (Pemuka Agama Islam 1, FGD 2 November
2016).
Subjek penelitian dalam FGD di Kabupaten Katingan dalam proses diskusi akhirnya
berterus terang mengatakan bahwa memang terjadi praktik-praktik perkawinan anak di
Katingan yang disebabkan oleh banyak faktor. Namun faktor penyebab utama yang
terlontarkan dalam diskusi selalu faktor “kecelakaan” yang terjadi dalam relasi antara remaja
laki-laki dan perempuan, khususnya mereka ini yang masih duduk di bangku SMP dan SMA.
“Inilah realita dan penyebab yang lebih banyak itu ada di media sosial mau pun
teknologi yang dimanfaatkan secara negatif oleh kalangan anak-anak kita, anak-anak
muda. Ini yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Saya juga berpengalaman
dengan KUA-KUA mereka tidak akan mau menikahkan anak yang di bawah umur
sebagaimana yang diatur seperti dalam UU Perkawinan. Tidak mau. Tapi kalau sudah
ada data yang masuk ke mereka mungkin mereka...tidak semuanya menindaklanjuti itu
lebih detil lagi apakah datanya itu...ya mungkin nanti muncul yang rekayasa tadi. Dari
pihak kelurahan, desa, karena keluarga yang meminta meminta solusi atau apa sehingga
bisa terjadi. Jadi sebetulnya terjadi memang.” (Pemuka Agama Islam, FGD 2 November
2016)
Dari pengakauan di atas, subjek penelitian dalam diskusi menyadari juga bahwa kondisi
tersebut menjadi tanggung jawab kita semua, baik dari kalangan agama mau pun dari
pemerintah yang menjadi leading sector untuk mengatur masalah ini dengan undang-undang,
dengan peraturan yang ada itu. Para pemuka agama mengakui bahwa mereka berkeinginan
juga untuk

menyampaikan kepada masyarakat pemahaman-pemahaman akibat dari

pernikahan dini atau perkawinan anak.
Telah ada juga pengakuan dan pemahaman di tengah para peserta FGD bahwa sering
terjadi perceraian yang disebabkan pasangan pengantin muda belum memiliki kesiapan mental
dan kematangan berpikir-bertindak. Para tokoh agama Islam di Katingan mengakui tidak
menginginkan praktik perkawinan anak meluas menjadi masalah besar di Kabupaten Katingan.
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5.3.2 Saling Pengaruh Antara Agama dan Adat
Sesuatu yang sering terjadi adalah tarik-menari perspektif agama dan adat dalam
banyak isu. Pada konteks isu perkawinan anak terjadi juga pergulatan antara aturan agama dan
adat. Hal ini diakui para subjek penelitian di Kabupaten Katingan. Perbedaan pendapat muncul
khususnya dalam batasan usia. Bagaimana kondisi tersebut harus disikapi, berikut penuturan
subjek penelitian.
“Masalah inilah yang membingungkan kami. Sebenarnya perkawinan anak dalam
Islam sudah sangat jelas batasannya. Lalu ke masyarakat ini bermacam ragam, ada
urusan mengeratkan kekeluargaan, demi adat, dan sebagainya. Untuk undang-undang
perkawinan ini sendiri kami juga bingung apakah undang-undang negara ini bisa
mengatasi peraturan atau peraturan sebuah agama? Justru ketentuan agama ini bisa
berlaku, bisa dilakukan....nanti kalau mereka tidak mencatatkannya pada perkawinan
yang dicatat oleh pemerintah, mereka cari pelaksana sendiri dalam perkawinan. Ini
merepotkan juga. Ada lagi penyesuaian, penyesuaian dengan laporan angka misalnya
umur sekian diangkat ... sekian, wah ini terlalu banyak kebohongannya.(Pemuka Agama
Islam, FGD 2 November 2016)
Subjek penelitian menyetujui pembatasan usia minimal 18 tahun untuk menikah.
Namun subjek penelitian pun mengungkapkan kebingungannya, seperti berikut
“Yang membingungkan kami dengan perundang-undangan misalnya di dalam
Islam itu melakukan perkawinan dini bisa dilakukan tetapi kemudian diberikan sanksi
undang-undang perkawinan, ini bagaimana? Lalu bila seorang beragama dikenakan
sanksi oleh negara apakah artinya negara menguasai agama? Nah ini...saya nggak tahu
tuh. Bingung.” (Pemuka Agama Islam, FGD 2 November 2016)
Namun diakui juga oleh subjek penelitian lain dalam diskusi tersebut bahwa cara
memandang menggunakan fikih jelas akan terjadi perbedaan. Dan cara memandang
perkawinan anak yang dilakukan oleh Rasulullah itu sendiri jelas akan terjadi berbeda
penglihatan dan pemahamannya. Menurut subjek penelitian pula, tidak semua apa yang
dilakukan oleh Rasulullah atau nabi Muhammad itu serta merta jadi ikutan. Tidak boleh dijiplak
begitu saja. Seperti dituturkan berikut oleh subjek penelitian,
“Jadi bukan berarti seolah-olah ada pembenaran juga karena nabinya itu kawin
dengan anak-anak lalu itu seolah-olah sebuah sunnah mengikuti. Itu pun tidak seperti
itu. Kalau kita lihat dasar daripada hukum nikah itu kan sebuah kebolehan saja. Bukan
sebuah keharusan atau keharusan dalam arti bahasa agamanya kewajiban. Bahkan ada
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kalanya hukum nikah itu haram untuk orang-orang tertentu yang memang akan
menelantarkan dan akan membikin dia celaka. Mudharat. Nah oleh sebab itu
sebenarnya negara bisa saja mengatur minimal umur itu. Bisa saja ditegaskan ... bisa
mengatur itu, tapi yang namanya memang di dalam hukum apa pun tidak ada hukum
kecuali ada fasilitas hukum. Kalau di dalam bahasa Islam, arusoq. Di kala saat-saat
tertentu memang bisa sesuatu yang dianggap diharamkan itu jadi halal, tapi saat-saat
yang memang sangat kritis. Jadi oleh sebab itu kalau menurut saya perilaku nabi itu kita
lihat mana yang akan dijadikan pedoman itu, kenapa dia melakukan itu. Ya mungkin
konteksnya sudah tidak bisa lagi pada masa sekarang.” (Pemuka Agama Islam, FGD 2
November 2016)
Untuk itu perlu indikator akil itu bahwa seseorang sudah mampu membedakan antara
yang hak dengan yang bathil, antara yang benar dengan yang salah, dan bisa membangun visi
misinya ke depan dalam kehidupan berumahtangga. Pada kenyataannya pula, orangtua terlalu
lambat menyesuaikan diri dengan teknologi, sementara anak-anak jauh lebih cepat
memanfaatkan tehnologi. Maka diperlukan regulasi yang lebih tegas dan bijak oleh pemerintah.
Terbukanya informasi sampai ke desa yang sudah tidak terbatas itu memang harus ada
regulasinya.
Seorang subjek penelitian memberikan saran agar ada pendidikan kesehatan reproduksi
kepada anak-anak mulai dari sekolah dasar, bukan sekadar pelajaran biologi yang selama ini
sudah diberikan. Sehingga anak-anak sejak dini memahami fungsi organ reproduksi mereka
secara benar, dan mulai diarahkan untuk mengerti konsekuensi dari setiap perbuatan. Tidak
semua orang tua mempunyai kemampuan untuk menjelaskan secara baik. Maka penjelasan
yang dibutuhkan anak-anak untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka yang luar biasa, harus
disampaikan oleh pendidik yang mahir. “Orangtua ini apalagi yang di desa-desa pengetahuan
tentang itu minim sekali. Ya itu tadi...alamiah saja soal seksualitas itu, jadi kita tidak
mendapatkan informasi ilmu pengetahuan dari luar sehingga ya terbatas dari hari ke hari
seperti itu, lalu timbul masalah,” ujar subjek penelitian.
“Jadi nikah itu ada lima hukumnya. Termasuk tadi kita menyikapi dalam
perspektif Islam kalau masalah anak yang masih kecil. Memang didalam fiqih tadi
disebutkan kalau anak yang dianggap baligh itu yang bagaimana? Nah itu kan tadi
diantara para ulama yang minimal itu imam Syafei itu limabelas tahun. Limabelas tahun
itu dianggap...ada pun yang dianggap...tadi ada ... dari ibu, yang berakal itu yang
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bagaimana. Di dalam Islam itu ada istilah yang disebut tamyiz. Tamyiz itu dia bisa
membedakan mana yang baik mana yang buruk. Itu standarnya bu Cuma tidak ada
standar minimal usia. Itu pendapat ulama saja. Oleh para ulama di Indonesia diadakan
sebuah kajian, produknya tadi itu, Undang-Undang Perkawinan No. 1, 1974 termasuk
kompilasi hukum Islam. Itulah produk kajian ummat Islam atau tokoh-tokoh Islam yang
ada di Indonesia sebagai produk tadi pendapat para ulama ada usia minimal, 16 tahun
untuk yang perempuan dan 18 tahun untuk yang laki-laki. Cuma implementasi di dalam
masyarakat itu tadi. Memang yang sifatnya pernikahan yang dini, yang mungkin ada 14
tahun di dalam KUA memang tidak boleh. Dia harus minimal usia sekian, cuma biasanya
kan kalau itu apa bahasanya...kasus-kasus tertentu saja. Ya kebanyakan sih ‘kecelakaan’
saja itu, tapi pada dasarnya memang tidak diperbolehkan.” (Pemuka Agama Islam
Katingan, FGD 2 November 2016)
Menurut subjek penelitian, jumlah SD di kabupaten Katingan tidak sebanding dengan
jumlah guru agama Islam, dan sering misalnya guru biologi pun mengajar agama Islam. Apalagi
pemahaman tentang materi kesehatan reproduksi masih hanya mengutarakan sebatas
pengertian sunnat laki-laki dan sunat perempuan. Sesungguhnya akan lebih tepat jika ada
pendidikan reproduksi lebih khusus sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan yang
tepat, sesuai akil dan balig.
“Di satu sisi biasanya ketika mereka mau menyampaikan keinginan itu ke KUA
kita lihat dulu usianya bagaimana. Kalau usianya tidak memenuhi maka kita tidak
memberikan peluang untuk melanjutkan pernikahan cuma mereka sudah tahu itu
biasanya. KUA ini kan dasarnya dari desa atau kades atau bahasanya itu ada lembaga
N1, N2, dstnya itu bu. Jadi data itulah yang dipakai. Kalau memang sudah mencukupi
walau pun dari segi fisik kita melihat itdak memungkinkan tadi. Nah antara kenyataan
dengan data yang ada tadi. Cuma kita tidak mungkin melihat kenyataannya, tapi data
yang dari lembaga ini tadi yang dapat kita pegang sebagai syarat. Pemegang data kepala
desa.” (FGD, Pemuka Agama Islam di Katingan)
Subjek penelitian mengakai bahwa pada saat ini khususnya di Kemenag, KUA yang ada
di kabupaten Katingan ada tenaga penyuluh.
“Jadi saya dulu pernah jadi guru. Contohnya saya pernah ngajar, saya perhatikan
anak-anak itu. Biasanya kalau anak-anak orang miskin itu dia pagi-pagi sudah belanja,
jadi kebanggaannya dia. Anak perempuan, anak laki-laki sama. Dan kemudian anak-anak
orang yang berkecukupan, sudah agak mampu, dia memang sudah diperhatikan dari
rumah. Jadi dia makan di warung, makan es pagi-pagi itu bukan satu kebanggaan
bahkan buat dia sebuah musibah kan. Jadi apakah kemiskinan itu mempengaruhi? Ya
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mempengaruhi memang dari segala segi, baik pendidikan, pola berpikir, dan tentu saja
juga soal perkawinan itu. Pasti mempengaruhi , hanya saja yang saya katakan tadi secara
data yang konkrit itu memang sudah susah bahkan mungkin juga untuk KUA itu karena
KUA itu menerima KTP, KK. Kalau nggak ya nggak bisa diurus. Mungkin jika semua
sudah menggunakan e-KTP, akan sulit melakukan manipulasi usia.” (Pemuka Agama
Islam Katingan, FGD 2 November 2016)
Salah seorang subjek penelitian yang sehari-hari aktif sebagai mantir di Kabupaten
Katingan, mengakui bahwa memang pada sebagian kasus perkawinan terjadi karena
“kecelakaan” yang kemudian pada sisi lain memang ada juga perkawinan berlangsung karena
keinginan orangtuanya. Namun yang murni karena keinginan orang tua lebih sedikit daripada
penyebab perkawinan yang harus dilangsungkan karena telah terjadi kehamilan di luar nikah
atau “kecelakaan”.
“Pernikahan karena keinginan orang tua itu persentasenya lebih kecil karena,
ketika mereka mau menyampaikan keinginan itu ke KUA , kami lihat dulu usia calon
pengantin bagaimana ? Memenuhi syaratkah ? Kalau usianya tidak memenuhi maka
kami tidak memberikan peluang untuk melanjutkan pernikahan. Nah hal ini mereka
sudah tahu biasanya. KUA ini kan dasarnya dari desa atau kades atau bahasanya itu ada
lembaga N1, N2, dan seterusnya. Jadi data itulah yang dipakai. Kalau memang sudah
mencukupi walau pun dari segi fisik kita melihat itdak memungkinkan tadi. Nah
begitulah antara kenyataan dengan data yang ada tadi. Kami tidak mungkin melihat
kenyataannya, tapi data yang dari lembaga ini tadi yang dapat kita pegang sebagai
syarat. Pemegang data adalah kepala desa.” (Mantan Ketua KUA Kabupaten Katingan,
FGD 2 November 2016)
Tidak semua KUA memiliki tenaga penyuluh, begitu pula diakui yang terjadi di
Kabupaten Katingan. Memang ada beberapa KUA yang memberikan penyuluhan sebelum
pernikahan dilangsungkan, minimal 10 hari calon pengantin sudah melapor. Lalu selama
menunggu akad nikah itu pasangan calon pengantin akan diberikan penyuluhan oleh tenaga
penyuluh sebagai salah satu syarat pernikahan. Namun, pada KUA yang tidak memiliki tenaga
penyuluhnya, dan pasangan pengantin hanya melaksanakan pernikahan di penghulu saja, maka
penyuluhan pranikah tidak pernah berlangsung.
Para subjek penelitian sebagian besar belum menunjukkan sikap tegas dalam hal praktik
perkawinan anak. “Kalau saya...kalau mendukung saya kira ada batasannya ,” ujar seorang
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subjek penelitian. Namun ketika persoalan perkawinan anak dikembalikan kepada sikap diri
sendiri, subjek penelitian yang lain menyambung sebagai berikut,
“Kalau saya punya anak sendiri saya mungkin masuk orang yang membatasi
umur anak untuk melakukan pernikahan. Jadi...saya akan berpandangan
lebih...apa...lebih maksimal tadi yang kesiapan akal itu. Jadi saya akan memberikan
pandangan pada anak saya bahwa apabila ingin melakukan perkawinan maka harus
bersiap mental dan siap untuk mengarungi rumahtangga karena kami ini sudah
berpengalaman. Walau pun pada saat itu saya nikah misalnya belum punya pekerjaan,
tetapi karena kita sudah punya rasa ke depannya seperti apa dan umur sudah
mencukupi, saya kawin umur sudah 28 tahun dan isteri saya waktu itu 29 tahun. Kan
cukup matanglah dari segi usia walau pun kita belum bekerja yang pasti, tetapi kita
sudah mempunyai kesiapan mental untuk berumahtangga. Jadi, secara pribadi, saya
mendukung agar usia perkawinan itu di atas 20 tahun.” (Pemuka Agama Islam Katingan,
FGD 2 November 2016)
Dalam pandangan para pemuka agama Islam, peserta FGD khususnya, pemerintah
daerah Kabupaten Katingan sudah sangat menyesuaikan diri dengan perundangan yang ada.
Masyarakatnya, utamanya masyarakat Islam pada umumnya bersedia memenuhi peraturan
perundangan terkait perkawinan, dan secara khsusus ketika terjadi perkawinan anak, maka hal
itu terjadi sebagai kasus khusus, misalnya ketika terjadi kehamilan di luar nikah atau
“kecelakaan”. Untuk pemecahan kasus inilah yang diakui para subjek penelitian untuk dicarikan
jalan keluar dan diberikan “dispensasi”.
“Pandangan pribadi tentu saja bervariasi. Kalau saya, karena anak-anak saya
yang saya kaawinkan nggak ada lagi yang belum tamat sarjana. Karena saya berpikir
begini kalau jaman saya menunggu sampai sarjana muda itu agak aman. Jaman anak
saya sekarang ini menunggu dia lulus S1 riskan. Maksud saya pola berpikir dan masa
depannya. Oleh sebab itu saya nggak berani menikahkan dia sebelum dia....”(Pemuka
Agama Islam Kabupaten Katingan, FGD , 2 November 2016)
Seorang subjek penelitian yang pernah menjadi ketua KUA di Kabupaten Katingan
bertutur tentang ketiadaan ketegasan dalam UU No.1 tahun 19974 tentang Perkawinan,
sebagai berikut,
“Waktu menulis skripsi saya mengangkat topik tinjauan hukum Islam terhadap
UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, ya pasal itu tadi tentang pencatatan, sehingga ketika
saya presentasi skripsi saya itu para dosen juga tidak bisa mengatakan bahwa
pernikahan yang tidak tercatat di KUA itu apakah sah atau tidak. Jadi tidak ada
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ketegasan dalam UU No. 1 tahun 1974 itu mengenai yang menikah dan tidak tercatat itu
dianggap sah atau tidak. Ini yang perlu ada kejelasan sehingga ini bisa menutup peluang
kepada mereka yang ingin menikah siri khususnya kepada anak-anak yang masih di
bawah 16 tahun. Saya rasa itu salah satu yang perlu dikaji. Walau pun nanti tidak ada
sanksi hukum undang-undang, tetapi ada sanksi pidana. Nah, cuma itu tidak ada
ketegasan di dalam undang-undang itu tadi. Kalau ada ketegasan atau bagi mereka yang
melakukan praktek nikah di bawah tangan, pelaku atau juga yang melakukannya ada
sanksi hukum. Itu bisa. Selama ini kan tidak ada.”(Mantan ketua KUA Kabupaten
Katingan, FGD 2 November 2016)
Diakui oleh para subjek penelitian dalam FGD bahwa saat ini kesiapan untuk
berumahtangga itu lebih ditekankan kepada pihak laki-laki sementara pihak perempuan
menjadi pengikut saja. Sehingga syarat “akil” pada perempuan dianggap tidak sepenting pada
anak laki-laki yang syarat minimalnya untuk menikah adalah 18 tahun, sebagaimana diatur
dalam UU Perkawinan.
“Namun dengan adanya sosialisasi yang baik dan gencar dilakukan, perundangan,
dsbnya kelihatannya dogma agama yang ada itu mau dan bisa menyesuaikan. Seperti
saya saja, pengalaman sendiri waktu anak perempuan di kelas enam SD dulu ada yang
mau minta dia untuk dikawinkan. Pengalaman kita kan karena ada sedikit pengetahuan,
wah ini belum matang. Nggak bisa saya terima. Jadi penyesuaian-penyesuaian itu
banyak. Kita kembali saja mungkin kepada masalah pendidikan. Pendidikan itu tadi
termasuk pendidikan seks, penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi yang gencar, dan
pemberdayaan mungkin. Itu saja peningkatannya dan di Katingan saya katakan sudah
bisa mengikuti itu.” (Pemuka Agama Islam Kabupaten Katingan, FGD 2 November 2016)
Adapun jumlah pemeluk agama Islam di Kabupaten Katingan mencapai 68 persen, dan
di antara mereka itu terdiri dari suku Dayak Katingan juga Dayak Ngajo. Dayak Ngajo memang
mayoritas beragama muslim, begitu suku Dayak di pesisir atau Dayak Pantai yang sudah
mendapat pengaruh dari suku Banjar dan Melayu. Yang di pantai itulah mereka yang lebih
banyak menyerap lebih dulu ajaran, diikuti kemudian perkembangannya ke Dayak Ngajo.
Sesuatu yang diakui sebagai permasalahan oleh para subjek penelitian dalam FGD
adalah tarik menarik aturan, kebiasaan, dan keyakinan serta praktiknya di antara agama yang
dianut kini dengan adat yang sudah lebih dulu menjadi bagian dalam kehidupan keseharian,
sebagaimana ditururkan berikut,
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“Yang namanya adat dulu itu ada persamaannya, tergabung dengan agama
Kaharingan. Jadi dikatakan adat dulu itu adalah agama. Sekarang Kaharingan itu
memperjuangkan diri minta diakui sebagai sebuah agama. Kalau sudah sebagai sebuah
agama maka punya peraturan ritual agama. Lalu Kaharingan ini menginvertarisir dirinya
yang mana ritual agama Kaharingan yang mana adat Dayak. Jadi adat Dayak ini bisa
memayungi semua agama yang ada. Tidak ada benturan. Kalau yang punya Kaharingan
itu sudah menjadi aturan orang Kaharingan. Makanya kami ini dalam proses penyusunan
untuk agama Kaharingan. Jadi yang mana bagian yang masuk agama, misalnya satu adat
pantan, potong pantan menerima tamu. Di sini ada dua, ada pantannya ritual, ada
pantannya umum. Artinya umum bisa diikuti oleh semua agama. Karena ada perbedaan
sedikit, di dalam ritual Kaharingan itu ada penggunaan hamer; baram; minuman keras.
Minuman trasisional. Baram atau tuak. Keras sekali. Dalam Islam kan tidak
boleh.Makanya ada adat pantan adat ada pantan ritual. Kalau pantan adat ini sudah
tidak menjadi persyaratan lagi. Minuman darah misalnya. Ya. Jadi tidak ada istilah
benturan antara adat dengan agama. Di dalam...sekarang ini masih...boleh dikatakan
dalam transisi penyempurnaan hal-hal yang demikian.” (Pemuka Agama Islam Katingan,
FGD 2 November 2016)
Jadi ini memang merupakan satu hal yang harus terus disampaikan kepada masyarakat
terkait masih ada pemahaman-pemahaman di tengah bmasyarakat yang menganggap bahwa
peraturan adat itu adalah peraturan Kaharingan, terutama agama Kaharingan di daerah-daerah
pesisir. Di daerah-daerah Dayak pantai, menurut subjek penelitian, pengaruh Islamnya sangat
kuat. Namun para subjek peneitian dalam FGD tetap mengatakan bahwa adat bersifat
melindungi dan memayungi semua masyarakat yang ada di mereka.
“Ya memang begitu, memang tidak sama. Agama Kaharingan dengan adat itu
beda. Jadi itu. Masuk ke masalah perkawinan, ada yang namanya perkawinan adat, tapi
perkawinan adat ini adalah hanya satu...salah satu acara yang ada di masyarakat kita.
Maka kami akan melaksanakan acara adat dulu. Adat perkawinan. Jadi itu bukan
pernikahannya sebetulnya di situ jadi upacara adatnya. Baru nanti secara agama. Kami
itu sebetulnya secara adat itu sebetulnya itu adalah bentuk penghormatan kepada
sebuah tradisi yang tujuannya sama sebetulnya untuk memebentuk keluarga itu nanti
menjadi keluarga yang baik-baik semua. Jadi apa namanya...ada perjanjian dalam adat
itu bahwa yang laki-laki ini berjanji seperti ini yang perempuan berjanji seperti ini.
Banyak sekali pointnya. Bahkan di situ sampai ada sanksi kalau pihak ini yang
membatalkan perjanjian ini, melanggar perjanjian ini maka akan dikenakan denda adat
begini. Demikian juga yang satunya. Jadi ini sebetulnya adalah cara untuk menjaga agar
perkawinan nanti yang akan dilangsungkan itu betul-betul dari adat sampai ke
agamanya bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira itu untuk sama-sama kita ketahui
bahwa peraturan adat tidak berbenturan dengan agama karena hal-hal yang seperti tadi
sampaikan ada kebiasaan pada saat...karena dulu memang betul bahwa dulu itu adat
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yang pertama melaksanakan memang dari saudara-saudara kita kalau di sini disebut
agama dahulu. Agama dahulu ya Kaharingan itu kan, tetapi setelah masuk pengaruh dari
ini kan sehingga membaur di sini juga sudah bisa dipilah-pilah mana yang berupa ritual
mana yang adat yagn bisa dilaksanakan oleh semua orang. Adat juga di sini tidak
memaksa harus adat Dayak itu yang dilaksanakan. Jadi sesuai dengan karakteristik
masyarakatnya, kalau memang dia lebih banyak orang Jawanya seperti di daerah Trans
misalnya ya silahkan mereka dengan adat Jawanya.” (Pemuka Agama Islam Katingan,
FGD 2 November 2016)
Dengan demikian, kondisi saat ini di Kalimantan Tengah, sebagaimana juga di kabupaten
Katingan, sedang berada dalam masa transisisi mengatur dan melakukan penyesuaian segala
sesuatunya antara agama Hindu Kaharingan dan adat serta ritual. Karena diakui oleh para
pemuka agama Islam di Katingan, ada banyak hal yang disyaratkan dalam adat terkait upacara
perkawinan misalnya, tidak bisa sesuai dengan ajaran agama Islam.
Semua pengaturan dan penyelarasn dilakukan termasuk oleh Forum Kerukunan
Antarumat Beragama yang ada di Kalimantan Tengah, termasuk juga di Kabupaten Katingan.
Seperti kita ketahui masyarakat suku Dayak saat ini tersebar dalam berbagai agama, baik Islam,
Hindu Kaharingan, Kristen, juga Katolik. Maka ketika ada masalah juga yang terjadi pada umat,
mereka akan berkumpul dan bermusyawarah di forum tersebut.
“Kami memang ingin selalu menyampaikan pesan-pesan agama dengan rapi dan
santun sehingga bisa dicari pemecahannya. Kalau menyamakan agama, tidak mungkin.
Memang sudah ada perbedaannya seperti itu. Tapi kita tidak menjadikan
perbedaannya sebagai perselisihan yang menimbulkan perpecahan, tapi kami mencari
persamaannya sebijaksana mungkin. Semua agama mengajarkan kasih sayang,
harmonis, kerukunan, toleransi, dan sebagainya. Kaitannya dengan pernikahan tadi,
pernikahan anak bu. Jadi kami melihat salah satu penyebabnya adalah kaitannya
dengan penghormatan terhadap wanita itu yang masih kurang. Nilai-nilai tentang anak
perempuan.“ (Pemuka Agama Islam Katingan, FGD 2 November 2016)
Seorang subjek penelitian yang juga merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat
Beragama di Kabupaten Katingan menyambung sebagai berikut,
“Kita melihat kasus-kasus di media massa saja, di koran berisi kasus pelecehan
seksual terhadap anak, anak-anak yang masih dibawah usia ini.Termasuk di sana kasus
pemerkosaan, bu. Hampir tiap hari kita lihat bu. Orangtua itu jadi khawatir, jadi nggak
tenang. Nah, ini salah satu juga mungkin di dalam ... mungkin delik aduan atau delik
biasa begitu sehingga ketika laki-lakinya ketangkap dia berjanji ingin menikahinya.
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Terjadilah pernikahan anak ini. Padahal anak itu adalah korban.Korban. Masih dibawah
umur. Ini juga yang jadi salah satu yang mungkin banyak muncul di tengah masyarakat.
Perlu juga bu...yah mungkin dari kita semua mewaspadai hal semacam ini. Asal pasal
sanksi hukum yang tegas terhadap pelakunya begitu. Selama ini kan sangat mudah,
sangat ringan. Itu bisa diuangkan dengan nilai yang...ya cukup...karena dia dikaitkan
dengan barang-barang adat, tapi barang adat ini ada nilainya. Jadi itu nanti
dijumlahkan. Jipen. Jipen. Kalau dulu namanya jipen. Kalau sekarang didenda adat. Ada
penyelesaian yang akurat.” (Pemuka Agama Islam Katingan, FGD 2 November 2016)
5.4. Perspektif Tokoh Katholik, Protestan, dan Budha di Kota Palangkaraya
Focus Group Discussion selanjutnya adalah untuk para tokoh agama Katholik, Protestan,
dan Budha di wilayah kota Palangkaraya dan kabupaten Katingan. Masing-masing agama
diwakili oleh satu orang tokoh yang menyuarakan pendapat dan menceritakan kenyataan
terkait realitas lapangan yang pernah mereka alami, tidak saja di lingkup agama tetapi juga
bersisian dengan aspek budaya dan ekonomi.
5.4.1 Perspektif Tokoh Agama Katolik
Agama Katholik, yang diwakili oleh seorang pastor, mendefinisikan usia pernikahan yang
dapat diberikan pemberkatan pernikahan adalah di atas usia 18 tahun, meskipun angka
tersebut bukannya batasan mutlak karena kemudian dinyatakan bahwa “Gereja Katolik
menetapkan usia dalam Undang-Undang perkawinan - laki-laki dan wanita minimal 18 tahun,
batasnya 17 tahun lah, di bawah itu tidak bisa menikah, dalam gereja Katholik dipandang
sebagai halangan nikah. Tidak dapat diberkati, maka supaya bisa, ada syarat yaitu persetujuan
orang tua. Harus ada dispensasi dari pimpinan gereja baru bisa menikah, kalau tidak ada
dispensasi maka tidak bisa menikah.” (Pemuka Agama Katolik, FGD 1 November 2016).
Dari penjelasan subjek penelitian di atas dapat diartikan bahwa agama Katolik mengakui
adanya batas usia minimum menikah meskipun tidak ada batas usia minimum tertentu yang
mutlak untuk dipenuhi.
Ada aturan-aturan yang sangat ketat dalam agama Katolik untuk sebuah pernikahan.
Pemuka Agama Katolik menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan mengacu pada Hukum
Kanonik Gereja. Calon mempelai yang ingin menikah harus mengikuti Kursus Persiapan
Pernikahan yang diselenggarakan oleh gereja. Setelah itu, mereka harus menjalani Penyelidikan
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Kanonik 59 dengan melakukan wawancara secara terpisah untuk memastikan syarat-syarat
menikah dipenuhi. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang kedua
calon pengantin, sejauh mana pemahaman kedua mempelai akan konsep pernikahan dan
keluarga, rencana setelah menikah, juga termasuk rencana untuk memiliki keturunan. Adapun
penjelasan lebih lengkap mengenai Penyelidikan Kanonik ada pada kutipan di bawah ini.
Belum cukup sampai Penyelidikan Kanonik, gereja pun akan mengeluarkan
pengumuman selama tiga minggu berturut-turut untuk memberitahukan kepada seluruh
jemaat gereja terkait bahwa kedua calon mempelai akan menikah dan barang siapa yang
mengetahui halangan-halangan yang dapat membatalkan rencana pernikahan tersebut diminta
untuk memberitahu pihak gereja. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran
dokumen-dokumen yang diajukan calon mempelai, seperti apakah benar salah satu atau kedua
calon mempelai belum pernah menikah maupun hal-hal lain yang memungkinkan rencana
pernikahan tersebut dibatalkan atau dianggap tidak sah. (Pemuka Agama Katolik, FGD 1
November 2016) 60
Ketatnya persyaratan untuk menikah bagi umat agama Katolik ini turut membantu
menguak pernikahan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.
Pemuka Agama Katolik menjumpai kenyataan-kenyataan pahit di lapangan akan pernikahanpernikahan yang sebenarnya tidak diinginkan yang banyak di antaranya merupakan rencana
pernikahan anak dengan anak perempuan sebagai korbannya. Salah satunya seperti yang
diceritakan oleh Pemuka Agama Katolik berikut ini.
“Pas penelitian kanonik, dipanggil satu-satu, yang perempuan dulu, ketika dia
bicara dia menangis, “Aku nggak mau nikah dengan itu. Aku belum kenal dia.”
59

