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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pernikahandini (early mariage) merupakansuatupernikahan formal

atautidak formal yang dilakukandibawahusia 18 tahun (UNICEF, 2014).

Sedangkan Al Ghifari (2008)

berpendapatbahwapernikahanmudaadalahpernikahan yang

dilaksanakandiusiaremaja.Dalamhalini, yang

dimaksuddenganremajaadalahantarausia 10 – 19 tahundanbelumkawin

(Desiyanti, 2015).

Menurut Karismawati et.al(2013)

Pernikahandiniselaludikaitkandenganusiapernikahanyangdilaksanakanpadaa

mbangbatasatau dibawahusiapernikahan yang diperbolehkanolehUndang-

undangPerkawinanPasal 7 ayat (1)

yaituPerkawinanhanyadiizinkanjikapihakpriasudahmencapaiumur 19

tahundanpihakwanitasudahmencapaiumur 16 tahundanPasal 6 ayat (2)

Untukmelangsungkanperkawinanseorang yang belummencapaiumur 21

tahunharusmendapatizinkedua orang

tua.Kebijakanpemerintahdalammenetapkanbatas minimal

usiapernikahaninitentunyamelalui proses danberbagaipertimbangan. Hal

inidimaksudkan agar keduabelahpihakbenar-

benarsiapdanmatangpadaaspekfisik, psikis, mental danekonomi sosial.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) dalam Maimunah (2015), Indonesia termasuk negara dengan

persentase perkawinan usia dini yang cukup besar  di dunia yaitu ranking
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37.Menempati provinsidenganpersentaseperkawinandinikurangdari 15

tahuntertinggiadalah Kalimantan Selatan (9 %), Jawa Barat (7,5 %),

sertaKalimantan Timurdan Kalimantan Tengah sebanyak7

%)danBanten(6,5%). Sedangkan

Provinsidenganpersentaseperkawinandiniuntuk interval 15-19

tahuntertinggiadalahProvinsi Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat

(50,2%), serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan

Sulawesi Tengah (46,3%).

Kasuspernikahanusiadinibanyakterjadi di

berbagaipenjuruduniadenganberbagailatarbelakang.

Telahmenjadiperhatiankomunitasinternasionalmengingatrisiko yang

timbulakibatpernikahan yang dipaksakan, hubunganseksualpadausiadini,

kehamilanpadausiamuda, daninfeksipenyakitmenularseksual.

Kemiskinanbukanlahsatu-satunyafaktorpenting yang

berperandalampernikahanusiadini. Hal lain yang

perludiperhatikanyaiturisikokomplikasi yang terjadi di

saatkehamilandansaatpersalinanpadausiamuda,

sehinggaberperanmeningkatkanangkakematianibudanbayi. Selainitu,

pernikahan di usiadini juga

dapatmenyebabkangangguanperkembangankepribadiandanmenempatkana

nak yang dilahirkanberisikoterhadapkejadiankekerasandanketerlantaran.

Masalahpernikahanusiadiniinimerupakankegagalandalamperlindunganhakan

ak (Eddy danShinta, 2009).  Sedangkan pada laki-laki yang menikah dini

adalah kurangnya kematangan emosional sehingga dapat menyebabkan

banyaknya konflik yang terjadi saat berumah tangga. Oleh karena itu

penelitian ini hanya berfokus pada wanita yang menikah dibawah umur saja

karena melihat banyaknya resiko yang mungkin terjadi pada wanita yang
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menikah dibawah umur untuk menyambut kehamilannya nanti, sedangkan

pada lelaki tidak menjadi masalah karena yang nantinya akan berperan

penting dalam pernikahan terkait kesehatan reproduksi adalah dari

wanitanya.

Dikutip dari Maimunah (2015)  tingginya angka pernikahan dini di

Kalimantan Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor

ekonomi dan budaya, atau lantaran tidak mampu melanjutkan pendidikan

yang lebih tinggi, banyak diantara pelajar yang memilih menikah. Fakta

tersebut cukup mengkhawatirkan, pasalnya usia menilkah yang terlalu muda

membuat resiko kesehatan terutama ibu dan bayi. Selain resiko terhadap

kesehatan, menikah terlalu dini juga membuat pasangan kerap mengalami

kesulitan ekonomi. Akhirnya banyak anak dari pasangan yang menikah dini

tidak mendapat asupan gizi yang memadai. Adapun kejadian pernikahan dini

yang terjadi di kalangan ekonomi menengah keatas di sebabkan oleh

beberapa faktor yaitu keinginan dari orang tua yang ingin cepat mendapatkan

cucu, takut akan kekayaannya jatuh ke tangan orang lain maka orang tua

lebih memilih menikahkan anaknya secara dini kepada kerabat dekatnya, dan

faktor lain yaitu orang tua takut anaknya akan terjerumus ke pergaulan bebas

oleh karena itu orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara

dini.

