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MOTIF (FAKTOR PENDORONG) DAN PERSEPSI KAWIN USIA MUDA

PADA REMAJA PEDESAAN DI JAWA BARAT

Siti Homzah dan Munandar Sulaeman*

ABSTRAK

Secara substantif terjadinya kawin usia muda pada remaja di pedesaan
merupakan permasalahan kompleks yang tidak lepas dari masalah ekonomi,
sosial, budaya, agama dan kebijakan. Artinya terjadinya kawin usia muda
berkaitan dengan berbagai faktor permasalahan tersebut. Faktor ekonomi sering
menjadikan orang tua bersifat pragmatis, disatu pihak ada keinginan untuk
memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya, tetapi di lain pihak
pertimbangan biaya pendidikan yang mahal dan kondisi ekonomi keluarga yang
pas-pasan mendorong anaknya untuk segera menikah. Faktor lain berkaitan
dengan kecenderungan anak remaja perempuan yang tereksploitasi budaya
komersialisasi sehingga banyak terjadi kawin usia muda. Pada kasus tertentu,
kehawatiran orang tua terhadap pola pergaulan jaman sekarang, mendorong
orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Aspek pemahaman nilai agama
secara tidak langsung dapat pula mendorong terjadinya kawin usia muda
Demikian pula faktor penting lainnya adalah kebijakan pemerintah dalam praktek
proses pernikahan, masih belum tegas dalam mensyaratkan usia pernikahan,
terutama pada praktek nikah lebih cenderung mengabulkan nikah karena
pertimbangan interpretasi nilai agama yang bias bukan pertimbangan fungsi
keluarga lainnya. Sedangkan persepsi remaja terhadap kawin usia muda
berkaitan dengan nilai sosial budaya dan agama yang mempengaruhi interpretasi
remaja sebagai memori permanen atau representasi mental pada proses
berpersepsi.
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MOTIVATING FACTOR AND PERCEPTION OF YOUNG AGE MARRIAGE TO
VILLAGE ADOLESCENT IN WEST JAVA

Siti Homzah and Munandar Sulaeman*

ABSTRACT

Substantively, the appearance of young age marriage of adolescent in the village
is a complex problem that not detached to an economical, social, cultural,
religion and policy problem. It means that the appearance of young age
marriage is related to those problem. Economical factor frequently makes
parents to be a pragmatic , in one side there is a desire to give a good education
of their children, but in other side a consideration about a high educational cost
and lack of family economical condition urge their children to immediately
marry. Another factor is associated with young girls leaning that exploited by
commercializastion culture so a lot of young age marriage is appearing. An
aspect of religious value understanding indirectly urge the appearance of young
age marriage. In certain case, parents wariness to recent behaviour pattern,
urge them to immediately marry their children. Thus with another important
factor that is government policy in marriage process practice, they still not being
clear in condition of marriage age, it is more learning to grant it by religion
consideration not for family function. While an adolescent perception about
young age marriage related to cultural, social value and religion affecting
adolescent interpretation as a permanent memory or mental reprecentation in a
process of perception.
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1. Pendahuluan

Berdasarkan data hasil SDKI 2002 –2003 rata-rata usia kawin pertama

wanita adalah 17,8 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia perkawinan

tersebut dapat menimbulkan berbagai resiko terhadap kesehatan reproduksi

berupa: keguguran, kematian bayi, kematian ibu dan ketidakharmonisan

keluarga akibat belum dewasanya cara berpikir dan belum matangnya psikologis

remaja.

Akibat lebih lanjut adalah keluarga usia muda tidak mampu melaksanakan

fungsi keluarganya, karena secara fisik-biologis, sosial-psikologis, ekonomi dan

budaya atau agama masih mentah dan belum berkembang wawasan dan pola

berpikirnya. Fungsi keluarga yang meliputi pengaturan seksual, reproduksi,

sosialisasi, afeksi (emosional), penentu status, perlindungan dan fungsi ekonomi

tidak mungkin dapat diperankan oleh sebuah keluarga yang masih rentan.

Persoalan lain akibat kawin muda adalah kependudukan, bahwa batas

umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju

kelahiran yang lebih tinggi jika dibadingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Demikian pula kenyataan di berbagai wilayah Jawa Barat seperti daerah

Pantai Utara dan Priangan menunjukkan peningkatan kawin usia muda, yang

menimbulkan permasalahannya bersifat kompleks. Oleh karena itu perlu dikaji

secara seksama tentang berbagai faktor yang merupakan akar masalahnya, agar

diperoleh masukan untuk penentuan kebijakan.