Penyelidikan Kanonik merupakan penyelidikan sebelum perkawinan agar imam gereja mempunyai kepastian
moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah (valid) dan layak (licit) karena yakin bahwa tidak ada
halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak. Kepastian ini
harus dimiliki demi menjaga kesucian perkawinan. hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, tidak
adanya halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan perkawinan Kristiani. (Rm. Erwin Santoso MSF dalam
http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik yang
diunduh pada tanggal 21 November 2016 pukul 21.38)
60

Keterangan tambahan diperoleh dari http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukumgereja-mengenai-pernikahan-katolik yang diunduh pada tangga 21 November 2016, pukul 21.13)

98

Sedangkan yang laki-laki tidak punya gambaran pernikahan - jadi dianggap tidak sah
karena tidak ada konsensus dalam menikah. apa boleh buat, tapi kita tidak mungkin
memberkati perkawinan yang dipaksakan. Apa boleh buat dalam hal ini kita
mengutamakan anaknya… Karena yang mau menikah itu anaknya bukan orang tuanya.”
(Pemuka Agama Katolik, FGD 1 November 2016)
Dengan melakukan Penyelidikan Kanonik, pemimpin agama Katolik dapat menggali lebih
dalam lagi mengenai kualitas rencana pernikahan yang diajukan. Hal ini juga memerlukan
inisiatif pribadi dari masing-masing pastor untuk memastikan agar pernikahan yang akan terjadi
memang benar-benar diinginkan. Daftar pertanyaan untuk Penyelidikan Kanonik memang
sudah tersedia akan tetapi seringkali beberapa pastor melakukan improvisasi pertanyaan untuk
menghindari calon pengantin yang berusaha mempelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut
sebelum penyelidikan dilakukan.
Dari improvisasi tersebut, Pemuka Agama Katolik pernah mendapati seorang
perempuan calon pengantin yang pada akhirnya mengaku bahwa ibunyalah yang mengajari
bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sang pastur. Hal ini secara
jelas mengungkapkan bahwa penyelidikan mendalam mampu mengungkapkan apakah rencana
pernikahan yang diajukan memang benar-benar diinginkan oleh calon pengantin atau tidak.
Berdasarkan pengalaman Pemuka Agama Katolik, anak perempuanlah yang seringkali berada di
pihak yang “terpaksa” untuk menikah karena keinginan orang-orang di luar dirinya, yaitu orang
tua maupun pihak laki-laki yang ingin menikahinya.
Selain itu, banyak pula kasus adanya dokumen palsu yang terlihat seperti asli yang
beberapa di antaranya boleh jadi telah berhasil mengelabui gereja. Oleh karena itu, di sinilah
tujuan pengumuman pernikahan sebanyak tiga kali di gereja. Pemuka Agama Katolik bercerita
bahwa ia beberapa kali melakukan penyelidikan latar belakang calon pengantin dengan
memeriksa alamat rumah, gereja, dan tempat pembaptisan, dan beberapa di antaranya
terbukti bahwa dokumen persyaratan untuk menikah yang diberikan merupakan dokumen
palsu.
Oleh karena itu, di sinilah fungsi dari pengumuman pernikahan sebanyak tiga kali di
gereja yang dapat turut membantu untuk menyingkapkan ketidaksahan dokumen dengan
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munculnya pihak-pihak yang mengajukan keberatan setelah mendengar pengumuman
tersebut.
Segala persyaratan menikah yang diatur oleh gereja Katolik berdasarkan prinsip agama
Katolik yang tidak memperbolehkan terjadinya perceraian di kemudian hari. Oleh karena itu,
diharapkan apabila calon pengantin yang telah berhasil memenuhi semua persyaratan yang ada
mampu menjalankan bahtera hidup berkeluarga tanpa berujung perceraian.
Selain itu, segala persyaratan ketat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa ada
upaya-upaya aktif yang dilakukan oleh gereja untuk melindungi kesucian pernikahan Katolik
agar semua pernikahan yang dilangsungkan atas nama agama Katolik tidak melanggar aturanaturan agama yang secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan anak bertentangan
dengan prinsip-prinsip pernikahan gereja Katolik.
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pernikahan yang tidak
memenuhi syarat “terpaksa” tetap dilangsungkan. Pemuka Agama Katolik mengaku tetap ada
pernikahan yang tidak memenuhi syarat, yaitu di mana calon pengantin perempuan masih
berusia 16 tahun, yang “terpaksa” ia berkati. Kutipan di bawah ini merupakan pengalaman
Pemuka Agama Katolik akan “keterpaksaannya”, yang sekaligus menjelaskan posisinya sebagai
pastor dalam menyikapi pernikahan anak.
“Terkait pernikahan anak, harus hati-hati. Selama 20 tahun jadi pastor, saya
hanya pernah satu kali memberkati yang berusia genap 16 tahun, tapi saya minta surat
persetujuan orang tuanya. Akhirnya saya berkati karena semua sudah dalam keadaan
siap, karena waktu pesta sudah dilangsungkan itu. Tapi hanya satu kali itu. Pernah juga
saya tunda berkatnya karena usia, dan ketika ditanya dia tidak punya gambaran
keluarga macam apa yang akan dibangun. Tidak bisa membayangkan cinta kasih seperti
apa, ikatan suami istri itu bagaimana. Jadi hanya emosi, karena pengaruh era digital, jadi
dia ikut saja.” (Pemuka Agama Katolik, FGD 1 November 2016)
Meskipun baru satu kali “terpaksa” memberkati calon pengantin yang sesungguhnya
tidak memenuhi syarat, Pemuka Agama Katolik mengakui bahwa realitas pernikahan anak yang
disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) merupakan kenyataan memprihatinkan
yang tidak dapat dihindari. Kehamilan di luar pernikahan ini telah memicu para orang tua yang
bersangkutan untuk segera melangsungkan pernikahan. Atas nama kehormatan keluarga yang
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sarat dengan nilai-nilai budaya yang menabukan kelahiran anak di luar pernikahan, semua
persyaratan ketat gereja yang dipaparkan di atas menjadi lebih longgar.
5.4.2 Perspektif Tokoh Agama Kristen Protestan
Meskipun memiliki kitab suci yang sama yaitu Alkitab, terdapat salah satu perbedaan
yang menonjol antara agama Katolik dan Kristen Protestan. Di Katolik hanya laki-lakilah yang
boleh menjadi pastor sebagai pemimpin agama, sedangkan Kristen Protestan memiliki pendeta
perempuan dengan keleluasaan yang sama dengan pendeta laki-laki. Oleh karena itu untuk
perwakilan agama Kristen Protestan ini, kami menghadirkan seorang pendeta perempuan.
Mengenai pernikahan, Pemuka Agama Kristen Protestan mengatakan bahwa agama
Kristen Protestan berfokus pada pernikahan secara umum dan tidak ada pembahasan khusus
tentang batasan usia untuk menikah dan pernikahan anak itu sendiri. Menurut Pemuka Agama
Kristen Protestan, pernikahan itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan.
Sebenarnya, menikah dalam agama Kristen Protestan adalah sebuah pilihan karena
dalam kitab suci dikatakan apabila seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu maka
sebaiknya ia menikah, sebaliknya kalau ia mampu, sebaiknya ia tidak menikah karena nanti ia
akan mampu untuk memusatkan perhatian pada pelayanan untuk Tuhan. 61 Meskipun demikian,
Pemuka Agama Kristen Protestan menyampaikan bahwa umat Kristen Protestan mengadopsi
pilihan untuk menikah, karena seperti yang dikatakan di Alkitab juga bahwa lebih baik dua
daripada satu 62 dalam halnya menghadapi persoalan rumah tangga juga karier karena
seseorang akan memiliki dukungan dari suami atau isterinya. (Pemuka Agama Kristen
Protestan, FGD 1 November 2016).
Secara kelembagaan, Kristen Protestan memiliki banyak aliran seperti Evangelist
(tempat bergabungnya Pemuka Agama Kristen Protestan yang menjadi subjek penelitian ini)
yang juga merupakan gereja Kristen Protestan terbesar di Kalimantan; HKBP (Huria Kristen
Batak Protestan), termasuk HKBP Simalungun dan Karo; GKPB (Gerea Kristen Protestan Bali);
GPIB (Gereja Prostestan Indonesia bagian Barat); Karismatik; Pentakosta; dan masih banyak
61
62

Pemuka Agama Kristen Protestan merujuk pada ayat Alkitab di 1 Korintus 7:8, 9.
Pendeta Meryli juga merujuk ayat Alkitab di Pengkhotbah 4: 9.
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lagi. Masing-masing gereja memiliki tata gereja yang berlaku seperti undang-undang yang
mengatur semua aturan gereja termasuk pernikahan.
Secara terus terang Pemuka Agama Kristen Protestan mengatakan bahwa di Kristen
Protestan Evangelist sendiri tidak memiliki aturan yang secara khusus membahas soal
pernikahan anak karena, menurut dirinya pada kutipan di bawah ini.
“Gereja belum melihat, mungkin, karena ini fenomena gunung es. Dibandingkan
saudara Muslim, kami jumlahnya jauh lebih kecil, jadi tidak melihat itu sebagai
persoalan yang serius, tapi sesungguhnya terjadi. Namun di pusat, semacam birokrasi
gereja, itu hampir terputus, pendeta sibuk dengan pelayanan mimbar (untuk
menyampaikan khotbah-khotbah) saja… Fokus gereja hanya persoalan ibadah tapi aksi
sosial mandeg, hampir tidak ada. Namun sebagai anggota perempuan teologi, persoalan
ini (persoalan pernikahan anak) juga dibicarakan.” (Pemuka Agama Kristen Protestan,
FGD 1 November 2016)
Ia juga mengatakan bahwa koleganya di HKBP menyampaikan bahwa HKBP mengadopsi
UU negara mengenai pernikahan anak. Gereja HKBP kemudian mengatur bahwa anak di bawah
umur tidak boleh menikah.
Sebagai seorang tokoh agama, Pemuka Agama Kristen Protestan tersebut sudah melihat
pernikahan anak sebagai sebuah persoalan yang baginya erat terkait dengan nilai-nilai budaya
terutama bagi mereka yang hidup di daerah pedalaman. Sensitifitas Pemuka Agama Kristen
Protestan untuk melihat persoalan-persoalan perempuan termasuk pernikahan anak juga
didukung oleh keikutsertaannya dalam sebuah organisasi perempuan PERUATI (Persekutuan
Perempuan Berpendidikan Teologi). Dirinya dan organisasi PERUATI sudah memandang
pernikahan anak ini sebagai suatu persoalan yang serius. Ia mendapati bahwa persoalanpersoalan lain yang melingkupi isu pernikahan anak seperti persoalan pendidikan, pola asuh
keluarga, serta terputusnya ajaran (gereja) dengan kenyataan di lapangan yaitu bahwa umat
gereja sebenarnya sudah mengetahui pernikahan membutuhkan kesiapan mental, psikis, dan
ekonomi, tetapi kemudian pemahaman tersebut berbenturan apabila dihadapkan dengan
kenyataan hidup.
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Pemuka Agama Kristen Protestan mengakui bahwa “untuk persoalan pernikahan anak,
lebih pada persoalan ekonomi dan married by accident, kalau mereka melakukan (dan hamil),
mereka harus dinikahkan.” (Pemuka Agama Kristen Protestan, FDG 1 November 2016).
Menurut pengamatan Pemuka Agama Kristen Protestan, persoalan ekonomi menjadi
salah satu faktor yang berkelindan dalam praktik pernikahan agama, terlebih ketika
perusahaan-perusahaan kelapa sawit masuk atas ijin yang diberikan oleh para pemuka adat
atau yang disebut Demang. Masuknya perusahaan kelapa sawit ini membuat masyarakat desa
kehilangan lahan-lahan sumber mata pencaharian mereka karena sebagian besar masyarakat
Kalimantan Tengah adalah petani. Akibatnya mereka ditimpa kemiskinan, dan untuk
mengurangi beban ekonomi dan beban sosial lainnya mereka mendorong praktek perkawinan
anak Di sini sebenarnya para Demang turut memainkan peran dalam memicu terjadinya praktik
pernikahan anak.
Kehamilan yang tidak diinginkan juga menjadi salah satu pemicu terjadi perkawinan
anak karena ketika seorang anak perempuan ketahuan hamil, maka solusi yang terpikir oleh
masyarakat adalah pernikahan. Sepanjang persoalan administrasi terpenuhi, yaitu pertama
apakah calon pengantin sudah pernah menikah dan apabila sudah pernah, maka surat cerai
perlu dilampirkan, dan kedua apakah pihak keluarga hadir, karena apabila hadir berarti
pernikahan tersebut sudah disetujui oleh keluarga. Apabila kedua syarat tersebut sudah
dipenuhi, yang berarti tidak ada masalah secara administrasi, maka gereja akan menyetujui
pernikahan tersebut, termasuk ketika calon pengantin masih di bawah umur yang belum siap
secara fisik dan psikis. Bahkan, secara terus terang Pemuka Agama Kristen Protestan mengakui
bahwa “Ini sikap gereja yang sangat permisif, yang penting administratif sekali.” (Pemuka
Agama Kristen Protestan, FGD 1 Novermber 2016).
Persoalan pernikahan ini sedikit berbeda pada orang Kristen Dayak. Bagi mereka,
persoalan adminstrasi gereja terasa memberatkan mereka. Mereka mendapati bahwa aturan
Kristen yang mengharuskan katekisasi 63, yaitu pendidikan Kristen yang harus ditempuh sebelum
63