Kabupaten Tanah Bumbumerupakandaerah yang paling

tinggijumlahpernikahandininya, menggeserKabupaten Hulu Sungai Utara,

yang berdasarkanRiskesdes 2011 daerahtertinggipernikahandininya.

Sedangkanuntukangkamelahirkandini, Kalimantan

selatanberadapadaurutankeduanasionaldenganangkamelahirkandini

53/1.000 penduduk (Riskesdes,2011).
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HasilpenelitianUtami (2013)

mengatakanperkawinanusiamudatidakhanyamemilikidampakpadapertambah

anpenduduk yang semakintinggitetapiperkawinan di usiamuda juga

dapatmemilikidampakpadakesehatanwanita yang

melakukanperkawinanpadasaatusiamuda. Wanita yang

melakukanperkawinan di

usiamudaataumelakukanhubungansekssecaradinimemilikirisikoterkenakank

erleherrahimataukankerserviks. Berdasarkanhasilpenelitian,usiawanita yang

paling baikuntukmelahirkanadalahusia 20-30

tahunsedangkanmelahirkanpadausiamudaatauremaja (usia di bawah 20

tahun) dapatmenimbulkanakibatburuktidaksajabagikesehatanibutapi juga

bagibayi yang dilahirkan.

Sesuai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2014)

mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor

dari diri sendiri (internal) seperti pengetahuan,kemauan sendiri, agama dan

faktor dari luar (eksternal) seperti kemauan orang tua, budaya, pergaulan

bebas, dan ekonomi.

Berdasarkanstudipendahuluan yang dilakukan di KUA Banjarmasin

Selatandidapatkanhasilbahwaterdapat 182 pernikahan terjadi dalam kurun

waktu 3 bulan dengan pernikahan usia dini sebanyak 55 orang (30,23%)

yang banyakmempengaruhiterjadinyapernikahandiniadalahfaktor internal

dan eksternal karena banyak remaja yang memutuskan untuk menikah

karena kemauan sendiri, rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor dari

orang tua serta adat istiadat dari lingkungan sekitar.

Berdasarkanlatarbelakangdiatasmakapenelititertarikuntukmengambilj

udul “Gambaran kejadian pernikahanusiadini di Kecamatan Banjarmasin

Selatan”.
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B. RumusanMasalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah

pada karya tulis ilmiah ini yaitu gambaran kejadian pernikahan usia dini di

Kecamatan Banjarmasin Selatan.

C. TujuanPenelitian

1. TujuanUmum

Mengetahui gambaran kejadian pernikahan usia dini di

Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2. TujuanKhusus

a. Mengidentifikasi kejadianpernikahanusiadini di Kecamatan

Banjarmasin Selatan

b. Mengidentifikasi karakteristikperempuan yang menikahdini

berdasarkan pendidikannya di Kecamatan Banjarmasin Selatan

c. Mengidentifikasi kejadian pernikahan dini berdasarkan adat istiadat di

Kecamatan Banjarmasin Selatan

d. Mengidentifikasikejadian pernikahan dini berdasarkan pengaruh orang

tua di Kecamatan Banjarmasin Selatan

D. ManfaatPenelitian

1. BagiInstitusiPendidikan

Memperkayailmupengetahuan di

bidangkesehatanreproduksikhususnyatentanggambaran pernikahandini.

Memberikansumbanganinformasiuntukmengembangkanilmupengetahuan
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terutama di bidangkesehatankhususnyamengenaikematangan organ

reproduksi.

2. BagiMasyarakatKelayan

Memberipengetahuantentangpendewasaanusiapernikahandengantingkat

pendidikan pasangan yang menikah

terkaitbanyaknyakejadianpernikahandini di Wilayah Banjarmasin Selatan.

3. BagiPeneliti

Memberikanpengalamansertamenambahpengetahuanmengenaitingkat

pendidikan pasangan yang menikahdengankejadianpernikahanusiadini.