Berdasarkan pengertian http://www.gkpi.or.id/page/66/katekisasi_dan_sidi (diunduh pada tangga 22
November 2016 pukul 11.31), katekisasi adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran tentang iman Kristen yang
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seseorang dapat dibaptis. Aturan gereja yang mengharuskan pernikahan yang diberkati gereja
harus dilaksanakan resepsi atau pesta pernikahan juga terasa memberatkan bagi sebagian umat
Kristen Dayak. Dengan keberatan-keberatan di atas, maka banyak umat Kristen Dayak yang
memilih untuk menyelenggarakan pernikahan secara adat. Mengenai hal ini, Pemuka Agama
Kristen Protestan merangkum pernyataan berikut ini.
“Jadi secara teoritis ajaran bagus tapi ada link yang terputus antara gereja dan
umat, ada tarik menarik antara budaya, pendidikan formal maupun pendidikan
keluarga. Kalau pola asuh keluarga, orang tuanya saja yang menentukan untuk tidak
usah kawin gereja, kawin adat saja. Kalau ada pertentangan antara hukum gereja dan
hukum adat - maka yang dimenangkan hukum adat. Kalaupun ada pendeta di
lingkungan itu, pendeta tersebut membiarkannya saja.” (Pemuka Agama Kristen
Protestan, FGD 1 Novermber 2016).
Persoalan seperti seolah-olah ada mata rantai yang terputus ini umumnya terjadi di
desa, sedangkan di kota sudah relatif lebih terorganisir pernikahan yang diberkati secara
agama. Dengan menyelenggarakan pernikahan hanya secara adat, pernikahan tersebut menjadi
tidak sah secara agama dan catatan sipil. Ini kemudian akan menyulitkan anak-anak yang lahir
kemudian karena mereka tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki akte kelahiran.
Permasalahan yang diungkapkan oleh Pemuka Agama Kristen Protestan memang
dilematis karena di satu sisi aturan agama Kristen Protestan dianggap permisif karena hanya
mengutamakan masalah administrasi, akan tetapi di sisi lain juga terasa memberatkan untuk
sebagian pihak terutama masyarakat Kristen Dayak. Seolah-olah ada celah bagi masyarakat
Kristen untuk menjatuhkan pilihan melakukan pernikahan secara adat saja yang sesungguhnya
juga menciptakan celah untuk melanggengkan praktik pernikahan anak karena adat tidak
mengatur batasan usia minimum untuk menikah seperti yang dikatakan oleh Pemuka Agama
Kristen Protestan bahwa “… Di Kaharingan itu juga tidak ada batasan usia. Adat permisif sekali
dalam persoalan ini, asal memenuhi adat, kalau tidak memenuhi adat pun dikawinkan asal
membayar denda.” Terlebih lagi apabila calon pengantin perempuan sudah terlanjur hamil,

diselenggarakan gereja bagi seluruh warganya, dari anak-anak hingga dewasa, bertolak dari keyakinan bahwa
pendidikan dan pengajaran Kristen berlangsung seumur hidup. Pendidikan dan pengajaran ini bersumber dari dan
didasarkan pada Alkitab. Katekisasi secara formal diberikan bagi mereka yang belum dan hendak dibaptis.
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maka secara adat pernikahan menjadi suatu solusi yang sah untuk dilangsungkan meski pihak
keluarga yang bersangkutan harus membayar denda.
Jipen atau denda secara adat ini kemudian juga turut memicu terjadinya pernikahan
yang tidak sesuai aturan-aturan agama. Contoh nyatanya adalah pada praktik kawin lari
masyarakat Dayak yang dikenal juga dengan istilah hatamput. Hatamput adalah perkawinan
yang terjadi atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melarikan diri dan hidup
bersama sebagai suami-istri. Perkawinan ini seperti kawin lari, tanpa sepengetahuan orang tua.
Hal ini bisa disebabkan karena salah satu orang tua mempelai tidak menyetujui pernikahan itu
atau karena sang laki-laki tidak mampu memenuhi palaku atau semacam mas kawin yang
diminta oleh orang tua wanita atau pihak laki-laki tidak mampu membiayai pernikahan. Pemuka
Agama Kristen Protestan menjelaskan bahwa kalau sudah terjadi hatamput, maka orang-orang
terdekat sudah tidak dapat melakukan intervensi lebih lanjut. Yang dapat dilakukan hanya
memberi jipen atau memberikan sanksi denda secara adat.
Pernikahan secara adat seperti yang sudah dijelaskan di atas, tidak mengenal batasan
usia. Dengan demikian, tanpa disadari adat telah memberikan ruang yang luas yang seakan
memberi ijin untuk terlaksananya pernikahan di bawah usia sepanjang ada denda yang
dibayarkan. Pada persoalan ini tokoh agama juga tidak dapat melakukan banyak intervensi
seperti yang Pemuka Agama Kristen Protestan akui bahwa “antara tokoh adat dan tokoh
agama, maka adat yang menang.” (Pemuka Agama Kristen Protestan, FGD 1 November 2016).
Memang ada upaya yang dilakukan para tokoh agama untuk menjembatani hukum adat
dan hukum gereja dengan menunjuk perwakilan representatif gereja, akan tetapi tidak banyak
pendeta yang terlibat. Gereja cenderung berada di posisi yang pasif yang menunggu sampai ada
keluarga yang datang dan meminta pendapat gereja. Di sisi lain, Pemuka Agama Kristen
Protestan juga mengeluhkan bahwa gereja tidak memiliki sensitifitas yang tinggi untuk
mengatasi persoalan-persoalan riil yang terjadi pada umatnya.
Banyak pendeta hanya merasa tanggung jawabnya adalah seputar urusan mimbar dan
memberikan khotbah, sedangkan hal-hal di luar itu dianggap bukan tanggung jawab mereka.
Hal ini membuat tujuan khotbah menjadi tidak tercapai karena tidak ada sinergi antara ajaran
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agama yang disampaikan di mimbar dengan campur tangan gereja akan persoalan-persoalan
kehidupan umatnya. Juga, seringkali ajaran agama yang disampaikan di mimbar tidak selalu
terkait dengan persoalan riil yang terjadi di masyarakat, padahal gereja memiliki akses dan
kontrol untuk menentukan ajaran gereja mana yang ingin ditekankan.
Padahal, apabila gereja cukup sensitif, permasalahan seperti pernikahan anak, seperti
bagaimana mencegah agar tidak terjadi dan mengatasi yang sudah terlanjur terjadi dapat
disosialisasikan melalui mimbar-mimbar gereja pada khotbah di hari minggu. Gereja
sebenarnya dapat menggunakan mimbar sebagai sarana untuk mengedukasi umatnya dalam
menyikapi persoalan pernikahan anak.
Secara terus terang, Pemuka Agama Kristen Protestan juga memaparkan realitas yang
ada terkait isu pernikahan anak dan juga mengkritisi serta memberikan saran-sara untuk
program-program pemerintah yang dirasa belum mampu untuk mengatasi persoalan yang ada.
“Pemerintah kalau buat program hanya untuk menghabiskan anggaran, tapi
tidak ada follow up-nya. Bisa gak hasil dari sini, dari kementerian menyurati lembaga
agama, karena ini urgen kalau tidak dihadapi akan meledak. Juga lembaga adat,
lembaga pendidikan. Bagaimana hasil ini didramatisir sehingga mereka bisa prihatin dan
mau menggerakkan karena seringkali surat2 ini hanya sampai di meja saja. Tapi tidak
dilakukan. Kalau dilakukan dengan benar, secara bersama-sama, lembaga pendidikan,
NGO yang concern tentang persoalan ini akan meneruskan permasalahan ini. Kalau saya
akan bawa ke PERUATI karena ini persoalan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, apakah
mungkin pelaku jadi narasumber, padahal kita masih melihat mereka jadi objek. Kalau
dia punya pilihan lebih baik pasti dia tidak akan melakukan. Selama kita melihat dia
sebagai objek sulit. Sementara kita butuh waktu untuk bicara, mereka harus berbicara
sebagai subjek, karena mereka pasti tidak mau (untuk menikah di usia anak). Padahal
kesannya menerima, padahal mereka sesungguhnya tidak mau. Hanya menyenangkan
orang tua.” (Pemuka Agama Kristen Protestan, FGD 1 November 2016)
5.5 Perspektif Tokoh Agama Budha
Berbeda dengan agama-agama lainnya di mana Katolik dan Kristen Protestan yang
memandang pernikahan sebagai sesuatu yang dianjurkan, dan Hindu yang melihat pernikahan
sebagai suatu kewajiban karena dengan menikah dan memiliki keturunan, seseorang
menyelamatkan leluhurnya melalui inkarnasi (kelahiran kembali) untuk lahir kembali ke dunia,
perwakilan tokoh agama Budha yaitu Pemuka Agama Budha secara tegas menyampaikan
bahwa pernikahan dalam agama Budha merupakan suatu pilihan. Ada dua golongan pada
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agama Budha, yang pertama adalah mereka yang tidak menikah dan yang kedua adalah mereka
yang menikah, dan keduanya adalah pilihan.
Pendeta Bhiksu termasuk golongan yang pertama karena memutuskan untuk tidak
menikah dan mengabdikan hidup sepenuhnya untuk melayani sang Budha. Ada juga pendeta
non bhiksu yang memilih untuk menikah dan melayani umat Budha dalam hidup sehari-hari
seperti yang dilakukan oleh Pemuka Agama Budha. Golongan yang terakhir adalah kaum awam
yang memutuskan untuk berumah tangga. Kaum awam sendiri pun tetap punya pilihan untuk
tidak menikah.
Mengenai pernikahan anak, dalam kitab suci agama Budha, yaitu Wedha, memang tidak
secara eksplisit ditentukan batas usia minimum untuk menikah, namun, ada satu pernyataan
sang Budha yang kemudian menjadi pegangan bagi para umat Budha akan usia yang pantas
untuk menikah.
“Kalau dalam agama Budha, ada pembicaraan Budha pada putera kesayangannya,
boleh saja menikah asal mendapat perlindungan orang tua dan keluarga. Jadi kalau ada
perlindungan untuk apa dinikahkan. Kalau sudah umur 20 tahun tapi belum matang
mungkin tidak akan dikawinkan. Tapi tidak ada usia disebutkan. Hanya itu saja. Dalam
ayat-ayatnya cuma itu saja, pernikahan itu benar-benar pilihan saja. Karena sang Budha
menganggap dunia itu penderitaan.” (Pemuka Agama Budha, FGD 1 November 2016)

Pernyataan di atas yang disampaikan oleh Pandito Julito menegaskan dua hal, pertama
adalah landasan mengapa pernikahan merupakan suatu pilihan bebas dan bukan merupakan
keharusan apalagi kewajiban bagi umatnya; dan kedua, tidak ada suatu angka tertentu untuk
dicapai apabila seseorang hendak menikah, dengan kata lain tidak ada batas usia minimum
menikah bagi umat Budha.
Pemuka Agama Budha mengaku bahwa selama ia bertugas di Kota Palangkaraya selama
29 tahun sejak ia meninggalkan Kudus, kota kelahirannya, ia baru melakukan pemberkatan bagi
umat Budha sebanyak 16 kali. Hal ini juga berhubungan langsung dengan jumlah umat Budha
yang ada di Kota Palangkaraya yang berjumlah tidak lebih dari 600 orang64. Perihal pernikahan
64

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya tahun 2013.
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pada umumnya yang dilakukan umat Budha dan pernikahan anak pada khususnya, Pemuka
Agama Budha mengungkapkannya pada kutipan di bawah ini.
“Pernikahan anak itu adalah persoalan pendidikan dan ekonomi. Kebanyakan
Budha di Palangkaraya orang Chinese, dia tidak punya masalah ekonomi dan pendidikan,
sibuk dengan bisnis juga. Jadi tidak ada kasus menikah di bawah umur… Di Kal-teng ada
11 vihara saja, sekarang yang Pulang Pisau umatnya kurang dari 5 saja. Di Kal-teng
memang (umat Budha) sedikit jumlahnya.” (Pemuka Agama Budha, FGD 1 November
2016).
Pemuka Agama Budha mengaku sedih ketika ia membaca proposal pernikahan anak yang
kami berikan karena ia membayangkan bahwa pernikahan anak berarti “anak yang mau
dianakkan”, begitu ia membahasakannya. Ia juga berusaha “membayangkan” apabila ia
dihadapkan dengan kasus pernikahan anak yang menunjukkan bahwa isu ini merupakan
sesuatu yang berada di luar realitas yang biasa ia temui sehari-hari. Semisalnya ia harus
memberkati pasangan yang menikah di bawah umur, ia tidak akan bersedia meskipun orang tua
mengijinkan karena ini berarti ia menyetujui tindakan “anak yang mau dianakkan”. Kalau ditarik
lebih jauh lagi pada permasalahan pernikahan karena kehamilan, ia mengaku belum
memikirkannya.
Membaca penjelasan Pemuka Agama Budha mengenai pernikahan dalam agama Budha
seperti yang dipaparkan di atas menjelaskan mengapa jelas terlihat bahwa Pemuka Agama
Budha sebagai perwakilan dari tokoh agama Budha melihat isu pernikahan anak sebagai
sesuatu yang bukan sesuatu yang dekat dengan dirinya. Hal ini dijelaskan dengan kenyataan
bahwa umat Budha yang dipimpinnya memang sedikit jumlahnya, dan dipengaruhi oleh kondisi
sosial umat Budha itu yang diungkapkan Pandita Julita memiliki kondisi ekonomi yang cukup
baik sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka dengan pendidikan yang cukup.
Berdasarkan sudut pandang dan pengalaman ketiga tokoh agama baik Katolik, Kristen
Protestan maupun Budha, persoalan ekonomi dan kehamilan yang tidak diinginkan merupakan
faktor pemicu terjadinya pernikahan anak. Kedua faktor pemicu tersebut tidak berdiri sendiri
karena terkait erat dengan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat di Kota
Palangkaraya.
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Ketika berbicara tentang nilai-nilai sebuah agama, agama manapun itu, tidak akan
pernah dapat terlepas dengan nilai-nilai budaya yang diyakini oleh sebuah masyarakat. Ada
nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kota Palangkaraya. Ketiga tokoh
agama yang menjadi peserta FGD sesi kedua ini mengungkapkan bahwa kehormatan keluarga
menduduki tempat yang sangat tinggi. Hal ini terungkap dari realitas lapangan apabila seorang
anak perempuan didapati hamil di luar nikah, maka pernikahan dianggap sebagai sebuah jalan
keluar yang paling masuk akal, mengalahkan faktor-faktor lainnya seperti apakah sang anak
perempuan sebenarnya memang sudah cukup umur untuk menikah, dalam hal ini berarti sudah
berusia 18 tahun?
Apakah pernikahan yang diselenggarakan memang benar-benar diinginkan oleh kedua
belah pihak, perempuan dan laki-laki, tanpa pengaruh dari pihak-pihak di luar diri kedua
mempelai; seperti keinginan keluarga yang hendak menyelamatkan nama baiknya atau sanksi
sosial dari masyarakat sekitar yang mengharamkan kehamilan di luar pernikahan?
Soal kehamilan yang tidak diinginkan ini erat kaitannya dengan tubuh perempuan
dengan organ reproduksi yang memungkinkannya untuk hamil dan melahirkan anak. Seperti
yang dikatakan oleh seorang feminis radikal, Shulamith Firetstone, dalam bukunya Dialectics of
Sex, bahwa “…reproduksi biologis perempuanlah yang bertanggung jawab atas opresi
perempuan yang sesungguhnya dan terus terjadi…” (73).
Tubuh sebagai situs masalah pada hidup perempuan terbukti benar pada persoalan
kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika seorang anak perempuan hamil, maka padanya sudah
melekat implikasi panjang dari kehamilan itu sendiri. Pernikahan untuk menyelamatkan nama
baik diri dan keluarga, kehidupan berkeluarga di usia yang masih muda, serta peran-peran dan
tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai seorang isteri dan ibu merupakan peta dasar yang
sudah terpola apabila persoalan kehamilan yang tidak diinginkan “dituntaskan” dengan
pernikahan anak.
Persoalan kehamilan yang tidak diinginkan ini sendiri sebenarnya merupakan suatu
permasalahan tersendiri. Para tokoh agama seharusnya mencari tahu apa penyebab dari
kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Memang dikatakan itu semua akibat
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pergaulan yang kelewat batas, tetapi sejauh mana para remaja tersebut memahami tubuh dan
seksualitas? Dalam hal para tokoh agama sebenarnya dapat bekerja sama dengan pihak sekolah
untuk melakukan sosialisasi pendidikan seksualitas yang dimonitor dengan baik untuk
memastikan pemahaman dari para siswa dan siswi.
Prinsip agama Katolik dan Kristen Protestan yang menentang keras perceraian dapat
menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, adalah baik menekankan pernikahan yang langgeng
akan tetapi di sisi lain, prinsip “anti cerai” ini memiliki potensi untuk mengunci posisi
perempuan di dalam pernikahan yang buruk. Apabila seorang perempuan menderita dalam
sebuah pernikahan, misalnya karena terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, maka ia seperti
tidak punya pilihan untuk mengakhir pernikahan yang tidak membahagiakan tersebut.
Posisi perempuan akan semakin sulit ketika pernikahan yang dijalankannya itu adalah
pernikahan anak. Sebagai individu anak perempuan tersebut belum siap untuk menjalani
kehidupan rumah tangga, dan ketika ia dinikahkan maka ia seperti “terjebak” di dalam situasi
kompleks yang harus dijalankannya sebagai seorang isteri anak, dan tidak lama kemudian, ibu
anak, yang harus mengikuti prinsip agama yang anti perceraian. Kalau kemudian ia
memutuskan untuk tetap bercerai, maka akan ada sanksi sosial dan agama yang harus
ditanggungnya.
Pernikahan di bawah umur ini secara jelas menentang aturan agama meskipun masingmasing agama tidak memiliki angka yang tegas akan batas usia minimum menikah. Usia dilihat
tidak lebih dari sebuah angka yang pada realitasnya mudah untuk dinegosiasikan apabila
kemudian berbenturan dengan nilai-nilai budaya maupun ekonomi. Realitas di mana angka
pernikahan anak yang masih tinggi di provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya sesuai dengan
apa yang dikatakan oleh pendeta perwakilan agama Kristen Protestan, yaitu seperti fenomena
gunung es.
Dari pendapat dan komentar pada peserta FGD yang merupakan perwakilan para tokoh
agama memperlihatkan bahwa pernikahan anak bukan suatu isu yang dekat dengan mereka
dan karenanya belum dipandang sebagai sesuatu yang serius. Ada yang dianggap lebih serius
lagi dari soal pernikahan anak yang perlu segera dicari solusinya, yaitu kehamilan yang tidak
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diinginkan. Akibatnya jelas, kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung pada pernikahan
anak. Bahkan dalam gereja Katolik dan Kristen Protestan yang begitu tegas mengantisipasi
terjadinya pernikahan yang terlalu muda seakan “luluh” apabila calon pengantin yang meminta
pemberkatan pernikahan sudah terlanjur hamil.
Bagi mereka yang enggan untuk menikah secara agama karena dirasa pernikahan secara
agama menjadi beban, terutama karena menikah secara agama memerlukan resepsi yang jelas
membutuhkan biaya, maka menikah secara adat bisa menjadi pilihan. Menikah secara adapun
cukup permisif karena semisalnya pernikahan yang terjadi melanggar adat seperti menikah di
bawah usia, maka masalah ini dapat diselesaikan dengan membayar denda saja. Selanjutnya,
pernikahan tetap dapat berjalan. Memang dikatakan posisi hukum adat lebih tinggi daripada
hukum agama, akan tetapi di dalam hukum adat pun dapat terjadi negosiasi yang akhirnya
meluluskan terjadinya praktik pernikahan anak.
Akan tetapi, menikah secara adat yang berarti tidak menikah secara hukum juga
memiliki implikasi yang rumit di kemudian hari. Pernikahan tersebut berarti tidak tercatat
secara hukum jelas merugikan pihak perempuan karena ia menjadi rentan untuk mengalami
ketidakadilan gender baik subordinasi dalam relasi suami isteri yang tidak seimbang dalam
pernikahan, menjadi korban kekerasan, ataupun menderita beban majemuk. Perempuan juga
tidak memiliki akses sah terhadap harta yang dimiliki sepanjang pernikahan. Hal ini akan
menjadi masalah apabila terjadi perpisahan di kemudian hari. Anak-anak yang dilahirkan juga
akan kesulitan memperoleh akte kelahiran. Padahal akte kelahiran merupakan penanda
seseorang menjadi warga negara yang sah di mata hukum.
Bagaimana dengan peran dan intervensi tokoh agama dalam mencegah maupun
mengatasi praktik pernikahan anak? Secara jujur dikatakan oleh perwakilan tokoh agama
Kristen Protestan bahwa tokoh agama cenderung sibuk pada pelayanan mimbar untuk
menyampaikan khotbah-khotbah dan persoalan ibadah, sedangkan persoalan sosial umatnya
tidak menjadi fokus perhatian.
Seubjek penelitian mengakui terkadang mimbar juga dijadikan sarana untuk melakukan
sosialisasi akan dampak buruk pernikahan anak, tetapi hanya sebatas menyampaikan
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pengetahuan saja tanpa ada langkah tindak lanjut yang diambil. Sebagai contoh, apakah dari
sosialisasi pencegahan pernikahan anak membuat pemahaman umatnya bertambah akan
pentingnya menikah setelah melewati usia anak? Bagaimana mengukurnya? Sistem yang
terkoordinasi untuk memonitor efektifitas dari sosialiasi yang dilakukan para tokoh agama ini
memang belum ada. Dengan melihat intervensi para tokoh agama yang terkesan “seadanya”,
terbaca dengan jelas bahwa persoalan pernikahan anak ini memang belum menjadi prioritas
permasalahan yang perlu segera dicari jalan keluar.
5.6 Perspektif Tokoh Agama Katolik dan Protestan di Kabupaten Katingan
Subbab ini menjelaskan perspektif para tokoh agama Katolik dan Kristen Protestan, dan
di wilayah Kabupaten Katingan. Sedangkan untuk agama Budha, tidak ada perwakilan
dikarenakan tidak ada umat Budha di Kabupaten Katingan.
5.6.1 Perspektif Tokoh Agama Katolik
Tokoh agama Katolik di Kabupaten Katingan diwakili seorang anggota FKUB (Forum
Kerukunan Umat Beragama) dan juga dewan Paroki Katolik. Seperti wakil tokoh agama di kota
Palangkaraya, perwakilan anggota FKUB ini menjelaskan betapa ketatnya menjadi umat Katolik
karena harus melalui banyak prosedur karena menjadi Katolik bukanlah sesuatu yang
diwariskan dari orang tua melainkan seseorang harus belajar dan melaksanakan tujuh pilar
Katolik, yaitu Baptis, Tobat, Ekaristi, Khrisma, Imamat, Perkawinan, dan Perminyakan
(Penguatan).
Perwakilan FKUB Katolik ini juga menyampaikan pendapat dan pengamatannya
mengenai isu pernikahan anak yaitu erat kaitannya dengan pengaruh teknologi dan juga
narkoba.
“Tentang perkawinan, orang yang ada di Katingan - pasti pandangannya sama karena pengaruh teknologi, pengaruh obat, pengaruh teknologi, baik dari TV, dari HP,
yang lebih keras sekarang dari HP. Itu yang lebih keras mempengaruhi. Di sisi lain, dalam
pandangan saya teknologi diperlukan bahkan yang ada saja kurang. Namun problemnya,
kalau dari pusat sampai ke daerah tahu bahwa itulah yang terjadi, saya ingin agar
melalui lembaga mana, yang bisa menyampaikan, memberi penjelasan pada masyarakat
yang ditunjang dana. Untuk mengatasi hal-hal yang umum perlu hal-hal seperti itu, perlu
ada yang memberikan penjelasan pada masyarakat sampai ke akar rumput. Tanpa hal
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seperti itu, apa yang disebutkan tadi pasti akan terjadi terus.” (anggota FKUB Katolik dan
Dewan Paroki, FGD 1 November 2016)
Pola asuh dari orang tua, pengaruh lingkungan, peran budaya juga memainkan turut
memiliki andil dalam memicu pernikahan anak seperti pendapat wakil FKUB Katolik di bawah
ini.
“… Contohnya di sekolah-sekolah kita bukannya kurang memberikan saran atau
nasehat pada anak-anak, kalau mereka pulang ada orang tuanya, orang tuanya
pendidikannya sangat minim sehingga mereka tidak tahu cara mendidik anaknya.
Kadang orang tua sibuk dengan pekerjaan sendiri dan jarang komunikasi dengan
anaknya. Akhirnya anaknya karena mungkin ingin mencari jati diri, ada faktor lingkungan
maka hal-hal seperti itu banyak terjadi. Agama apapun tidak membenarkan. Tapi kalau
pun terjadi, karena kita hanya mendengarkan kabar saja dari desa-desa - kita lihat
menikah dan dia sudah punya anak meskipun masih muda. Masalahnya pada saat
kejadian kita tidak tahu. Mungkin karena faktor tadi, kurangnya dukungan dari keluarga.
Di desa itu kalau nikah usia dini jarang dinikahkan secara resmi dengan catatan sipil.
Namanya usia dini kan, belum bisa. Kalau kejadian biasanya dengan mantir adat tadi.
Setiap agama tidak ada yang membolehkan, cuma kalau terpaksa apa boleh buat karena
nanti dibilang kumpul kebo”.
Pandangan di atas memiliki perspektif yang berbeda dari apa yang disampaikan wakil
tokoh agama Katolik di Kota Palangkaraya yang lebih banyak berurusan dengan lingkup dalam
gereja dan pelayanan mimbar, sementara wakil FKUB Katolik ini merupakan umat Katolik yang
aktif di dalam organisasi masyarakat. Apa yang disampaikan di atas merupakan hal yang patut
dipertimbangkan karena ia hidup di tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi dengan
mereka.
Tentu ada upaya yang dilakukan oleh Gereja Katolik untuk membekali umatnya dalam
kehidupan sehari-hari, termasuk untuk menjalani pernikahan Katolik. Upaya ini sudah ada sejak
seseorang masih kanak-kanak berupa sekolah minggu yang menjadi “cikal bakal penyertaan
pada anak yang berisi kedewasaan pada kehidupan karena gereja sadar bahwa mereka akan
berbaur dalam masyarakat dan berinteraksi dengan orang-orang dari segala macam ras, suku,
daerah, dan agama.
“Sebelum anak usia dewasa, gereja sudah selalu mempersiapkan, selalu
memberi pelajaran tentang kawin usia muda yang dikaitkan dengan pelajaran KB.
Artinya dalam perkawinan terlalu muda - dalam membina rumah tangga juga tidak
sempurna, dalam melahirkan anak tidak sempurna… Menjelang kawin, dia diberi
pelajaran dulu, tidak bisa mau kawin besok tolong diberkati. Sekolah minggu, kebaktian
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remaja … sedini mungkin gereja sudah memulai.” (Anggota FKUB Katolik dan Dewan
Paroki, FGD 2 November 2016).
Pembekalan melalui sarana-sarana seperti sekolah minggu dan kebaktian remaja
tersebut merupakan upaya gereja Katolik untuk membentuk akhlak umat Katolik yang
diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan anak, karena juga ditegaskan oleh
perwakilan anggota FKUB Katolik bahwa “Di dalam gereja Katolik, tidak pernah gereja mau
melaksanakan perkawinan kepada orang di bawah umur. Aturan pemerintah yang menetapkan
tentang umur dewasa. Karena aturan gereja mengikuti aturan pemerintah tentang batas usia
perkawinan.”
Gereja Katolik juga mengenakan sanksi terhadap pelanggaran atas aturan gereja
tersebut. seperti yang dikatakan oleh wakil FKUB Katolik bahwa orang yang melanggar “akan
dikucilkan dari gereja. Ini kerasnya gereja Katolik. Walaupun dia pergi ke gereja, ada beberapa
hal yang tidak boleh diikuti kalau ia melanggar.” (FGD 2 November 2016)
Wakil FKUB Katolik yang juga menjabat sebagai Dewan Paroki mengaku tidak pernah
mengurus pernikahan yang calon pengantinnya masih anak-anak. Ia mendapati hal itu tidak
terjadi di kabupaten Katingan dan kemungkinan besar terjadi di tempat lain seperti di desadesa.
Selain isu pernikahan anak, wakil FKUB Katolik juga menyampaikan sudut pandangnya
akan posisi anak perempuan yang hampir selalu menjadi korban dalam pernikahan anak. Sudut
pandang yang disampaikan tidak lepas dari nilai-nilai budaya masyarakat Dayak yang
memposisikan anak perempuan sebagai sesuatu yang berharga, rapuh, dan harus dijaga baikbaik seperti yang diungkapkan bahwa “bagi orang Dayak, agama apapun dia. Anak perempuan
dikatakan sebagai berlian. Kalau berlian cacat sedikit jatuh harga, berlian kan mahal, itulah
bagaimana pandangan orang Dayak tentang anak perempuan. Misalnya karena tingkah laku
tadi (hamil di luar nikah) jadi rendah nilai anak perempuannya. Oleh karena itu dalam
perkawinan perempuan wajib menagih 17 syarat (yang diajukan pihak perempuan untuk
dipenuhi calon pengantin laki-laki) itu. Jadi bukan laki-laki, tapi perempuan harus dipenuhi.”
(FGD 2 November 2016).
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5.6.2 Perspektif Tokoh Agama Kristen Protestan
Tokoh agama Kristen Prostestan diwakili oleh seorang pendeta yang bertugas di wilayah
resort Kasongan, ibukota kabupaten Katingan. Dalam FGD ini ia menyampaikan hasil
pengamatannya dari pelayanan-pelayanan yang pernah dilakukannya di beberapa daerah
terkait dengan pernikahan anak meskipun bukan pengalaman langsung yang dialaminya.
“Pada saat tugas di daerah terpencil, perkawinan muda terjadi karena pergaulan
- terjadi karena hubungan seks di luar nikah, sehingga mau tidak mau hubungan mereka
dijadikan perkawinan. Itu yang beberapa saya lihat - SMP dan SMA akhirnya putus
sekolah. Itu yang saya sering lihat memicu mereka karena pergaulan. Kebiasaan bergaul
bebas pada malam hari - bisa berkomunikasi, mereka bisa berhubungan dan bisa hamil.
Budaya anak muda yang memang seperti itu, ambil bagian jadi pasangan dan teman dan
orang tua pun meskipun memberi nasehat tapi terbatas karena anak muda lebih pintar
dari orang tua dalam mengambil kesempatan. (FGD, 2 November 2016)
Mengenai pendapatnya sendiri mengenai batas usia minimum menikah dan pernikahan
anak, wakil tokoh agama Kristen Protestan ini mengungkapkan bahwa selain kematangan
biologis, kematangan sosial, dan kematangan budaya, seseorang harus memenuhi persyaratan
adat Dayak, dan juga mengikuti peraturan pemerintah. Apabila semua syarat tersebut telah
dipenuhi, baru pemberkatan pernikahan dapat terjadi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri
bahwa tetap saja ada kejadian-kejadian tidak terduga seperti calon pengantin perempuan yang
sudah terlanjur hamil. Sama seperti pendapat-pendapat tokoh agama lainnya, kehamilan di luar
nikah merupakan kondisi khusus yang “memaksa” para tokoh agama untuk menyetujui
pemberkatan pernikahan meskipun calon pengantin jelas masih anak-anak.
Mimbar atau khotbah yang disampaikan para pendeta Kristen Protestan juga
merupakan sarana untuk melakukan sosialisasi prinsip pernikahan Kristen yang tidak
mendukung adanya perceraian serta sosialisasi pencegahan pernikahan anak seperti yang
dikatakan oleh wakil pendeta bahwa dalam mimbar - secara khusus kami tidak menemui
pernikahan dini dan anti-cerai. Kalau cerai - akan disisihkan dari gereja. Tekanan-tekanan itu
yang membuat mereka harus memikirkan ulang. Maka dipertimbangkan kematangan
psikologis, biologis dan sosial - dan kami jelaskan dalam mimbar apa dampak pernikahan dini.
“Kalau kami melihat secara khusus, protestan ini jarang yang menikah dini. Tapi selama
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beberapa tahun kami tidak menemukan menikah dini, hampir semua usia matang - ada yang
usia 30 tahun.” (FGD, 2 November 2016)
Kedua perwakilan tokoh agama, baik Katolik maupun Kristen Protestan, mengakui
adanya fenomena praktik pernikahan anak meskipun mereka tidak menghadapi isu tersebut
secara langsung. Mereka mengetahui persoalan praktik pernikahan anak dari sumber-sumber
lain seperrti ketika mereka sedang melakukan pelayanan di desa-desa. mereka mendengar
secara langsung bawa permasalahan itu ada dan nyata, tetapi tidak menghadapinya secara
langsung seperti bertemu langsung dengan calon pengantin anak-anak maupun keluarga.
Dengan demikian, mereka sendiri sebagai tokoh agama memiliki jarak terhadap persoalanpersoalan yang dihadapi umatnya terkait pernikahan anak.
Pernikahan anak bagi para tokoh agama di Kabupaten Katingan ini dilihat sebagai
dampak (negatif) dari berkembangnya teknologi serta pola asuh orang tua yang diperparah
dengan kentalnya nilai-nilai budaya yang menyikapi kehamilan akibat pergaulan yang dikatakan
bebas dengan pernikahan. Pernikahan dilihat sebagai sebuah solusi yang rasanya masuk akal
untuk diambil apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.
Dengan menikahkan anak perempuannya yang sudah terlanjur hamil, keluarga dapat
menyelamatkan nama baik anak perempuan itu sendiri, menyelamatkan martabat keluarga,
serta memberi “perlindungan” terhadap jabang bayi yang dilahirkan dari status “anak di luar
nikah”. Keputusan untuk menikahkan anak perempuan yang sudah terlanjur hamil juga terlihat
selaras dengan posisi perempuan yang diasosiasikan seperti berlian cantik tetapi rapuh yang
kalau cacat sedikit sudah kehilangan nilainya, serta peran-peran sosial yang dikonstruksikan
masyarakat terhadap perempuan, seperti yang dikatakan oleh wakil FKUB Katolik bahwa
tanggung jawab laki-laki adalah mencari ikan, kayu dan beras sementara tanggung jawab
perempuan adalah mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Pemisahan peran dan
tanggung jawab ini persis seperti apa yang dikatakan oleh feminis radikal, Kate Millet dalam
buku “Sexual Politics” yang mengatakan bahwa “dalam pembagian peran berdasarkan jenis
kelamin, perempuan ditugaskan untuk pelayanan domestik dan pengasuhan anak, sedangkan
minat, ambisi, dan pencapaian seorang manusia diserahkan untuk laki-laki.” (26).
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Adanya pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan sebenarnya telah
menempatkan perempuan di posisi yang penuh dengan risiko. Laki-laki, karena diberikan
dikonstruksikan untuk mencari nafkah keluarga, terlatih untuk bekerja di luar rumah dan
memperoleh penghasilan yang dapat membiayai hidup dirinya sendiri maupun keluarganya,
sementara perempuan, diharapkan terampil di dalam rumah tangga, terkuras secara emosi dan
tenaga untuk pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Kerja-kerja perempuan di dalam rumah
tangga dianggap bukan kerja dan karenanya kerja mereka menjadi invisible (tidak tampak).
Pembagian peran ini dapat semakin membahayakan posisi anak perempuan yang menjadi
korban pernikahan anak, baik karena terlanjur hamil atau dipaksa menikah karena alasan
ekonomi keluarga.
Apabila kita telusuri lebih jauh lagi, pembagian peran seperti yang dikatakan oleh Kate
Millet di atas semakin dilanggengkan di Indonesia sebagai negara poskolonial yang mengadopsi
konsep State ibuism yang menekankan peran perempuan sebagai seorang ibu dalam arti luas
untuk mengurus rumah tangga di ruang domestik. State ibuism ini juga erat dalam kaitannya
dengan konsep pengiburumahtanggaan (housewifization) yang dikembangkan oleh Maria Mies,
seorang sosiolog feminis yang menekankan bahwa rumah adalah tempat yang paling tepat
untuk perempuan, yang secara langsung memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga
yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan anggota keluarga tanpa dibayar,
persis seperti yang dikatakan oleh perwakilan anggota FKUB Katolik (Saptari dan Holzner, 278).
Dengan dinikahkan di usia anak-anak, perempuan secara otomatis telah mengalami lima
bentuk ketidak adilan gender. Pertama sebelum menikah pun anak perempuan sudah
dilekatkan dengan stereotipe bahwa anak perempuan seperti berlian, sebuah objek yang cantik
namun rentan tergores. Kalau sudah tergores, maka sudah tidak ada lagi nilainya, yang erat
korelasinya dengan melihat pernikahan sebagai suatu solusi untuk “menyelamatkan” nilai anak
perempuan dan keluarganya apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian,
dengan dinikahkan, anak perempuan telah mengalami marginalisasi secara hukum, karena
hukum pun tidak melindungi anak perempuan dengan masih menetapkan UU Perkawinan
no.1/1974 sebagai landasan batas usia minimum menikah. Ketika masuk ke dalam pernikahan,
anak perempuan kembali mengalami ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi yang
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dikombinasikan dengan stereotipe bahwa peran dan tanggung jawab perempuan adalah
mengurus rumah tangga dan mendidik serta membesarkan anak.
Dengan terjebak dalam tugas-tugas rumah tangga dalam bentuk beban majemuk
sementara sang suami bekerja di luar memperoleh penghasilan, anak perempuan memiliki
posisi tawar yang lebih rendah dari suami. Hal ini kemudian menciptakan relasi kuasa yang tidak
seimbang antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri yang berpotensi untuk
melahirkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik, emosi, maupun seksual.
Upaya-upaya untuk mencegah pernikahan anak oleh para tokoh agama memang ada
tetapi belum nyata. Memang betul agama-agama melakukan upaya untuk menyiapkan karakter
umatnya sedini mungkin, sebagai contoh pada Katolik disediakan fasilitas sekolah minggu untuk
anak-anak serta kebaktian khusus untuk remaja, akan tetapi pendidikan karakter ini lebih
bersifat umum dan tidak langsung menyasar pada upaya pencegahan pernikahan anak.
Upaya yang lebih dekat adalah sosialisasi melalui meja mimbar oleh para pemimpin
agama yang bertujuan agar para umat memilki pengetahuan akan dampak negatif dari
pernikahan anak, tetapi sosialisasi tersebut berhenti di ruangan gereja saja tanpa ada tindak
lanjut (follow up) berikutnya terlebih lagi monitoring untuk memantau pemahaman umatnya.
Hal ini membuat para umat mengetahui dampak buruk dari pernikahan anak tetapi belum
memahami secara sungguh-sungguh implikasi panjang yang dari praktik yang merugikan anak
perempuan ini.
Konstruksi sosial akan posisi anak perempuan telah menjadi bagian dari sebuah mata
rantai yang dapat berujung pada pernikahan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya
pernikahan anak merupakan suatu kerja keras yang harus dimulai dari akarnya, ketidakadilan
gender yang sudah diemban oleh perempuan sejak ia dilahirkan. Ini adalah pekerjaan besar
karena tidak mungkin membereskan persoalan pernikahan anak hanya dari beberapa aspek
saja seperti ekonomi, budaya, atau agama saja. Seperti pada tujuan penelitian ini, agama
memang salah satu aspek yang dapat dibenahi, tetapi nilai-nilai agama itupun tidak berdiri
sendiri. Padanya melekat atribut sosial dan budaya yang tidak bisa dilepaskan.
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5.7 Perspektif Tokoh Agama Hindu Kaharingan
Pada bagian ini secara khusus akan dibahas mengenai perspektif tokoh agama Hindu 65
Bali dan Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan merupakan agama asli dari suku Dayak di
Kalimantan yang menjadi tuntunan bagi masyarakat Dayak untuk menjalankan hidupnya.
Perspektif agama Hindu Bali, meskipun secara populasi merupakan bagian yang kecil dari
masyarakat yang hidup di Kalimantan Tengah menjadi penting karena dalam perjalanannya,
para penganut Kaharingan bergabung di bawah agama Hindu Nusantara agar dapat diakui
sebagai agama yang sah, dan bukan lagi sebagai aliran kepercayaan.
Pengakuan ini menyebabkan bertemunya dua sistem kepercayaan yang secara substansi
maupun ritual tidak sungguh-sungguh sama. Selain tokoh -tokoh agama, perspektif pemuka
adat juga dipandang penting untuk melengkapi pemahaman mengenai adat dan budaya suku
Dayak yang menjadi konteks bagi tumbuhnya agama Hindu Bali dan Hindu Kaharingan.
Dalam diskusi yang dilakukan di Kota Palangkaraya, FGD dilakukan khusus di antara
tokoh-tokoh agama Hindu Kaharingan yang dihadiri oleh dua orang tokoh agama Hindu
Kaharingan dan dua orang pemuka adat Dayak. Sedangkan dalam diskusi di Kabupaten
Katingan, tokoh agama Hindu Kaharingan dan pemuka adat Dayak diwakili oleh lima orang
tokoh agama Hindu Kaharingan dan satu orang Mantir Adat yang memiliki wewenang untuk
memimpin upacara-upacara adat. Sedangkan satu orang tokoh agama Hindu Bali hadir dalam
FGD yang dilakukan bersama tokoh-tokoh dari berbagai agama yang hidup di Kalimantan
Tengah.
Dengan kesamaan perspektif mengenai perkawinan dan perkawinan adat antara tokoh
agama dan pemuka adat di kota Palangkaraya dan kabupaten Katingan, khususnya untuk
agama Hindu Kaharingan, maka pada bagian ini informasi yang diperoleh dari Kota
Palangkaraya dan Kabupaten Katingan digabungkan menjadi satu.

65

Penyebutan Hindu Bali dan Hindu Kaharingan mengikuti prinsip Desa Kala Patra yang menerima perbedaan
agama karena konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Penamaan tempat dimana agama Hindu tumbuh
(misalnya Hindu Bali) menunjukkan konteks dimana agama Hindu itu tumbuh dan diinterpretasi ulang dalam
konteks sosial dan budayanya. Kesatuan dari agama-agama Hindu di Indonesia disebut sebagai Hindu Nusantara.
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5.7.1 Perspektif Tokoh Agama Hindu Kaharingan
5.7.1.1 Kaharingan sebagai Sistem Kepercayaan dan Tuntunan Adat Masyarakat Dayak
Kaharingan adalah sistem kepercayaan asli suku Dayak di seluruh Kalimantan.
“Kaharingan” berasal dari bahasa Sangen (Dayak kuno) yang diambil dari kata haring yang
berarti “tumbuh” atau “hidup”. Dalam simbolisasinya, Kaharingan menggunakan lambang
Batang Garing atau Pohon Kehidupan.
Dalam laman kebudayaaanindonesia.net, dinyatakan bahwa Kaharingan telah dianut
oleh suku Dayak sejak zaman leluhur mereka dan disebut sebagai agama Tato-hiangi atau
agama nenek-moyang. Bersamaan dengan masuknya agama-agama baru, terjadi pergeseran
dalam ritual kepercayaan Kaharingan. Sebagian penganut masih menjalankan ritual Kaharingan
secara murni, sedangkan sebagian lainnya mempraktikkan rintual yang telah berbaur dengan
agama-agama baru. Sebagian orang Dayak kemudian menganut agama-agama baru secara
penuh, yang terbanyak adalah Islam, Kristen Protestan dan Katolik, namun tetap menjalankan
budaya dan adat Dayak dalam kehidupan sosial mereka.
Kaharingan sebagai sistem kepercayaan yang murni masih tetap bertahan dalam
kehidupan sebagian masyarakat Dayak. Namun seperti juga agama asli lainnya di Nusantara,
Kaharingan dipandang sebagai kepercayaan lokal yang nyaris terpinggirkan dan tidak dipandang
sebagai agama yang diakui, terutama pada masa Orde Baru yang hanya mengakui lima agama
di Indonesia.
Bersamaan dengan munculnya kebikakan Pemerintah Orde Baru untuk melakukan
pembinaan terhadap kepercayaan lokal dan mengarahkan agar kepercayaan yang ada
menginduk pada salah satu dari lima agama besar yang ada, maka agama Kaharingan
ditetapkan menginduk pada agama Hindu karena dipandang memiliki beberapa kesamaan.
Agama Kaharingan memiliki kepercayaan pada Tuhan, Ranying Hatala Langit, atau Tuhan Yang
Maha Esa.
Agama Kaharingan diputuskan untuk menginduk pada agama Hindu melalui SK
Pemerintah nomer 37 tahun 1980 dan sejak saat itu agama Kaharingan berubah menjadi
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Agama Hindu Kaharingan, yang termasuk dalam agama-agama Hindu Nusantara dan dalam
pembinaannya berada di bawah Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) dan memiliki
perwakilan Pengurus Dewan Adat Dayak (PDAD) di dalam organisasi ini.
Agama Hindu dipandang memiliki banyak kemiripan dengan agama Kaharingan karena
dilandasi oleh prinsip Desa Kala Patra yang menekankan pada kelenturan interpretasi Hindu
dalam masyarakat pada suatu wilayah dalam kurun watu tertentu yang disesuaikan dengan
situasi/keadaan tertentu. Dengan konsep ini, maka agama Hindu Kaharingan merupakan
interpretasi yang berbeda dari Hindu Nusantara yang lainnya, juga Hindu di India, yang
menyesuaikan dengan konteks lokal dengan keleluasaan interpretasi yang berlangsung terus
menerus secara dinamis.
Pengakuan Kaharingan sebagai agama Hindu Kaharingan membawa berbagai implikasi
dalam pelaksanaan ritual dan penerapan adat yang berlaku maupun dalam pemenuhan hak-hak
beragama. Di satu sisi, pengakuan sebagai agama Hindu Kaharingan menguatkan posisi
penganut Kaharingan sebagai umat beragama, karena Indonesia dilandaskan pada pengakuan
atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pengakuan Kaharingan sebagai agama Hindu Kaharingan memungkinkan kelembagaan
agama Hindu Kaharingan dapat diakui negara dan pembinaan terhadap penganut Kaharingan
dapat terus dilakukan melalui pendidikan agama yang formal. Pengakuan nyata penganut
Kaharingan antara lain adalah dengan diisinya kolom agama dalam kartu tanda penduduk
penganut Kaharingan sebagai agama Hindu Kaharingan. Apabila Kaharingan tidak diakui sebagai
agama, maka seperti penganut agama asli lainnya di Nusantara, maka penganut Kaharingan
akan terus dipojokkan untuk menganut salah satu dari agama-agama resmi yang diakui
Pemerintah Indonesia yang ada.
“Sebelum integrasi pun kami sudah beragama, menyembah Tuhan, tetapi di negara kita
kalau di luar agama yang diakui maka di kolom agama dikosongkan, dan dianggap tidak
beragama. Nanti kalau meninggal akan repot. Setelah dicari yang paling mirip adalah
Hindu. Seperti penyucian jenazah, upacara juga memerlukan beras, air, api. Yang penting
ini sudah diluruskan. “(FGD, Pemuka Agama Hindu Kaharingan di Palangkaraya)
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Di sisi lainnya, pengakuan Kaharingan sebagai bagian dari agama-agama Hindu di
Nusantara membawa persoalan baru yang dikaitkan dengan penyeragaman Hindu menjadi
Hindu Bali. Dalam salah satu tulisan yang diunggah dalam laman http://phdintt.blogspott.co.id
yang berjudul “Untuk Kita Renungkan: Mengapa Sebagian Umat Kaharingan Ingin Keluar dari
Hindu?” disebutkan bahwa salah satu konsekuensi dari bergabungnya penganut Kaharingan
dalam agama Hindu adalah dilakukannya pembinaan oleh PHDI, yang merupakan majelis
tertinggi agama Hindu di Indonesia.
Salah satu tugas dalam pembinaan ini adalah pengenalan atas Ketuhanan, hari-hari
besar keagamaan, serta sarana dan prasarana upacara agama Hindu. Persoalan mulai muncul
ketika praktik-praktik keagamaan didominasi oleh praktik keagamaan yang mengikuti agama
Hindu di Bali, seperti pembuatan pura dan banten/sesaji yang mengikuti adat Bali. Praktikpraktik yang tidak lagi menerapkan prinsip Desa Kala Patra ini tentu saja mendapatkan
tentangan dari penganut Kaharingan yang tidak ingin menjadi Hindu Bali. Ini adalah sebagian
dari persoalan-persoalan yang masih harus diselesaikan dalam organisasi keagamaan Hindu
Kaharingan.
Umat agama Hindu Kaharingan tersebar di seluruh Kalimantan dan berpusat di
Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meskipun agama Hindu Kaharingan merupakan agama suku
Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah namun jumlah penganut agama
Hindu Kaharingan bukanlah yang terbesar di Kalimantan Tengah.
Data yang dirilis oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015
menyebutkan bahwa penganut agama Hindu Kaharingan, yang dijumlahkan bersama Hindu
Bali, adalah sekitar 8 persen dari total penduduk Kalimantan Tengah, tersebar terutama di
kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Utara, Katingan dan Gunung Mas. Penganut
agama Islam di Kalimantan Tengah masih yang tertinggi mencapai lebih dari 70 persen yang
dianut oleh orang Dayak dan juga sebagian besar pendatang dari Banjar, Melayu, Bugis,
maupun transmigran dari Jawa, diikuti Kristen Protestan yang berjumlah di atas 15 persen.
Keragaman penduduk Kalimantan Tengah tidak hanya mencakup agama-agama yang
dianut penduduknya, namun juga suku bangsa penduduk Kalimantan Tengah. Suku bangsa yang
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mendominasi penduduk Kalimantan Tengah adalah Dayak (46,62 %), Jawa (21,67%) dan Banjar
(21,03%). Suku bangsa lain rata-rata berjumlah di bawah 5%, termasuk Melayu, Bugis, Madura,
Sunda serta suku bangsa lainya. Suku Dayak lebih banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman,
suku Jawa di daerah transmigrasi sementara suku Banjar banyak tinggal di daerah perkotaan
dan pesisir.
Suku Dayak sendiri masih terbagi atas 405 sub-etnis yang terbagi atas 6 rumpun suku
besar yaitu Apokayan, Ot Danum - Ngaju, Iban, Murut, Klemantan dan Punan (Aditya, 4). Ke 6
rumpun suku besar Dayak tersebar di seluruh Pulau Kalimantan. Dengan keragaman penduduk
yang tinggi dan mayoritas penduduk merupakan pendatang maka usaha-usaha untuk menjaga
kerukunan antar-suku dan antar-agama menjadi sangat penting, terutama karena Kalimantan
Tengah memiliki sejarah terjadinya konflik antar-suku bangsa.
Selain persoalan yang terkait dengan pengakuan atas agama Hindu Kaharingan,
dinamika lain yang terjadi adalah interaksi antara adat Dayak dan agama-agama baru yang
kemudian dianut oleh orang Dayak. Interaksi ini membentuk kehidupan sosial yang unik bagi
mereka karena berbagai upacara dan ritual keagamaan disandingkan dengan ritual adat Dayak,
termasuk upacara perkawinan.
Dalam diskusi dengan pemimpin agama-agama di Kalimantan Tengah dinyatakan bahwa
untuk orang Dayak adat akan selalu berada di atas agama dalam penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari. Agama memberikan ritual dan tuntunan untuk mendekatkan orang
Dayak pada Tuhan, sedangkan adat Dayak akan menuntun mereka dalam menjalankan
kehidupan sosialnya.
Dengan demikian, dalam memahami perkawinan yang terjadi di dalam suku Dayak,
terdapat dua bagian penting yang harus dipenuhi untuk membuat perkawinan yang terjadi
menjadi sah dan diterima oleh lingkungan sosial Dayak: menjalankan adat dalam perkawinan
Dayak - yang menjadi tuntunan untuk meletakkan perkawinan dalam konteks sosial budaya
Dayak - dan mengikuti ritual agama yang dianut, baik itu agama Hindu Kaharingan maupun
agama-agama lainnya - yang akan mensahkan perkawinan di mata Tuhan dan negara.
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Bagi para pemuka adat Dayak, seorang Dayak, apa pun agamanya, bukanlah orang yang
“beradat” jika melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti tata cara dan adat perkawinan
Dayak, meskipun telah mengikuti ritual agama. Dijalankannya adat kawin Dayak memungkinkan
perkawinan yang berlangsung berada dalam sistem hukum adat Dayak yang mengatur banyak
hal dalam kehidupan perkawinan dan melindungi pengantin - terutama pengantin perempuan dalam jangka panjang, seperti sanksi-sanksi dalam pelanggaraan kesetiaan pernikahan,
pengaturan upacara-upacara dalam peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan perkawinan
maupun pengaturan hukum waris yang diterapkan ketika salah satu pasangan meninggal dunia.
Tanpa menjalankan adat kawin maka aturan dan hukum adat tidak dapat diterapkan karena
perkawinan dijalankan di luar adat.
5.7.1.2 Perkawinan Dalam Adat Dayak 66 dan Agama Hindu Kaharingan
Membahas mengenai perkawinan, baik menurut adat Kaharingan maupun agama Hindu
Kaharingan, mencakup dua hal yang berbeda: (1) konsep perkawinan menurut adat Dayak dan
agama Hindu Kaharingan dan (2) ritual adat upacara perkawinan, atau disebut Pelek Rujin
Pangawin, yang ditekankan pada penentuan dan pemenuhan Jalan Hadat Perkawinan atau
penentuan mas kawin.
Secara konseptual, perkawinan merupakan tahapan yang sangat penting dalam
kehidupan orang Dayak. Dalam Pelek Rujin Pangawin (atau Pedoman Dasar Perkawinan),
disebutkan beberapa ketentuan yang mengatur perkawinan orang Dayak, yaitu harus dilakukan
sesuai garis keturunannya; melalui proses perkawinan yang mana pihak laki-laki lah yang
mendatangi perempuan dan membawa mas kawin; pihak perempuan yang menerima harus
mengadakan pesta untuk menyambut pihak laki-laki; adanya tanggung jawab bersama untuk
membina keluarga; serta adanya sanksi apabila terjadi perceraian (Dulie, paragraf 30).
Dari ke empat aturan perkawinan yang disebutkan dalam Pedoman Dasar Perkawinan
Dayak, persoalan kematangan mempelai tidak dibahas karena ketentuan perkawinan
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Adat Dayak yang dibahas dalam laporan ini lebih mengacu pada sub-etnis yang hidup di Kalimantan Tengah dan
belum tentu mewakili seluruh sub-etnis Dayak yang ada di Kalimantan.

124

menitikberatkan pada pasangan yang dipilih, proses perkawinan dan konsekuensi dalam
menjalankan perkawinan. Meskipun demikian, persyaratan yang diberikan diasumsikan
menyulitkan terjadinya perkawinan anak karena persyaratan berat yang diberikan.
Perkawinan dalam budaya Dayak adalah suci dan dijunjung tinggi, serta dijalin untuk
dipertahankan seumur hidup sampai maut memisahkan. Konsep menikah sampai maut
memisahkan ini ditekankan pada Upacara Tiwah, atau upacara kematian menjadi simbolisasi
persyaratan perkawinan sampai akhir hayat melalui upacara dimana ketika salah satu pasangan
meninggal maka yang masih hidup akan menggendong tulang yang meninggal pada saat
upacara. Penekanan pada kesetiaan ini lah yang lebih banyak dibicarakan ketika membicarakan
mengenai konsep perkawinan itu sendiri. Persyaratan mengenai kesetiaan menjadi persyaratan
yang dipandang sulit untuk dipenuhi oleh orang-orang yang belum mencapai kedewasaannya.
Seperti yang disampaikan oleh pemuka agama dan budayawan dari Palangkaraya dan Katingan
sebagai berikut.
“Di dalam kitab suci [Panaturan] ada pengaturan yang menjadi dasar perkawinan.
Pengaturan ini meneladani perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dengan Raja
Garing Hatungku. Apa permintaannya (permintaan Nyai), sungguh berat, kalau
anak-anak tidak akan mampu melakukannya Nyamah Hentang Tulang Ije Sandung
Mentang atau kesetiaan, sampai kembali ke Maha Kuasa 67. Maka rata-rata umat
Kaharingan jarang yang kawin muda. Kalau Kalimantan [angka kawin anaknya]
tinggi, banyak pendatang dari luar. Itu syarat yang luar biasa, sehingga tidak
mungkin dilakukan oleh anak-anak. Kesetiaan artinya harus menjaga mulai dari
saling mengenal, simati, sayang menyayangi, dan [sampai pada] perkawinan,
dengan usia yang matang. Memang tidak ditentukan [batas usianya], tapi
permintaan itu tidak mungkin dikabulkan oleh anak-anak”. (Pemuka Agama Hindu
Kaharingan di Palangkaraya).
Selain penekanan pada kesetiaan seumur hidup, perkawinan dalam adat Kaharingan
menegaskan pentingnya keturunan karena keturunan/anak dipandang dapat menyelamatkan
orang tua dan leluhur. Secara ritual, Upacara Tiwah bagi orang tua akan dilaksanakan oleh
anak-anaknya. Keharusan untuk memberikan keturunan menjadi tanggung jawab dari
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Dalam kisahnya, Nyai Endas Bulau Lisan Tingang meminta peti mati yang melambangkan kesetiaan sehidup
semati sebagai mas kawinnya, untuk melambangkan kesetiaan sampai mati. Kisah Nyai Endas Bulau Lisan Tingang
dan Raja Garing Hatungku diteladani karena pasangan ini diyakini merupakan cikal bakal manusia pertama
(Ekapalangka, Upacara Perkawinan Masyarakat Suku Dayak Ngaju dalam Kajian Agama dan Adat,
http://ekapalangka.wordpress.com, diunggah tanggal 26 Mei 2011 dan diunduh tanggal 22 November 2016).
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mempelai wanita yang dinyatakan dalam pernyataan “kami genggam tanganmu bagi
kemakmuran (kesuburan)” (Ekapalangka, paragraf 6).
Hal ini membawa implikasi pada pemahaman kematangan perempuan untuk memasuki
kehidupan perkawinan yang lebih ditekankan pada kematangan fisik (kesiapan untuk
memberikan keturunan) dengan kematangan mental yang dikaitkan dengan tugas
reproduksinya. Konsep yang umum diterapkan dalam menilai kematangan mental adalah
“kemampuan untuk membina keluarga dan merawat suami dan anak” yang pada penerapannya
lebih banyak mengacu pada kemampuan “menjalankan tugas-tugas rumah tangga” yang
umumnya menjadi tanggung jawab perempuan dan telah dijalankan perempuan sejak kanakkanak.
Dalam menentukan legalitas perkawinan, masyarakat adat Dayak dan penganut agama
Hindu Kaharingan mengikuti aturan Pemerintah Indonesia yang terkandung pada Undangundang Perkawinan No.1 tahun 1974, termasuk persyaratan usia pernikahan yaitu 16 tahun
untuk mempelai perempuan dan 18 tahun untuk mempelai laki-laki. Sementara dalam
pandangan para pemuka adat dan agama Hindu Kaharingan, penerapan persyaratan yang berat
cukup dapat melindungi laki-laki dan perempuan dari kemungkinan kawin anak karena hanya
mempelai yang telah dewasa lah yang sanggup memenuhi prasyarat perkawinan, termasuk
prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan ritual perkawinan.
Kedewasaan dalam budaya Kaharingan tidak ditentukan oleh umur secara absolut
melainkan ditentukan oleh serangkaian kemampuan yang dimiliki calon mempelai. Menurut
pemuka agama HIndu Kaharingan, calon mempelai haruslah mencapai “Tangga Kebujang” yaitu
tidak hanya akil baliqh tapi sudah mencapai kedewasaan.
Persoalannya adalah bagaimanakah “kedewasaan” dapat diinterpretasikan dalam
konteks kehidupan pada masa kini? Ukuran-ukuran kedewasaan yang acap kali disebutkan oleh
pemuka adat Dayak dan pemuka agama Hindu Kaharingan lebih banyak menggunakan definisi
pada masa lalu dengan bentuk aktivitas produksi dan reproduksi yang didefinisikan secara
tradisional.
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Pemenuhan persyaratan kedewasaan bagi laki-laki ditentukan oleh kemampuannya
untuk menghidupi keluarganya yang secara tradisional ditandai oleh kepemilikan tanah,
kemampuan untuk mencari kayu, mencari ikan, menanam padi, serta hal-hal lain yang dilalukan
untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi perempuan, kedewasaan ditandai oleh kemampuan
untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak, hal-hal yang dikaitkan dengan tanggung
jawab perempuan untuk memberikan keturunan.
Secara simbolik, kesiapan perempuan untuk menikah dalam agama Hindu Kaharingan
dilambangkan oleh jumlah menstruasi yang telah dialami, yaitu setelah mengalami 12 kali
penciptaan, atau 12 kali menstruasi. Setelah melalui 12 kali penciptaan maka perempuan
dipandang telah cukup matang dan dapat dikawinkan, karena ia baru dapat mengandung
dengan sempurna.
Menggunakan analogi ini, maka dapat disimpulkan kematangan perempuan lebih
dipandang dari kematangan tubuhnya untuk memberikan keturunan, sedangkan kematangan
laki-laki adalah kematangannya untuk menghidupi keluarganya. Definisi ini, selain membatasi
kemungkinan-kemungkinan yang dapat diraih seorang perempuan Dayak di luar peran
reproduksinya, juga membawa resiko dinikahkannya seorang anak perempuan ketika ia telah
melewati 12 kali menstruasi, yang setara dengan 1 tahun setelah menstruasi pertama. Dalam
hal ini, jika menstruasi terjadi pada anak usia 12-13 tahun maka seorang anak perempuan dapat
menikah pada usia di bawah 15 tahun, atau bahkan lebih muda, jika ada yang menginginkan.
Oleh sebab itu, hal-hal yang dijelaskan dalam bentuk kiasan sesungguhnya
membutuhkan interpretasi ulang agar dapat disesuaikan dengan konteks situasi, tempat dan
waktu pada masa kini, dan dengan menggunakan perspektif gender. Reinterpretasi ulang
makna “kedewasaan” dalam budaya Dayak dan agama Hindu Kaharingan dalam konteks masa
kini menjadi kritikal untuk menghindari interpretasi bebas yang merugikan anak-anak, baik anak
perempuan maupun anak laki-laki. Penentuan usia perkawinan seharusnya tidak hanya
dilakukan

berdasarkan

Undang-undang

Perkawinan,

namun

juga

memperhitungkan

pemenuhan hak azasi anak-anak dan dengan memberikan kesempatan yang setara bagi anakanak perempuan untuk mewujudkan potensi dirinya, di luar peran reproduksinya.
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Hal kedua yang penting untuk dipahami mengenai perkawinan dalam agama Hindu
Kaharingan adalah mengenai ritual upacara perkawinan Dayak. Ritual perkawinan yang
diterapkan, yang disebut Pelek Rujin Pangawin oleh para pemuka adat Dayak dan agama Hindu
Kaharingan diyakini dapat melindungi calon mempelai dari praktik kawin anak karena
persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi.
Namun persyaratan yang harus dipenuhi, atau Jalan Hadat Perkawinan, adalah
persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk meminang seorang perempuan
Dayak. Jalan Hadat pada prinsipnya adalah mahar perkawinan yang harus diberikan oleh
mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Jumlah dan nilai jalan hadat
dimusyawarahkan oleh kedua keluarga dan disepakati bersama. Terdapat 16 syarat adat
perkawinan Hindu Kaharingan, secara khusus di kalangan masyarakat Dayak Ngaju terdiri atas:
(1) Palaku atau mas kawin yang berbentuk materi simbolis yang bernilai tinggi yang akan
sepenuhnya menjadi milik mempelai perempuan

sebagai pengikat, yang tidak boleh

diperjualbelikan; (2) Saput adalah materi simbolis yang diberikan pada saudara kandung lakilaki mempelai perempuan, atau saudara perempuan jika tidak memiliki saudara laki-laki,
sebagai ungkapan terimakasih atas perlindungan yang diberikan pada mempelai perempuan
dan kerelaan untuk melepaskannya; (3) Pakaian Sinde Mendeng adalah sepotong pakaian yang
diberikan pada orang tua mempelai perempuan untuk meminta ijin memperistri putri mereka;
(4) Sinjang Entang, sinjang adalah materi simbolis berupa satu lembar kain panjang yang
diberikan pada ibu mempelai perempuan sebagai rasa terima kasih karena telah melahirkan
anaknya, sedangkan entang adalah materi simbolis kain panjang sebagai pengganti kain
penggendong mempelai perempuan ketika bayi; (5) Lapik Luang adalah materi simbolis berupa
kain panjang ataupun tikar dari rotan yang dimaknai sebagai penghormatan pada proses
Haluang Hapelel yang diyakini sakral; (6) Tutup Uwan yang diwujudkan dalam materi simbolis
berupa kain hitam yang diberikan pada nenek mempelai perempuan sebagai simbol penutupan
kehidupan dari segala bahaya; (7) Duit Lapik Ruji yang merupakan materi simbolis berupa uang
perak Belanda senilai 1 gulden yang menjadi penarik rejeki dalam kehidupan rumah tangga; (8)
Bulau Singah Pelek adalah materi simbolis berupa emas bubuk minimal 1 keping yang dapat
diberikan dalam bentuk cincin kawin sebagai tanda ikatan dalam hubungan rumah tangga yang
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terpisah dari keluarga sebelumnya; (9) Duit Turus adalah materi simbolis berupa uang logam
recehan yang diberikan dalam jumlah yang sama oleh masing-masing pihak dan akan diberikan
pada para orang tua yang hadir dalam pernikahan sebagai saksi dari ikatan perjanjian
perkawinan mereka; (10) Garantung Kuluk Pelek yaitu sebuah gong yang menjadi pengingat
ikatan perkawinan; (11) Lamiang Turus Pelek adalah materi simbolis berupa batu manik agate
yang menjadi saksi janji kedua mempelai pada sanak saudara mereka; (12) Pinggan Panan
Pahanjean Kuman yaitu materi simbolis berupa seperangkat peralatan makan yang akan
digunakan kedua mempelai sebagai lambangan membangun rumah tangga; (13) Jangkut Amak
adalah materi simbolis peralatan tidur yang melambangkan kesiapan pria memasuki kehidupan
berumah tangga; (14) Rapin Tuak adalah materi simbolis berupa minuman tuak yang akan
digunakan pada saat acara Haluang Rapelek sebagai sesajen perkawinan; (15) Bulau Ngandung
adalah biaya pesta perkawinan untuk menyiapkan jamuan bagi pada undangan; (16) Batu Kaja
yaitu materi simbolis yang dapat berbentuk benda adat atau emas yang diberikan orang tua
mempelai laki-laki pada mempelai perempuan sebagai tanda terima kasih atas kesediaannya
menerima dan merawat suami serta anak-anaknya dalam kehidupan perkawinan.
Ke enambelas materi simbolis yang diberikan dalam upacara perkawinan merupakan
persyaratan adat kawin yang diterapkan pada semua orang Dayak, dengan pembedaan jumlah
dan bentuk dari berbagai sub-etnis Dayak, baik yang beragama Hindu Kaharingan maupun yang
memeluk agama-agama baru. Ke enambelas persyaratan ini dipandang sebagai norma
kesopanan dan penghormatan mempelai laki-laki dan keluarganya terhadap mempelai
perempuan dan keluarganya.
Untuk penganut agama Hindu Kaharingan maka adat kawin yang dilaksanakan akan
ditutup dengan ritual pernikahan menurut agama Hindu Kaharingan yang meneguhkan
perkawinan di mata Tuhan. Bagi orang Dayak pemeluk agama lainnya, persyaratan adat kawin
ini akan dilakukan sebelum peneguhan perkawinan dalam agama masing-masing. Para pemuka
adat Dayak dalam diskusi kelompok menegaskan bahwa persyaratan adat kawin harus dipenuhi
karena menyangkut hubungan antar-manusia, sedangkan peneguhan perkawinan secara agama
dilakukan untuk menegaskan hubungan manusia dengan Tuhan-nya.
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Dalam pelaksanaannya, ritual perkawinan Dayak dilakukan dalam sedikitnya empat
tahapan persiapan, dimulai dari menyampaikan niat calon mempelai laki-laki sampai
memastikan waktu pelaksanaan perkawinan. Tahapan persiapan ini kemudian dilanjutkan
dengan ritual perkawinannya itu sendiri. Akhir dari ritual perkawinan ini adalah Manyaki
Penganten atau pengukuhan perkawinan yang dilakukan oleh seorang Basir.
Dalam tahapan-tahapan persiapan perkawinan, peranan keluarga sangat besar untuk
menentukan apakah seseorang layak dikawinkan dengan anak perempuannya sampai pada
penentuan besarnya mas kawin dan biaya perkawinan. Keluarga calon mempelai perempuan
lah yang menentukan apakah seorang laki-laki pantas menjadi suami putri mereka. Dalam
banyak literatur, pertimbangan untuk menerima lamaran calon mempelai laki-laki lebih banyak
dilakukan oleh orang tua mempelai perempuan dan saudara dekatnya, seperti paman,
kakek/nenek, ataupun saudara, namun bukan atas pertimbangan calon mempelai perempuan
itu sendiri.
Tentu saja hal ini berkaitan dengan kebiasaan lama untuk menjodohkan anak
perempuan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Namun pada saat ini hal ini tidak selalu
diterapkan karena laki-laki dan perempuan muda memiliki lebih banyak kesempatan untuk
memilih pasangan mereka. Secara khusus, perempuan dikatakan memiliki suara untuk
mengatakan bersedia atau tidak.
Kebebasan ini lah yang kemudian dipandang oleh para pemuka adat dan agama Hindu
Kaharingan sebagai salah satu penyebab dari tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan
Tengah. Kebebasan memilih pasangan dikaitkan dengan keterbukaan dalam bergaul yang
berlebihan dan dipandang sebagai awal persoalan kehamilan yang tidak diinginkan yang harus
dilanjutkan dalam perkawinan.
Pada masa lalu adat Dayak mengharuskan seorang perempuan muda untuk dipingit,
namun hal ini sudah tidak banyak lagi dilakukan. Dalam pandangan pemuka adat dan agama,
banyak orang tua telah kehilangan kendali atas perilaku anak-anak dan sulit untuk menerapkan
aturan yang keras untuk mendisiplinkan mereka, seperti yang dinyatakan oleh salah seorang
pemuka agama Hindu Kaharingan berikut ini.
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“Kalau jaman dulu dikenal anak perempuan pingitan. Dulu anak-anak tunduk dengan
orang tua, apalagi dengan UU Perlindungan Anak [yang] sangat besar pengaruhnya pada
anak. Seringkali malah anak menodai orang tua dengan kekerasan karena orang tua tidak
mengikuti keinginan anak. Di sisi lain perlakuan kita ke anak-anak sangat terbatas - dicubit
dibilang dipukul.” (Pemuka Agama Hindu Kaharingan di Palangkaraya)
Meskipun demikian, sesungguhnya beberapa literatur menyatakan bahwa ada beberapa
bentuk perkawinan dalam adat Dayak68 yang memungkinkan terjadinya keterbukaan dalam
memilih pasangan ketika proses perkawinan tidak dilakukan menurut proses adat yang lazim.
Pernikahan mengikuti adat kawin Dayak yang lazim adalah kawin hisek atau kawin pinang yang
dilakukan melalui proses peminangan mempelai perempuan dan dilakukan berdasarkan
kesepakatan bersama oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan.
Namun diakui ada beberapa cara pelaksanaan perkawinan Dayak (Salomo dan
Hermansyah, 43) 69 di luar tata cara yang lazim, seperti kawin hatamput (kawin lari), yaitu ketika
seorang laki-laki dan perempuan sepakat atas kehendak bersama untuk melarikan diri dari
orang tua untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri ataupun kawin manyakey (kawin
menaiki), yaitu ketika pihak laki-laki ataupun perempuan datang menaiki menaiki rumah
kekasihnya untuk dikawini karena cara-cara yang lazim tidak dapat ditempuh. Namun yang
menarik dari jenis-jenis perkawinan yang ditemukan oleh Salomo dan Hermansyah (43) adalah
bahwa ada bentuk-bentuk perkawinan Dayak Ngaju yang mengindikasikan dilakukannya
perkawinan anak-anak secara adat. Contohnya adalah kawin sakin penyangka (kawin gantung
atau dikukuhkan berjangka) yang terjadi apabila dua keluarga saling berjanji menjodohkan
anak-anak mereka sejak masih kanak-kanak (Salomo dan Hermansyah, 43), dalam hal ini
sebuah upacara dilakukan untuk menyandingkan anak laki-laki dan perempuan yang telah
disucikan dalam ikatan perkawinan.
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Terdapat perbedaan istilah yang digunakan untuk bentuk perkawinan di luar bentuk yang secara umum diterima
dalam berbagai sub-etnis Dayak. Kawin lari, misalnya, dalam suku Dayak Mualang disebut sebagai betaban, yaitu
melarikan anak gadis orang atau melarikan istri orang yang akan menimbulkan sanksia adat. Sedangkan kawin lari
dalam adat Dayak Kantuk Kapuas Hulu merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dua orang yang saling
mencintai tapi tidak direstui orang tua sehingga melarikan diri untuk dinikahkan oleh Pemangku Adat.
69
Referensi diambil berdasarkan penelitian atas rumpun Suku Ngaju, yang merupakan sub-etnis yang mendominasi
Kalimantan Tengah bagian hilir (Dayak Hilir).
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Bentuk lainnya adalah kawin picak kacang atau kawin turus kacang yang
dilatarbelakangi oleh adanya selisih besar antara umur calon mempelai laki-laki dan calon
mempelai perempuan. Mempelai laki-laki diumpamakan sebagai turus kacang yang telah
tumbuh tinggi, sedangkan mempelai perempuan diumpamakan sebagai turus kacang yang baru
saja tumbuh. Dalam situasi ini, seorang anak perempuan yang masih amat muda dan di bawah
umur dapat dipinang dan disandingkan dengan mempelai laki-laki yang berumur jauh di
atasnya, meskipun belum diijinkan untuk hidup bersama sampai sang istri dipandang benarbenar dewasa dan telah memenuhi syarat kawin.
Namun, seperti telah disebutkan di atas, syarat kawin perempuan berkaitan dengan
kemampuannya berketurunan dalam sudut pandang tradisional, yaitu setelah terjadi 12 kali
penciptaan, atau 12 kali menstruasi selain kemampuan untuk merawat keluarga. Bukan tidak
mungkin dalam situasi dimana anak perempuan sudah terikat dalam perkawinan, maka sejak
masa kanak-kanak ia telah dipersiapkan untuk lebih awal mengemban tugas-tugas rumah
tangga sehingga ia dapat memasuki kehidupan perkawinan lebih awal.
Dalam dua situasi perkawinan di atas, sangat terasa bagaimana anak perempuan tidak
benar-benar memiliki suara dalam perkawinan yang dijalankannya. Hal ini menggarisbawahi
ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam menginisiasi proses perkawinan, sekaligus
menunjukkan lemahnya posisi anak perempuan dalam struktur keluarganya sendiri karena
perkawinannya terjadi atas kesepakatan yang diambil keluarganya, dan bukan dirinya sendiri.
5.7.1.3. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pemuka Adat Dayak dan Agama Hindu
Kaharingan
Terdapat perbedaan pendapat di antara pemuka agama Hindu Kaharingan mengenai
insiden kawin anak yang banyak terjadi di Kalimantan Tengah. Sebagian besar pemuka agama
dan adat menyatakan tidak pernah melaksanakan perkawinan pasangan di bawah umur dan
berpegang pada aturan adat kawin yang memberikan persyaratan yang sulit dipenuhi anakanak. Angka perkawinan anak yang tinggi di Kalimantan Tengah, khususnya Katingan,
dipandang sebagai hal yang ada di luar pengetahuan mereka.
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“Tahun ini kami belum pernah mengawinkan anak - karena meskipun mereka mau, kami
tidak mau. Kalaupun terdesak, kami mantir adat mau mendesak secara adat. Kami tidak
mau mengawinkan yang di bawah umur. Karena itu kami kaget dengan angka ini.”(FGD,
Mantir Adat Kasongan).
Namun beberapa pemuka agama Hindu Kaharingan menyatakan bahwa, meskipun bukan
mereka yang mengawinkan, persoalan kawin anak terjadi dan dapat ditelusuri dari struktur
keluarga-keluarga seperti kasus-kasus yang mereka temui di komunitas masyarakat Dayak.
Kawin adat memang ada dan pasti terjadi. Banyak di desa-desa, ada yang berusia 21 tahun,
anaknya sudah SMP atau SMA, ini berarti dia menikahya usia muda. Anak kamu umur berapa
dan kamu nikahkan anakmu umur berapa, tapi kita tidak tahu pada saat terjadi, baru tahu
sesudah terjadi. (Pemuka Agama Hindu Kaharingan di Katingan).
Terjadinya perkawinan anak lebih banyak diatribusikan pada pengaruh yang datang dari
luar masyarakat daripada sistem sosial yang ada dalam masyarakat Dayak, khususnya
masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan. Teknologi, terbukanya komunikasi
dengan dunia luar melalui internet, maupun obat-obatan adiktif dipandang sebagai pemicu dari
pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.
“… salah satu sebabnya adalah pergaulan. Pergaulan itu dipengaruhi oleh teknologi.
Yang namanya internet bisa diakses sampai ke daerah hulu. Di situ ada kebebasan dalam
kepemilikan teknologi, seperti HP. Apalagi kalau terpisah dari orang tuanya ia akan
memiliki kebebasan terhadap peralatan itu yang bisa memancing permasalahan itu. Di
sisi lain karena teknologi jaman sekarang, obat-obatan sangat berpengaruh terhadap
pergaulan anak-anak zaman sekarang. Dulu dipengaruhi oleh minuman, sekarang oleh
obat-obatan. Kalau orang mabuk karena minuman ia tidak bisa kemana-mana, tapi kalau
mabuk karena obat dia masih bisa kemana-mana. Orang tua sibuk bekerja, bertani,
menginap di ladang, sedangkan dia meninggalkan anaknya di rumah, di kampungnya
sehingga anaknya bebas di rumah. (Pemuka Agama Hindu Kaharingan di Katingan).
Ketidakhadiran orang tua secara penuh dalam kehidupan anak-anak, yang pada masa
lalu tidak menjadi masalah karena lingkungan sosial anak-anak sama dengan lingkungan sosial
orang tua, menjadi persoalan besar ketika kehadiran teknologi internet membuat ruang sosial
anak menjadi lebih luas dan tidak lagi dapat dipantau oleh orang tua. Teknologi, akses internet
yang dibuka melalui teknologi telepon genggam, dipandang membawa pengaruh yang buruk
dalam kehidupan remaja di Kalimantan Tengah.
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Kehamilan tidak diinginkan merupakan penyebab dari dikawinkannya laki-laki dan
perempuan pada usia anak-anak. Hal ini berkaitan dengan bagaimana adat memandang “nilai”
anak perempuan bagi keluarga. Perempuan dipandang sebagai “simbol yang akan membawa
harum nama keluarga, … anak yang menjaga harga diri keluarga” (Pemuka Agama Hindu
Kaharingan). Dengan demikian ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan maka berdasarkan
keputusan keluarga perkawinan harus tetap dilaksanakan, meskipun calon mempelainya masih
berusia anak-anak, seperti yang disampaikan oleh salah seorang pemuka agama dalam diskusi
kelompok berikut ini.
“Seandainya sudah terjadi, kehamilan, mau tidak mau dikawinkan, tetapi keputusan di
keluarga. Bagi kami kehormatan nomor satu. Lembaga hanya melaksanakan, keluarga
keputusan utama. Biaya, syarat yang harus dipenuhi, baru dilaksanakan perkawinan”.
(FGD, emuka Agama Hindu Kaharingan di Palangkaraya).
“Peristiwa itu kita tidak bisa menolak, mau tidak mau, suka tidak suka, namun ada
persyaratan, ada seijin orang tua, kemudian ada sanksi adat yang dikenakan pada kedua
belah pihak karena membiarkan mereka kumpul kebo itu melanggar adat dan mereka bisa
dikucilkan kalau tidak diselesaikan secara agama atau secara adat. Denda itu ada
aturannya di Mantir Adat dan biasanya lebih besar. Ini dengan cara adat.” (FGD, Mantir
Adat di Katingan).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku
yang menyebabkan terjadinya hubungan seks di luar nikah maupun kehamilan yang tidak
diinginkan cukup kuat untuk memberikan efek jera bagi mereka? Sanksi adat yang diberikan
dapat berupa uang maupun ritual, seperti makan dari dulang babi, belum tentu merupakan
sanksi yang berat bagi pelaku, maupun korban.
Selain itu tidak ada alternatif jalan keluar lain bagi anak perempuan yang mengalami
kehamilan selain untuk masuk ke dalam lembaga perkawinan yang dapat saja menutup
kesempatan baginya untuk mengembangkan dirinya lebih optimal sebagai individu. Dalam
kasus-kasus khusus, seorang anak perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan
dapat saja tetap melanjutkan pendidikan dan mewujudkan potensinya (lihat kasus 2). Namun
untuk sebagian besar anak perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah, terutama anak
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perempuan yang datang dari keluarga yang miskin, masuk dalam lembaga perkawinan dan
hidup sebagai istri dan ibu dalam usia yang masih sangat muda merupakan satu-satunya pilihan
yang diberikan.
Jika teknologi dipandang sebagai pemicu terjadinya perkawinan anak, kualitas sumber
daya manusia dipandang sebagai akar permasalahan kawin anak. Para pemuka agama Hindu
Kaharingan mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah karena kurangnya akses
pendidikan menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak. Rendahnya tingkat
pendidikan berkontribusi terhadap kecenderungan mengawinkan anak, khususnya anak
perempuan, dalam dua sisi.
Di satu sisi anak-anak perempuan yang putus sekolah tidak memiliki banyak kesempatan
untuk melakukan hal lain selain menunggu untuk dikawinkan, namun di sisi lain besarnya
kendali orang tua dalam adat Dayak dalam kehidupan dan perkawinan anak-anaknya juga dapat
mendorong terjadinya perkawinan. Orang tua, dan juga sanak keluarga dekat, berperan besar
dalam merestui jalannya perkawinan, dan ketika pendidikan maupun wawasan orang tua
terbatas bukan tidak mungkin perkawinan anak tidak dilihat sebagai permasalahan, namun juga
sebagai solusi dari permasalahan yang ada.
5.8 Perspektif Tokoh Agama Hindu Bali
5.8.1 Masuknya Agama Hindu Bali dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan
Agama Hindu Bali masuk ke Kalimantan bersamaan dengan gelombang transmigrasi
orang Bali yang diawali pada sekitar tahun 1960-an. Meskipun tidak sebanyak penduduk Jawa,
kedatangan orang Bali ikut membentuk keragaman masyarakat Kalimantan Tengah. Beberapa
area di Kalimantan Tengah, misalnya daerah Basarang, pada saat ini dipandang sebagai
miniatur Bali karena menjadi contoh keberhasilan program transmigrasi yang dijalankan dengan
kerja keras oleh masyarakat Bali.
Selain masuk sebagai transmigran, pemuka agama Hindu Bali juga mulai datang ke
Kalimantan ketika sistem kepercayaan Kaharingan menggabungkan diri di bawah agama Hindu
Nusantara agar dapat diakui sebagai agama yang resmi oleh pemerintah Indonesia pada masa
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Orde Baru. Prinsip Desa Kala Patra dalam agama Hindu yang menekankan pada reinterpretasi
agama sesuai dengan konteks tempat dan waktu dimana agama ini hidup, seperti yang telah
disebutkan di atas, membuat agama Hindu dipilih menjadi pintu masuk bagi Kaharingan untuk
dapat diakui sebagai agama.
Namun ketika agama Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan dan dilembagakan di bawah
organisasi keagamaan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) maka “pembinaan” pun
dilakukan oleh pemuka agama Hindu Bali sebagai pemimpin dari agama-agama Hindu yang ada
di Nusantara dan pemuka agama Hindu Bali mulai datang untuk berkoordinasi dengan para
pemuka agama Hindu Kaharingan untuk menciptakan “kesamaan-kesamaan” dalam sistem,
ritual maupun sarana-sarana dalam pemujaan yang dilakukan. Meskipun secara nyata agama
Hindu Kaharingan tetap berdiri sendiri karena memiliki sistem keyakinan, kelompok penganut,
tata cara, maupun mantra-mantra yang berbeda, namun pengaruh Hindu Bali tetap dapat
dirasakan dalam kehidupan orang Dayak.
Terdapat perbedaan cara pandang pemuka agama Hindu Bali dan Hindu Kaharingan
dalam memandang ke-Hindu-an mereka. Bagi pemuka Hindu Kaharingan mempertahankan
konteks “Kaharingan” dalam menjalankan kehidupan agama mereka sangat penting untuk
mempertahankan berbagai keyakinan yang telah hidup dalam masyarakat Dayak. Namun bagi
pemuka agama Hindu Bali, agama Hindu Nusantara adalah satu dan tidak ada
pengidentifikasian Hindu sebagai Bali, Kaharingan, maupun jenis Hindu lainnya, sehingga upayaupaya “pelurusan” kerap kali dilakukan terutama melalui pendidikan agama yang ada di sekolah
tinggi maupun universitas Hindu yang didirikan di Kalimantan. Upaya ini sedikit banyak
menimbulkan friksi, namun tidak mengemuka menjadi konflik karena kelembagaan agama
Hindu Kaharingan yang cukup kuat.
5.8.1.1. Perkawinan Anak dalam Perspektif Tokoh Agama Hindu Bali
Terkait dengan konsep-konsep perkawinan dan kedewasaan individu, pemuka agama
Hindu Bali mengungkapkan bahwa kedewasaan dalam adat Hindu Bali diperoleh melalui
tahapan kehidupan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Dalam agama Hindu Bali dikenal
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sistem Catur Asrama, yaitu tahapan yang membagi kehidupan manusia menjadi 4 tahapan, dari
lahir sampai wafat.
Tahapan pertama, Brahmacari Asrama, dijalani individu sejak lahir hingga berusia 18
tahun yang merupakan masa untuk menuntut ilmu untuk mempersiapkan kehidupannya.
Tahapan kedua, Wanaprasta Asrama, adalah tahapan kehidupan berumahtangga. Masa ini
dimulai ketika individu siap dan melangsungkan perkawinan, menjalankan kehidupan duniawi
dan melanjutkan keturunan. Tahapan ketiga, Wanaprasta Asrama, merupakan tahapan ketiga
dimana individu mulai menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mulai mengabdikan diri
pada ajaran Dharma dan mempersiapkan diri untuk memperoleh keterlepasan/moksa. Tahapan
terakhir, Sanyasin Asrama, adalah tingkatan terakhir dimana pengaruh dunia seharus sudah
sama sekali lepas dan individu mengabdikan diri pada nilai-nilai keutamaan Dharma dan
hakekat hidup yang benar sebelum menyerahkan diri pada pencipta.
Ke empat tahapan ini berlangsung secara berturutan, pemenuhan satu tahap menjadi
prasyarat untuk dapat masuk ke tahapan kehidupan berikutnya. Prinsip ini menjadi pegangan
dalam mempersiapkan penganut agama Bali untuk masuk dalam kehidupan perkawinan.
Pendidikan yang harus dijalankan pada 18 tahun pertama kehidupannya dibutuhkan untuk
mencapai keutamaan agar dapat masuk kedalam kehidupan perkawinan.
Dalam penerapannya, umumnya laki-laki dan perempuan Bali baru dapat menikah
ketika berusia 18-20 tahun setelah ia secara penuh menyelesaikan proses belajarnya. Dalam
agama Hindu Bali tidak ada aturan yang baku yang memberikan persyaratan usia untuk
memasuki kehidupan perkawinan, namun batasan ini diterapkan mengikuti tahapan
kehidupannya dan diyakini akan membimbing individu mencapai kematangannya.
Menurut pemuka agama Hindu Bali, satu-satunya aturan yang secara legal diikuti untuk
mengatur usia perkawinan adalah Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 yang diatur
pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, namun aspek legal ini harus
mengikuti tahapan kehidupan yang dijalani individu secara nyata.
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Penerapan aturan-aturan dan adat istiadat dalam agama Hindu Bali dilakukan melalui
sistem sosial yang diterapkan dalam kehidupan orang Bali. Banjar, organisasi masyarakat yang
menaungi keluarga-keluarga Bali yang dipimpin oleh seroang Kelian Banjar. Dalam sebuah
banjar kehidupan, publik maupun privat, masyarakat Bali yang ada di bawahnya diatur dan
dimusyawarahkan bersama. Kegiatan-kegiatan seperti PKK dan Posyandu, pengamanan
lingkungan, kegiatan seni dan pemujaan, maupun penyelesaian permasalahan yang ada yang
dilaksanakan dalam gedung pertemuan yang disebut Bale Banjar.
Sistem sosial ini lah yang kemudian mengatur kehidupan masyarakat Bali, termasuk
pemenuhan tahapan kehidupan individu yang ada di bawahnya. Kelompok masyarakat yang
bergabung dalam satu banjar memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada
pengurus banjar ketika penyimpangan-penyimpangan dilakukan, termasuk penyimpangan
dalam pemenuhan tahapan kehidupannya.
Permasalahan perkawinan anak diakui pemuka agama Hindu Bali ada dan terjadi karena
berbagai sebab. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat menjadi alasan untuk memberikan
dispensasi bagi anak-anak yang untuk menikah sebelum mereka menyelesaikan pendidikannya.
Dalam agama Hindu Bali, kehamilan harus dipertahankan karena agama Hindu Bali meyakini
bahwa kelahiran anak/keturunan merupakan kembalinya leluhur mereka dalam kehidupan.
Menggugurkan kandungan berarti mencegah reinkarnasi yang seharusnya dialami oleh leluhur
mereka, atau sama dengan membunuh leluhurnya. Selain itu, perkawinan harus dilakukan
untuk memberikan status hukum dan sosial bagi anak yang dilahirkan.
Dispensasi untuk menikah pada usia anak, sebelum ia menyelesaikan tahapan
pendidikannya, harus diberikan oleh organisasi agama PHDI yang memiliki wewenang untuk
mengijinkan terjadinya perkawinan. Masuk ke dalam lembaga pernikahan adalah satu-satunya
pilihan yang harus dijalani oleh anak-anak perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak
diinginkan dan menutup kemungkinannya untuk melanjutkan pendidikannya lebih jauh.
Kehamilan yang tidak diinginkan, menurut pemuka agama Hindu Bali, lebih banyak
disebabkan oleh bebasnya pergaulan anak-anak muda pada masa kini. Sama seperti pemuka
agama lainnya, teknologi internet yang membuka ruang hidup anak-anak muda menjadi
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penyebab utama terbukanya pergaulan anak-anak muda yang menyebabkan terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan. Teknologi yang dikombinasikan dengan berkurangnya kendali orang tua
atas kehidupan anak-anaknya, diyakini pemuka agama Hindu sebagai penyebab terjadi
perkawinan di bawah umur karena secara agama ada tahapan pencapaian kematangan yang
seharusnya dilalui sebelum masuk ke dalam lembaga perkawinan.
Selain kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan juga menjadi faktor pendorong bagi
orang tua Bali untuk memaksa anaknya, terutama anak perempuan, di bawah umur.
Kemiskinan menyebabkan anak perempuan menjadi korban karena menikahkan mereka
dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh keluarga.
Banjar yang mengatur kehidupan sosial masyarakat yang bernaung di bawahnya dapat
mengambil peran aktif untuk melindungi anak-anak dari persoalan kehamilan yang tidak
diinginkan dan perkawinan anak. Pencapaian kedewasaan mental yang dipersyaratkan untuk
memasuki kehidupan perkawinan seharusnya juga menyertakan pemahaman tentang
kematangan fisik dan konsekuensi-konsekuensi negatif yang terjadi karena dilangsungkannya
perkawinan di bawah umur.
Menilik perspektif agama Hindu Kaharingan mengenai perkawinan secara umum,
terdapat beberapa persoalan mendasar yang dapat memicu terjadinya perkawinan anak dari
penganut agama Hindu Kaharingan.
Persoalan pertama terkait dengan prasyarat perkawinan yang menekankan pemilihan
pasangan, ritual adat perkawinan dan hukum adat yang mengatur jalannya perkawinan. Dalam
pemilihan pasangan pun tampak bahwa penekanan lebih banyak dilakukan pada mempelai lakilaki dibandingkan mempelai perempuan. Kesiapan menikah didefinisikan sebagai kesiapan lakilaki untuk menopang hidup keluarganya yang masih didefinisikan secara tradisional
berdasarkan pola hidup bertani, mencari ikan di sungai atau memanfaatkan hutan.
Pendefinisian ini tidak dilakukan dengan memahami konteks kehidupan masa kini
ataupun mempertimbangkan pemenuhan hak anak, seperti pemenuhan hak atas pendidikan
atau pun kesehatan, dalam mendefinisikan kesiapan untuk menikah. Di samping kesiapan untuk
menikah, tuntutan kesetiaan yang menjadi prasyarat perkawinan merupakan persyaratan yang
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bersifat abstrak yang sulit untuk secara nyata didefinisikan dalam konteks mencegah terjadi
kawin anak.
Prasyarat dilangsungkannya adat perkawinan lebih menekankan pada kemampuan
calon pengantin laki-laki dan keluarganya untuk memberikan penghormatan pada keluarga
calon pengantin perempuan, dengan berbagai bentuk mahar yang harus diberikan. Dari pihak
perempuan, prasyarat dilangsungkannya adat perkawinan memusat pada penyelenggaraan
ritual perkawinan dan bukan pada peran-peran yang harus dijalankan setelah perkawinan
dilangsungkan.
Penekanan pada kesiapan untuk berketurunan bagi perempuan menjadi persoalan yang
sangat penting lainnya. Kesiapan ini menunjukkan perspektif yang digunakan dalam
memandang perempuan: membatasi peran perempuan dan laki-laki yang akan memasuki
institusi perkawinan pada peran-peran tradisionalnya, yang membagi kehidupan perempuan
dan laki-laki pada batas-batas ruang privat/domestik dan publik.
Perempuan tidak dipandang sebagai pribadi yang utuh dan mandiri dengan potensipotensi diri yang dapat dikembangkan, tetapi terkait dengan perkawinan, perempuan
dipandang sebagai tubuh yang melakukan kerja reproduksi: menghasilkan keturunan yang akan
meneruskan keluarganya. Dalam posisinya di dalam lembaga perkawinan, perempuan
ditempatkan sebagai subordinat dari laki-laki, yang akan berlindung di bawah kuasa laki-laki
dan oleh sebab itu harus dipilih laki-laki yang dianggap pantas dan mampu untuk
melindunginya.
Perempuan sebagai “berlian” adalah “hak milik” yang berharga perempuan yang harus
dilindungi dan dikagumi keindahaannya, namun di sisi lain akan langsung kehilangan “nilai”nya
jika terjadi sedikit saja cacat dalam dirinya. Perempuan tidak dibesarkan dengan perspektif
bahwa ia adalah individu yang utuh dan ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya akan
diperhitungkan dalam relasinya dengan orang lain, khususnya dalam perannya sebagai seorang
istri dan ibu.
Objektifikasi perempuan sebagai “berlian” atau “hak milik” yang harus dilindungi
menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah dalam menentukan kehidupannya sendiri.
Ini terlihat dari besarnya pengaruh keluarga besar dalam pemilihan pasangan yang akan
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menikahinya. Dalam adat Kaharingan sendiri, besarnya pengaruh keluarga untuk menentukan
kehidupan perempuan ditunjukkan pada adanya peluang untuk menikahkan anak perempuan
di bawah umur, jika pasangan yang tepat telah ditemukan. Hal ini sesuai dengan apa yang
dinyatakan UNFPA sebagai kaitan yang erat antara pernikahan yang diatur sepihak oleh orang
tua atau wali.
Contoh-contoh praktik adat kawin yang melibatkan laki-laki dewasa dan anak
perempuan, ataupun praktik perjodohan yang dilakukan oleh keluarga anak laki-laki dan anak
perempuan, menunjukkan pelanggaran atas hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 16 (2) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya
dapat dilakukan dengan kehendak bebas dan persetujuan dari calon pasangan perkawinan”.
Terbukanya ruang-ruang adat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan pada anak
perempuan di bawah umur menegasikan hak anak perempuan untuk memiliki kehendak bebas
dalam memasuki perkawinan. Seorang anak perempuan, yang berhadapan dengan relasi kuasa
yang tidak seimbang dengan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya, sulit untuk menolak
atau bahkan bersuara untuk menyatakan pendapatnya dalam persetujuan pernikahan ini.
Dengan ditentukannya jalan hidup anak perempuan sebagai seorang istri dari usia
muda, maka bukan tidak mungkin hak-hak asasi manusianya untuk mengembangkan diri secara
optimal diutamakan pada pengembangan kemampuan untuk mengurus rumah tangga saja dan
menegasikan potensi diri yang lain. Anak perempuan yang memasuki perkawinan pada usia di
bawah umur akan terus menerus berada dalam posisi subordinat dari laki-laki yang “melindungi
dan menghidupi”nya.
Negosiasi yang panjang untuk menentukan nilai mahar yang harus dibayarkan dalam
adat perkawinan menunjukkan terjadinya “pemberian nilai” atas tubuhnya yang akan
“ditukarkan” dengan sejumlah uang dan hantaran perkawinan. Setelah “ditukar” dengan
mahar, maka perempuan akan bekerja, melalui peran-peran reproduksinya, bagi keluarga dan
orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi ada bukan untuk dirinya sendiri namun untuk suami dan
anak-anak yang dilahirkannya, atau bahkan untuk keluarga suaminya.
Persoalan besar lain yang dihadapi anak-anak perempuan dari suku Dayak adalah
besarnya potensi terjadinya kekerasan karena kesiapan menikah pada anak perempuan lebih
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banyak dikaitkan dengan persepsi tentang kesiapannya memberikan keturunan. Dari sisi
biologis, anak-anak perempuan dipandang siap untuk memasuki perkawinan ketika telah
melewati 12 kali penciptaan, atau 12 kali menstruasi, yang dinyatakan sebagai tahapan
pencapaian kesempurnaan dalam penciptaan. Ini berarti bahwa terlepas dari usianya,
sedikitnya 1 tahun setelah ia mengalami menstruasi, seorang anak perempuan akan siap untuk
dinikahkan.
Tubuh perempuan dipandang sebagai objek yang diukur berdasarkan kesiapannya untuk
dibuahi. Seperti ungkapan yang dinyatakan oleh Shulamith Firestone, “reproduksi biologis
perempuanlah yang bertanggung jawab atas opresi perempuan yang sesungguhnya dan terus
terjadi” (Firestone, 73). Ketika tubuhnya menunjukkan tanda-tanda “kesiapan” maka ia menjadi
penyebab dari masuknya anak perempuan dalam perkawinan.
Lebih jauh, perempuan diperlakukan sebagai “… reproducers, caregivers, sexual outlets,
agents of a family’s general prosperity” (Nussbaum, 220). Perempuan dipandang memiliki
fungsi sebagai sexual outlet dan family reproducers dan oleh karena itu dipilihkan/dipilih
pasangan yang akan “menggunakan” fungsi ini. Laki-laki yang mengawininya, juga keluarga
besar perempuan, mengambil keputusan bagi perempuan untuk menjalankan fungsi ini, dan
bukan perempuan itu sendiri. Ini menunjukkan ketiadaan kuasa yang paling hakiki yang diderita
perempuan, ketika ia kehilangan kendali atas tubuh dan fungsi reproduksinya sendiri, dan
diposisikan sebagai properti dari orang lain atau keluarga, seberapa besarnya pun
“penghargaan” yang diberikan atas nilai tubuhnya [=nilai fungsi seksual dan reproduksinya].
Penghargaan pada perempuan yang mengambil peran sebagai “ibu rumah tangga” yang
dikembangkan pada masa orde baru dalam konsep pengiburumahtanggan (housewifization)
melanggengkan persoalan-persoalan relasi dan peran gender yang tidak seimbang dalam
kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Penempatan perempuan dalam peran-perannya
sebagai ibu, pekerja domestik, dan pengurus rumah tangga ini menempatkan perempuan
dalam konteks dan norma sosial yang membatasi gerak dan perannya sebagai individu.
Kompleksitas perempuan diseragamkan dalam fungsi-fungsi reproduksinya dan semua
perempua ditempatkan sebagai satu dan sama sebagai “ibu rumah tangga” dan bahkan nilai-
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nilai yang diinternalisasikan ini membuat sebagian perempuan meyakini dan memimpikan
peran sebagai “ibu rumah tangga”.
Hal ini melemahkan posisi anak perempuan dalam menghadapi risiko-risiko dalam
perkawinan anak, baik perkawinan yang direncanakan oleh keluarga maupun yang terjadi
karena kehamilan yang tidak diinginkan. Pemusatan perhatian pada tubuh perempuan dalam
fungsi seksual dan reproduksinya menciptakan situasi dimana penghargaan atas diri perempuan
lebih banyak dikaitkan pada fungsi-fungsi ini dan membatasi gerak perempuan pada peranperan yang lain. Ini menyebabkan satu-satunya solusi yang diterima dalam situasi yang mana
kehamilan yang tidak diinginkan terjadi adalah dengan mengawinkan anak perempuan dan
menghentikan upaya-upaya untuk mengembangkan kehidupan perempuan di luar peran
reproduksinya. Menjadi ibu rumah tangga: menghasilkan keturunan, merawat dan
membesarkan keluarga, mengurus kebutuhan anggota keluarga selain dirinya sendiri menjadi
tujuan utama dari kehidupan seorang perempuan.
Dalam sistem agama Hindu Bali, kedewasaan tidak hanya datang dari dalam, yang
mengikuti kematangan biologis, namun juga datang dari luar melalui pendidikan yang diberikan
sampai anak mencapai usia 18 tahun. Sistem kepercayaan Hindu Bali menekankan pada
tahapan kehidupan dan perkawinan hanya dapat dilakukan ketika seorang individu, laki-laki
maupun perempuan, telah mencapai tahapan kedua kehidupan dalam 4 tahapan kehidupan
Catur Asmara, yaitu Wanaprasta Asrama, adalah tahapan kehidupan berumahtangga, yang
umumnya dicapai pada usia 18-20 tahun. Aturan ini seharusnya dapat melindungi anak-anak
yang menganut agama Hindu Bali dari praktik-praktik kawin anak.
Kepatuhan untuk menjalani tahapan kehidupan sesuai yang digariskan dalam agama
dikukuhkan dalam sistem Banjar yang menjadi “pengawas” dalam pemenuhan kewajibankewajiban dalam beragama, termasuk untuk menyelesaikan tahapan pendidikan yang diharus.
Sistem banjar yang beranggotakan sejumlah rumah tangga dengan ketua dan pengurus Banjar
menjadi “sistem kontrol” yang dilakukan dalam level komunitas, dan bukan hanya dalam level
keluarga. Setiap anggota komunitas memiliki kewajiban untuk menjaga individu yang ada di
dalamnya, yang di atas kertas juga berarti melindungi terjadinya perkawinan di bawah usia yang
dipandang matang.
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Namun demikian, seperti diakui tokoh agama Hindu Bali, derasnya informasi mengenai
seksualitas melalui internet menyebabkan anak-anak muda terpancing untuk menjalin
hubungan seksual pranikah yang meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
Ketika kehamilan terjadi, maka satu-satunya langkah yang dapat diambil adalah untuk
memberikan dispensasi agar pasangan ini dapat menikah sebelum menyelesaikan tahapan
pendidikannya.
Kehamilan dipandang sakral karena umat Hindu Bali mempercayai reinkarnasi leluhur
melalui kehamilan keturunannya, sehingga kehamilan harus tetap dilanjutkan. Implikasi dari
terjadinya perkawinan di bawah usia matang karena KTD adalah anak-anak perempuan yang
masuk dalam perkawinan umumnya harus masuk ke dalam keluarga pengantin laki-laki dan
langsung dituntut untuk menjalankan fungsinya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Hak
untuk memperoleh pendidikan juga dicabut karena ia dipandang sebagai perempuan dewasa
yang harus segera menjalankan peran-perannya.
Selain kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan diakui menjadi salah satu penyebab
dinikahkannya anak perempuan dalam keluarga-keluarga yang menganut agama Hindu Bali.
Seperti pada keluarga-keluarga penganut agama lainnya, menikahkan anak perempuan
dipandang sebagai solusi untuk mengurangi tanggung jawab orang tua atau bahkan lebih lagi
jika menantu laki-laki yang dipilih dapat meringankan beban keluarga anak perempuan yang
dinikahkan.
Keputusan-keputusan seperti ini diambil dalam tingkatan keluarga, sehingga sulit untuk
diintervensi secara langsung, meskipun sistem Banjar mengharuskan dispensasi perkawinan di
bawah umur (atau sebelum menyelesaikan tahapan pertama kehidupan) harus diberikan oleh
PHDI yang berarti berbagai syarat harus dipenuhi. Namun ini artinya kemungkinan terjadinya
perkawinan anak masih terbuka, sepanjang dispensasi diberikan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penelitian ini menelusuri pandangan-pandangan para pemuka agama-agama di Kota
Palangkaraya dan Kabupaten Katingan tentang praktek dan tradisi perkawinan anak di dua
wilayah tersebut. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan dan analisis temuan penelitian,
serta rekomendasi kepada berbagai pihak untuk menindaklanjuti temuan dan analisis temuan
tersebut.
6.1. Kesimpulan
Sub bab kesimpulan ini akan dimulai dengan pemaparan pokok-pokok analisis temuan
dari kalangan pemuka agama Islam, dilanjutkan dengan agama Katolik, agama Kristen, agama
Budha, dan agama Hindu.
Pandangan para pemuka agama Islam baik di Kota Palangkaraya maupun Kabupaten
Katingan tentang perkawinan anak secara umum terkait erat dengan konsep akil dan baliqh
dalam Islam. Menurut pandangan umum tersebut perkawinan dapat dilangsungkan apabila
kedua belah pihak sudah baliqh atau memasuki tahapan kemampuan reproduktif. Sebagian
besar ulama agama Islam di kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan menggunakan
pandangan umum tersebut untuk tidak mempersoalkan praktek-praktek perkawinan anak yang
berlangsung di kelompok-kelompok sosial tertentu karena latar belakang ekonomi, tradisi
keluarga, kekhawatiran orangtua terhadap status sosial anak-anak perempuan mereka yang
sudah baliqh tapi belum dilamar, kekhawatiran atas perilaku seksual para gadis remaja, serta
berbagai faktor lainnya.
Pandangan tersebut juga digunakan untuk mengatasi kasus-kasus kehamilan di luar
nikah di kalangan remaja di bawah umur 18 tahun. Kelompok ulama dan atau pemuka agama
Islam yang mengadopsi pandangan tersebut lebih banyak mengutamakan konsep baliqh
sebagai rujukan utama dan tidak menyentuh pembahasan tentang “akil” yakni kematangan
psikologis seseorang sebelum memasuki mahligai perkawinan.
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Namun demikian, tidak semua pemuka agama Islam di Kota Palangkara dan Kabupaten
Katingan setuju bahwa seseorang yang sudah baliqh otomatis diperbolehkan menikah. Para
pemuka agama Islam yang memiliki pemikiran progresif menyampaikan bahwa seharusnya
konsep-konsep dasar dalam Islam dimaknai tidak hanya secara tekstual (yakni hanya merujuk
pada naskah Al Qur’an maupun berbagai kitab pendukung), namun sebaiknya juga dimaknai
secara kontekstual (yakni merujuk pada situasi setempat dan kondisi kekinian).
Para pemuka agama Islam berpandangan progresif tersebut selanjutnya menyatakan
bahwa dengan pendekatan kontekstual, kisah Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah
binti Abu Bakar pada usia anak — yang sering dijadikan rujukan untuk membiarkan perkawinan
anak di sebagian kalangan pemeluk agama Islam — seharusnya tidak dimaknai secara tekstual
melainkan harus dipahami secara kontekstual termasuk diselami sejarah dan latar belakangnya.
Dengan demikian, para ulama tradisional dan anggota masyarakat seharusnya tidak
menggunakan kisah tersebut sebagai justifikasi untuk melanggengkan praktek-praktek
perkawinan anak.
Sayangnya pandangan tentang perlunya pemahaman kontekstual tentang konsep akil
dan baliqh dalam agama Islam serta peristiwa-peristiwa terkait isu perkawinan anak bukanlah
pandangan arus utama di kalangan para pemuka agama Islam maupun para pemeluk agama
Islam di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan. Pemikiran dan pandangan dominan yang
berkembang hingga saat ini didominasi oleh pandangan kelompok tradisional yang berpegang
teguh pada pemaknaan tekstual.
Para pemuka agama Islam di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan yang
berpikiran progresif menyampaikan bahwa selain terbatasnya pemahaman kontekstual juga
terdapat keterbatasan dialog terbuka tentang perkawinan anak di dalam berbagai kegiatan
terkait dengan penyiaran agama Islam maupun pendidikan bagi pemeluk agama Islam.
Akibatnya, kalangan para pemeluk agama Islam di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan
hampir tidak memiliki kesempatan untuk membuka diri bagi pembahasan tentang perkawinan
anak.

Dampak berikutnya, walau data statistik Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan
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bahwa provinsi ini merupakan salah satu provinsi dengan data perkawinan anak cukup tinggi,
perkawinan anak tidak dipandang sebagai masalah.
Selain itu, beberapa pemuka agama Islam yang berpandangan progresif mengatakan
bahwa hampir tidak ada ruang untuk diselenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi bagi
anak-anak dan remaja muslim.

Mengingat sebagian besar orang tua mereka masih

menganggap tabu untuk mendiskusikan kesehatan reproduksi dan aspek seksualitas lainnya,
sama halnya dengan remaja lainnya sebagian besar remaja muslim tidak memiliki kesempatan
untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dasar seputar kesehatan reproduksi dan aspek
seksualitas. Akhirnya mereka mempelajarinya dari internet dan atau mendiskusikannya dengan
kawan-kawan seusianya.

Maraknya kehamilan di luar nikah di Kota Palangkaraya dan

Kabupaten Katingan diduga kuat memiliki korelasi dengan tidak tersedianya ruang bagi
pendidikan kesehatan reproduksi dan berbagai hal terkait dengan seksualitas bagi kaum
remaja.
Situasi tersebut di atas berkelindan erat dengan budaya patriarki di Kota Palangkaraya
dan Kabupaten Katingan yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pihak
yang sering dinomorduakan dalam tatanan kehidupan di tingkat keluarga batih, keluarga besar
maupun masyarakat.

Walau biaya pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan atas sudah

dibebaskan oleh pemerintah, namun biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh orangtua
membuat tidak sedikit orang tua di Kabupaten Katingan menganggap bahwa anak perempuan
tidak perlu sekolah tinggi, cukup lulus sekolah dasar atau bagi yang sedikit lebih mampu
menyekolahkan hingga lulus SMP. Agar tidak memberi beban lanjutan pada orang tua, banyak
anak perempuan yang minimal sudah lulus SD akan segera dikawinkan.
Bagi masyarakat pemeluk agama Katolik terdapat aturan-aturan yang sangat ketat
dalam agama Katolik untuk sebuah pernikahan. Pemuka Agama Katolik menjelaskan bahwa
pernikahan yang dilakukan mengacu pada Hukum Kanonik Gereja. Calon mempelai yang ingin
menikah harus mengikuti Kursus Persiapan Pernikahan yang diselenggarakan oleh gereja.
Setelah itu, mereka harus menjalani Penyelidikan Kanonik dengan melakukan wawancara
secara terpisah untuk memastikan syarat-syarat menikah dipenuhi. Penyelidikan ini juga
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bertujuan untuk mengetahui latar belakang kedua calon pengantin, sejauh mana pemahaman
kedua mempelai akan konsep pernikahan dan keluarga, rencana setelah menikah, juga
termasuk rencana untuk memiliki keturunan. Belum cukup sampai Penyelidikan Kanonik, gereja
pun

akan

mengeluarkan

pengumuman

selama

tiga

minggu

berturut-turut

untuk

memberitahukan kepada seluruh jemaat gereja terkait bahwa kedua calon mempelai akan
menikah dan barang siapa yang mengetahui halangan-halangan yang dapat membatalkan
rencana pernikahan tersebut diminta untuk memberitahu pihak gereja.
Ketatnya persyaratan untuk menikah bagi umat agama Katolik ini turut membantu
menguak rencana pernikahan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua
belah pihak. Namun demikian, Pemuka Agama Katolik menjumpai kenyataan-kenyataan pahit
di lapangan akan pernikahan-pernikahan yang sebenarnya tidak diinginkan yang banyak di
antaranya merupakan rencana pernikahan anak dengan anak perempuan sebagai korbannya.
Berdasarkan pengalaman Pemuka Agama Katolik, anak perempuanlah yang seringkali berada di
pihak yang “terpaksa” untuk menikah karena keinginan orang-orang di luar dirinya, yaitu orang
tua maupun pihak laki-laki yang ingin menikahinya.
Selain itu, banyak pula kasus adanya dokumen palsu yang terlihat seperti asli yang
beberapa di antaranya telah berhasil mengelabui gereja. Oleh karena itu, di sinilah tujuan
pengumuman pernikahan sebanyak tiga kali di gereja. Pemuka Agama Katolik bercerita bahwa
ia beberapa kali melakukan penyelidikan latar belakang calon pengantin dengan memeriksa
alamat rumah, gereja, dan tempat pembaptisan, dan beberapa di antaranya terbukti bahwa
dokumen persyaratan untuk menikah yang diberikan merupakan dokumen palsu. Oleh karena
itu, di sinilah fungsi dari pengumuman pernikahan sebanyak tiga kali di gereja yang dapat turut
membantu untuk menyingkapkan ketidaksahan dokumen dengan munculnya pihak-pihak yang
mengajukan keberatan setelah mendengar pengumuman tersebut.
Segala persyaratan menikah yang diatur oleh gereja Katolik berdasarkan prinsip agama
Katolik yang tidak memperbolehkan terjadinya perceraian di kemudian hari. Selain itu, segala
persyaratan ketat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa ada upaya-upaya aktif yang
dilakukan oleh gereja untuk melindungi kesucian pernikahan Katolik agar semua pernikahan
yang dilangsungkan atas nama agama Katolik tidak melanggar aturan-aturan agama yang secara
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langsung menunjukkan bahwa pernikahan anak bertentangan dengan prinsip-prinsip
pernikahan gereja Katolik. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa
pernikahan yang tidak memenuhi syarat “terpaksa” tetap dilangsungkan. Pemuka Agama
Katolik mengaku tetap ada pernikahan yang tidak memenuhi syarat, yaitu di mana calon
pengantin perempuan masih berusia 16 tahun, yang “terpaksa” ia berkati karena pihak keluarga
sudah menyiapkan pesta perkawinan yang cukup besar.
Sementara, Pemuka Agama Kristen Protestan mengatakan bahwa agama Kristen
Protestan berfokus pada pernikahan secara umum dan tidak ada pembahasan khusus tentang
batasan usia untuk menikah dan pernikahan anak itu sendiri. Menurut Pemuka Agama Kristen
Protestan, pernikahan itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Sebenarnya, menikah dalam
agama Kristen Protestan adalah sebuah pilihan karena dalam kitab suci dikatakan apabila
seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu maka sebaiknya ia menikah.
Secara kelembagaan, Kristen Protestan memiliki banyak aliran seperti Evangelist
(tempat bergabungnya Pemuka Agama Kristen Protestan yang menjadi subjek penelitian ini)
yang juga merupakan gereja Kristen Protestan terbesar di Kalimantan; HKBP (Huria Kristen
Batak Protestan), termasuk HKBP Simalungun dan Karo; GKPB (Gerea Kristen Protestan Bali);
GPIB (Gereja Prostestan Indonesia bagian Barat); Karismatik; Pentakosta; dan masih banyak
lagi. Masing-masing gereja memiliki tata gereja yang berlaku seperti undang-undang yang
mengatur semua aturan gereja termasuk pernikahan.
Secara terus terang Pemuka Agama Kristen Protestan mengatakan bahwa di Kristen
Protestan Evangelist sendiri tidak memiliki aturan yang secara khusus membahas soal
perkawinan anak. Ia berpendapat bahwa hal ini terjadi karena pihak gereja belum melihat
perkawinan anak sebagai masalah serius. Ia melanjutkan bahwa banyak pendeta sibuk dengan
pelayanan mimbar (untuk menyampaikan khotbah-khotbah). Akibatnya fokus gereja hanya
persoalan ibadah tapi aksi sosial hampir tidak ada. Praktek perkawinan anak yang merupakan
isu sosial belum mendapat perhatian.

Ia juga mengatakan bahwa koleganya di HKBP

menyampaikan bahwa HKBP mengadopsi UU negara mengenai pernikahan anak. Gereja HKBP
kemudian mengatur bahwa anak di bawah umur tidak boleh menikah.
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Menurut pengamatan Pemuka Agama Kristen Protestan, persoalan ekonomi menjadi
salah satu faktor yang berkelindan dalam praktik perkawinan anak, terlebih ketika perusahaanperusahaan kelapa sawit masuk atas ijin yang diberikan oleh para pemuka adat atau yang
disebut Demang. Masuknya perusahaan kelapa sawit ini membuat masyarakat desa kehilangan
lahan-lahan sumber mata pencaharian mereka karena sebagian besar masyarakat Kalimantan
Tengah adalah petani. Akibatnya mereka ditimpa kemiskinan, dan untuk mengurangi beban
ekonomi dan beban sosial lainnya mereka mendorong praktek perkawinan anak

Di sini

sebenarnya para Demang turut memainkan peran dalam memicu terjadinya praktik pernikahan
anak.
Kehamilan yang tidak diinginkan juga menjadi salah satu pemicu terjadi perkawinan
anak karena ketika seorang anak perempuan ketahuan hamil, maka solusi yang terpikir oleh
masyarakat adalah pernikahan. Sepanjang persoalan administrasi terpenuhi, yaitu pertama
apakah calon pengantin sudah pernah menikah dan apabila sudah Perth, maka surat cerai perlu
dilampirkan, dan kedua apakah pihak keluarga hadir, karena apabila hadir berarti pernikahan
tersebut sudah disetujui oleh keluarga. Apabila kedua syarat tersebut sudah dipenuhi, yang
berarti tidak ada masalah secara administrasi, maka menurut Pemuka Agama Kristen Protestan
gereja akan menyetujui pernikahan tersebut, termasuk ketika calon pengantin masih di bawah
umur yang belum siap secara fisik dan psikis.
Persoalan perkawinan anak orang Kristen Dayak memiliki wajah yang sedikit berbeda.
Bagi mereka, persoalan adminstrasi gereja terasa memberatkan mereka. Mereka mendapati
bahwa aturan Kristen yang mengharuskan katekisasi 70, yaitu pendidikan Kristen yang harus
ditempuh sebelum seseorang dapat dibaptis. Aturan gereja yang mengharuskan pernikahan
yang diberkati gereja harus dilaksanakan resepsi atau pesta pernikahan juga terasa
memberatkan bagi sebagian umat Kristen Dayak. Dengan keberatan-keberatan di atas, maka
banyak umat Kristen Dayak yang memilih untuk menyelenggarakan pernikahan secara adat.
70

Berdasarkan pengertian http://www.gkpi.or.id/page/66/katekisasi_dan_sidi (diunduh pada tangga 22
November 2016 pukul 11.31), katekisasi adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran tentang iman Kristen yang
diselenggarakan gereja bagi seluruh warganya, dari anak-anak hingga dewasa, bertolak dari keyakinan bahwa
pendidikan dan pengajaran Kristen berlangsung seumur hidup. Pendidikan dan pengajaran ini bersumber dari dan
didasarkan pada Alkitab. Katekisasi secara formal diberikan bagi mereka yang belum dan hendak dibaptis.
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Namun demikian, pernikahan secara adat dapat membuka peluang bagi berlangsungnya
praktek-praktek perkawinan anak.
Berbeda dengan agama-agama lainnya di mana Katolik dan Kristen Protestan yang
memandang pernikahan sebagai sesuatu yang dianjurkan, dan Hindu yang melihat pernikahan
sebagai suatu kewajiban karena dengan menikah dan memiliki keturunan, seseorang
menyelamatkan leluhurnya melalui inkarnasi (kelahiran kembali) untuk lahir kembali ke dunia,
perwakilan tokoh agama Budha yaitu Pemuka Agama Budha secara tegas menyampaikan
bahwa pernikahan dalam agama Budha merupakan suatu pilihan.
Mengenai pernikahan anak, dalam kitab suci agama Budha, yaitu Wedha, memang tidak
secara eksplisit ditentukan batas usia minimum untuk menikah, namun, ada satu pernyataan
sang Budha yang kemudian menjadi pegangan bagi para umat Budha akan usia yang pantas
untuk menikah. Seorang Pemuka Agama Budha mengatakan bahwa dalam agama Budha ada
pembicaraan Budha pada putera kesayangannya, boleh saja menikah asal mendapat
perlindungan orang tua dan keluarga. Kalau sudah umur 20 tahun tapi belum matang mungkin
tidak akan dikawinkan. Tapi sesungguhnya tidak disebutkan batasan usia mengingat pernikahan
merupakan pilihan.
Perihal pernikahan pada umumnya yang dilakukan umat Budha dan pernikahan anak
pada khususnya, Pemuka Agama Budha mengungkapkan bahwa orang Budha jarang menikah,
dan perkawinan anak terkait dengan persoalan pendidikan dan ekonomi. Kebanyakan pemeluk
agama Budha di Palangkaraya orang Tionghoa yang tidak punya masalah ekonomi dan
pendidikan sehingga tidak ada kasus menikah di bawah umur.
Pemuka Agama Budha mengaku sedih ketika ia membaca proposal pernikahan anak yang
kami berikan karena ia membayangkan bahwa pernikahan anak berarti “anak yang mau
dianakkan”, begitu ia membahasakannya. Ia juga berusaha “membayangkan” apabila ia
dihadapkan dengan kasus pernikahan anak, ia tidak akan bersedia memberkati meskipun orang
tua mengijinkan karena ini berarti ia menyetujui tindakan “anak yang mau dianakkan”.
Penjelasan Pemuka Agama Budha mengenai perkawinan anak memperlihatkan bahwa
Pemuka Agama Budha sebagai perwakilan dari tokoh agama Budha melihat isu pernikahan anak
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bukan sebagai masalah yang dekat dengan umatnya. Hal ini dijelaskan dengan kenyataan
bahwa umat Budha yang dipimpinnya memang sedikit jumlahnya, dan dipengaruhi oleh kondisi
sosial umat Budha itu yang memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik sehingga mampu
membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang pendidikan yang cukup tinggi.
Agama Kaharingan memiliki perspektif tersendiri tentang perkawinan anak. Kaharingan
adalah sistem kepercayaan asli suku Dayak di seluruh Kalimantan. “Kaharingan” berasal dari
bahasa Sangen (Dayak kuno) yang diambil dari kata haring yang berarti “tumbuh” atau “hidup”.
Namun seperti juga agama asli lainnya di Nusantara, Kaharingan dipandang sebagai
kepercayaan lokal yang nyaris terpinggirkan dan tidak dipandang sebagai agama yang diakui,
terutama pada masa Orde Baru yang hanya mengakui lima agama di Indonesia.
Kaharingan diputuskan menjadi agama dengan menginduk pada agama Hindu melalui SK
Pemerintah nomer 37 tahun 1980 dan sejak saat itu agama Kaharingan berubah menjadi
Agama Hindu Kaharingan, yang termasuk dalam agama-agama Hindu Nusantara. Menurut adat
Kaharingan maupun agama Hindu Kaharingan, perkawinan mencakup dua hal yang berbeda: (1)
konsep menjalankan perkawinan mengikuti adat Dayak dan agama Hindu Kaharingan dan (2)
ritual adat upacara perkawinan, atau disebut Pelek Rujin Pangawin, yang ditekankan pada
penentuan dan pemenuhan Jalan Hadat Perkawinan atau penentuan mas kawin.
Secara konseptual, perkawinan merupakan tahapan yang sangat penting dalam
kehidupan orang Dayak. Dalam Pelek Rujin Pangawin (atau Pedoman Dasar Perkawinan),
disebutkan beberapa ketentuan yang mengatur perkawinan orang Dayak, yaitu harus dilakukan
sesuai garis keturunannya; melalui proses perkawinan yang mana pihak laki-laki lah yang
mendatangi perempuan dan membawa mas kawin; pihak perempuan yang menerima harus
mengadakan pesta untuk menyambut pihak laki-laki; adanya tanggung jawab bersama untuk
membina keluarga; serta adanya sanksi apabila terjadi perceraian.
Dari ke empat aturan perkawinan yang disebutkan dalam Pedoman Dasar Perkawinan
Dayak persoalan kematangan mempelai tidak dibahas karena ketentuan perkawinan
menitikberatkan pada pasangan yang dipilih, proses perkawinan dan konsekuensi dalam
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menjalankan perkawinan. Meskipun demikian, persyaratan yang diberikan diasumsikan
menyulitkan terjadinya perkawinan anak karena persyaratan berat yang diberikan.
Terdapat perbedaan pendapat di antara pemuka agama Hindu Kaharingan mengenai
insiden kawin anak yang banyak terjadi di Kalimantan Tengah. Sebagian besar pemuka agama
dan adat menyatakan tidak pernah melaksanakan perkawinan pasangan di bawah umur dan
berpegang pada aturan adat kawin yang memberikan persyaratan yang sulit dipenuhi anakanak. Angka perkawinan anak yang tinggi di Kalimantan Tengah, khususnya Katingan,
dipandang sebagai hal yang ada di luar pengetahuan mereka.
Namun beberapa pemuka agama Hindu Kaharingan menyatakan bahwa, meskipun
bukan mereka yang mengawinkan, persoalan kawin anak terjadi dan dapat ditelusuri dari
struktur keluarga-keluarga seperti kasus-kasus yang mereka temui di komunitas masyarakat
Dayak. Menurut mereka, terjadinya perkawinan anak lebih banyak diatribusikan pada pengaruh
yang datang dari luar masyarakat daripada sistem sosial yang ada dalam masyarakat Dayak,
khususnya masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan.
Terbukanya komunikasi dengan dunia luar melalui internet, maupun obat-obatan adiktif
dipandang sebagai pemicu dari pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang
tidak diinginkan. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa situasi di mana rang tua sibuk bekerja,
bertani, menginap di ladang, sedangkan dia meninggalkan anaknya di rumah, di kampungnya
sehingga anaknya bebas di rumah, menjadi salah satu pemicu kebiasaan konsumsi obat-obatan
dan pergaulan bebas. Ketidakhadiran orang tua secara penuh dalam kehidupan anak-anak, yang
pada masa lalu tidak menjadi masalah karena lingkungan sosial anak-anak sama dengan
lingkungan sosial orang tua, menjadi persoalan besar ketika kehadiran teknologi internet
membuat ruang sosial anak menjadi lebih luas dan tidak lagi dapat dipantau oleh orang tua.
Akses internet yang dibuka melalui teknologi telepon genggam dipandang membawa pengaruh
yang buruk dalam kehidupan remaja di Kalimantan Tengah.
Kehamilan tidak diinginkan merupakan penyebab dari dikawinkannya laki-laki dan
perempuan pada usia anak-anak. Hal ini berkaitan dengan bagaimana adat memandang “nilai”
anak perempuan bagi keluarga. Menurut Pemuka Agama Kaharingan, perempuan dipandang
sebagai simbol yang akan membawa harum nama keluarga, serta anak yang menjaga harga diri
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keluarga. Dengan demikian ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan maka berdasarkan
keputusan keluarga perkawinan harus tetap dilaksanakan, meskipun calon mempelainya masih
berusia anak-anak.
Selain teknologi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi akar permasalahan kawin
anak. Para pemuka agama Hindu Kaharingan mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang
rendah karena kurangnya akses pendidikan menjadi salah satu penyebab tingginya angka
perkawinan anak. Rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi terhadap kecenderungan
mengawinkan anak, khususnya anak perempuan, dalam dua sisi.
Di satu sisi anak-anak perempuan yang putus sekolah tidak memiliki banyak kesempatan
untuk melakukan hal lain selain menunggu untuk dikawinkan, namun di sisi lain besarnya
kendali orang tua dalam adat Dayak dalam kehidupan dan perkawinan anak-anaknya juga dapat
mendorong terjadinya perkawinan anak. Orang tua, dan juga sanak keluarga dekat, berperan
besar dalam merestui jalannya perkawinan, dan ketika pendidikan maupun wawasan orang tua
juga terbatas bukan tidak mungkin perkawinan anak tidak dilihat sebagai permasalahan, namun
juga sebagai solusi dari permasalahan yang ada.
6.2. Rekomendasi
6.2.1 Rekomendasi Umum
Perlu dilakukan upaya sosialisasi tentang dampak perkawinan anak melalui meja
mimbar oleh para pemimpin agama yang bertujuan agar para umat memilki pengetahuan akan
dampak negatif dari pernikahan anak. Selain itu, perkawinan anak diharapkan menjadi salah
satu bahan pembicaraan penting di dalam proses dialog antar para pemuka agama-agama di
Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan. Terlibatnya para pemuka agama-agama dapat
menjadikan perkawinan anak menjadi perhatian bagi berbagai pihak yang seharusnya ambil
bagian dalam upaya menghentikan praktek-praktek perkawinan anak.
Konstruksi sosial akan posisi anak perempuan telah menjadi bagian dari sebuah mata
rantai yang dapat berujung pada pernikahan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya
pernikahan anak merupakan suatu kerja keras yang harus dimulai dari akarnya, ketidakadilan
gender yang sudah diemban oleh perempuan sejak ia dilahirkan. Interpretasi dan pemaknaan

154

atas ajaran agama dalam konteks tertentu dapat memberikan kontribusi bagi berlangsungnya
tradisi perkawinan anak. Namun demikian, nilai-nilai agama tidak berdiri sendiri. Di dalam
nilai-nilai agama melekat berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tidak bisa
dilepaskan.
Pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya juga perlu mengupayakan pendidikan
kesehatan reproduksi kepada anak-anak mulai dari sekolah dasar, bukan sekadar pelajaran
biologi yang selama ini sudah diberikan. Pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan
seksualitas akan membantu anak-anak sejak dini memahami fungsi organ reproduksi mereka
secara benar, dan mulai diarahkan untuk mengerti konsekuensi dari setiap perbuatan.
Mengingat tidak semua orang tua mempunyai kemampuan untuk menjelaskan secara baik,
ditambah dengan masih kuatnya pemahaman bahwa membicarakan isu kesehatan reproduksi
dan seksualitas adalah tabu, maka penjelasan yang dibutuhkan anak-anak untuk memenuhi
rasa ingin tahu mereka yang luar biasa harus disampaikan oleh pendidik yang mahir.
Penyuluhan tentang resiko perkawinan anak sebaiknya tidak hanya diberikan kepada

para orang tua, tetapi juga menyasar ke majelis taklim dan pengajian-pengajian remaja, atau
kelompok-kelompok kegiatan remaja. Untuk itu harus melibatkan juga penyuluh BP4 untuk
kemudian bergandengan dengan tokoh agama yang berpikir progresif dan pendidik di
perguruan tinggi. Beberapa kelompok sosial dapat dijadikan prioritas penyuluhan tersebut
yakni pelajar, masyarakat miskin yang hidup di wilayah hilir, maupun mereka yang merupakan
kalangan menengah yang sebagian di antaranya masih memiliki tradisi perkawinan anak.
6.2.2 Rekomendasi Khusus Untuk KPP PA
Sangat perlu dipertegas dan diimplementasikan koordinasi antarkementerian dan
lembaga yaitu pemerintah pusat, Bappenas, Kementerian terkait (drivers), untuk mendorong
pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Isu penanganan perkawinan anak masuk
dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dapat diterapkan hingga ke level kabupaten/kota. Untuk
itu perlu dilakukan upaya mengidentifikasi lembaga-lembaga mana saja yang sudah dan belum
bekerja

untuk

isu

perkawinan

anak,

dan

bagaimana

koordinasinya

dengan

Kementerian/Lembaga.
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KPP PA dan drivers memikirkan bagaimana caranya agar intervensi juga dilakukan
hingga ke pemukiman miskin misalnya dengan memberikan peningkatan atau pemberdayaan
ekonomi dan memberikan peluang untuk kerja sehingga anak-anak putus sekolah memiliki
pilihan lain dalam kehidupannya sehingga tidak lagi menunggu di rumah untuk dikawinkan oleh
orangtuanya.
KPP PA dan drivers mengupayakan kerja sama dengan para pemuka agama khususnya
para pemuka agama progresif agar lebih berperan aktif melakukan sosialisasi pemahaman
tentang tidak tepatnya praktik perkawinan anak. Para pemuka agama yang progresif selayaknya
lebih banyak diberikan ruang dan diberikan fasilitas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan
yang benar menggunakan perspektif agama tanpa bias.
Pada level Kementerian/Lembaga, kebijakan terkait perkawinan anak masuk dalam
program kesehatan reproduksi. Ada “rapor kesehatanku” yang memasukkan persoalan
pubertas dan perilaku beresiko untuk remaja. Selama ini reformasi pendidikan lebih banyak
terkait dengan jam pendidikan daripada persoalan substansi pendidikan. Perlu juga dipikirkan
untuk menyusun buku khusus tentang kesehatan reproduksi yang bisa dipahami anak-anak dan
remaja. Selama ini isu kesehatan reproduksi tidak lagi dianggap sesuatu yang tabu dibicarakan,
namun sudah dapat menjadi bagian dari pelajaran formal di sekolah. Maka Kementerian PP dan
PA sangat perlu berkoordinasi dengan Kemendikbud. Termasuk juga memikirkan pendidikan
keterampilan bagi anak-anak putus sekolah yang ada di desa-desa.
KPP PA agar lebih memanfaatkan Forum Organisasi Keagamaan, yang sudah memiliki
deklarasi kesepakatan bersama antara pemuka-pemuka agama di tingkat pusat yang
seharusnya diturunkan ke level-level di bawah, bekerja sama dengan Kementerian Agama.
Kebijakan di daerah untuk menghapus praktik perkawinan anak harus dikeluarkan dari
level Pergub, Perda, dengan arahan dari Dinas PP dan PA.
Pencanangan wajib belajar 12 tahun diserukan secara masif melalui berbagai ‘pintu’
dengan fokus pada isu pernikahan anak yang merugikan. Integrasikan persoalan kawin anak
dalam 3 ends. Agar dilakukan sebanyak mungkin pelibatan kaum muda dalam pencegahan
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perkawinan anak yaitu di Remaja Masjid, di Sekolah Minggu, di Forum Anak, juga dilakukan
dengan sistem getok tular.
Pemerintah Daerah selama ini belum kelihatan memberikan penyuluhan ke berbagai
desa tentang buruknya praktik perkawinan anak dan bagaimana harus dicegah, padahal
pemerintah daerah memiliki PKK dan BKKBN yang dapat digerakan bersama-sama. Perlu
dipikirkan agar KPP PA dan drivers lain dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam
penanganan isu tersebut dengan memanfaatkan PKK, dan LSM-LSM yang cukup berpengaruh di
daerah bahkan di desa.
KPP PA dan drivers lain agar menyusun dan melaksanakan kampanye masif secara lebih
banyak memanfaatkan media massa konvensional (cetak, televisi, radio, film, iklan layanan
masyarakat) dan media massa terkini seperti media sosial (medsos) atau media dalam jaringan
(daring) dengan berbagai bentuk (Facebook, Instagram, Twitter, Path, WhatsApp, Line, WeChat
dan lain sebagainya) untuk mengatasi praktik perkawinan anak di seluruh Indonesia. Saat ini
media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari generasi muda maupun para orang tua
di semua strata sosial, maka memanfaatkan tehnologi terkini dalam bidang komunikasi massa
bisa menjadi pilihan yang relatif tidak terlalu membutuhkan biaya tinggi namun punya daya
pengaruh luar biasa.
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