Kawin usia muda merupakan masalah yang berkaitan dengan aspek

reproduksi, kultur, struktur keluarga dan masyarakat serta relasi sosial pada

masyarakat. Masalah reproduksi adalah pengetahuan yang merupakan bekal
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untuk calon pasangan kawin yang sebaiknya sudah tersosialisasi dengan baik,

yang secara lanngsung akan mempengaruhi kawin usia muda. Tetapi ada

persoalan penting lain yang menentukan sikap untuk kawin usia muda adalah

kultur berupa norma masyarakat setempat yang secara normatif bersifat

menekankan untuk sesegera mungkin menikah daripada menanggung beban

moral akibat pergaulan pranikahnya. Struktur sosial masyarakat yang agraris

atau pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi yang lemah ada kecenderungan

untuk melangsungkan kawin usia muda, hanya akibat ekonomi lemah. Demikian

pula pola relasional yang lokalit, menyebabkan tidak tersebarnya nilai manfaat

usia kawin sesuai dengan kesehatan reproduksi, psikologis dan sosial. Persepsi

remaja sendiri terhadap kawin usia muda tidak lepas dari hasil pencerapan

pegalaman dengan fakta sosial berupa nilai sosial budaya dan agama, yang

mempengaruhi remaja dalam melakukan interpretasi dan seleksi yang muncul

setelah ada respon.

2. Tinjauan Sosiologis Kawin Usia Muda

Perkawinan, secara sosiologis adalah suatu pola sosial yang disetujui,

dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Pada perkawinan

ada penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru

serta pengakuan akan status baru oleh orang lain (Horton, 1984). Tetapi

kenyataan pada masyarakat kita pengakuan status terlalu dini, yaitu dibawah

usia 19 tahun. Dari segi kebudayaan berlaku relatifitas budaya bagi kawin usia

muda , yang dianggap baik bagi etnis tertentu dan tidak baik bagi yang lain atau

pandangan positivistik.

Secara substantif teoritis, realitas terjadinya kawin usia muda dapat

diprediksi bahwa masalah kawin usia muda adalah masalah kelembagaan dan

sistem sosial. Keluarga adalah sebuah lembaga yang merupakan jaringan proses

hubungan antar manusia dan antar kelompok yang terpola secara fungsional
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yang meliputi cita-cita, sikap dan perbuatan guna memenuhi kebutuhan manusia

dan kelompoknya (Landis, 1955). Keluarga sebagai lembaga mempunyai

komponen nilai, cita-cita, sikap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhannya.

Keluarga sebagai sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan

sejumlah tugas, yang dirinci dalam fungsi keluarga yaitu: pengaturan seksual,

reproduksi, sosialisasi, afeksi (emosional), penentu status, perlindungan dan

fungsi ekonomi (Horton, 1984). Sejumlah fungsi tersebut tidak mungkin dapat

diperankan oleh sebuah keluarga sejauh keluarga tersebut tidak dipersiapkan

dari aspek fisik, biologis, psikologis dan sosial ekonominya secara memadai.

Salah satu aspek persiapan tersebut adalah usia kawin yang matang

(menurut Undang-undang perkawinan perempuan usia 20 tahun dan laki-laki

usia 25 tahun), yang akan merembet ke masalah fungsi keluarga lainnya. Usia

kawin muda (dibawah usia 20 tahun dari data statistik sekitar usia 17,8 tahun)

sungguh merupakan usia kawin yang banyak menanggung resiko. Dilema yang

dihadapi berkaitan masih tingginya angka kawin usia muda di Jawa Barat adalah

keharusan secara kultur dan struktur masyarakat dan di lain pihak pelanggaran

secara normatif legal formal yang ada dalam Undang-undang. Penjelasan secara

sosiologis tentang kawin usia muda dapat dideskripsikan dari berbagai persepsi,

karena sifatnya yang multidimensi. Diantaranya:

1. Kawin muda adalah fakta sosial (Durkheim), sebagai gejala sosial yang nyata
mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu, sebagai akibat tradisi
mengawinkan usia muda yang mendapat pengakuan dari masyarakatnya.
Sehingga ada semacam keharusan dan fungsional, seperti disinyalir sebagai
ajang “bisnis hajatan”. Pada kondisi masyarakat semacam ini kontra produktif
terhadap anjuran normatif usia kawin legal formal. Gejala demikian terkait
pula dengan akibat keterbelakangan ekonomi keluarga dan struktur anggota
keluarga yang besar, yang menyebabkan mendorong anggota keluarga untuk
segera mengawinkan anaknya.

2. Kawin muda menurut definisi sosial adalah akibat lemahnya inisiatif penalaran
dan pengetahuan generasi muda terhadap pengetahuan makna keluarga dan
fungsi keluarga, yang dikelompokan individu yang tidak memiliki tindakan
sosial yang bermakna (Weber). Nilai sakral dan rasional keluarga tidak
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sampai pada generasi muda, sehingga mereka kurang menghayati berbagai
fungsi keluarga. Hal ini terkait pula dengan pandangan lain sebagai akibat
tidak sampainya pengetahuan tantang konsep fungsi keluarga. Kognnisi
remaja sendiri tentang kawin muda akan mempengaruhi persepsinya setelah
berinteraksi dengan faktor pengalaman hasil pencerapan terhadap nilai sosial-
budaya dan agama serta realitas kehidupannya.

3. Pandangan relasi sosial, yang beranggapan perkawinan usia muda sebagai
akibat pola hubungan sosial antar kawula muda atau remaja yang cenderung
bersifat pergaulan bebas, yang menimbulkan adanya dua hal yang dapat
dikonsepsikan secara teoritis yaitu: penyimpangan sosial dan pengawasan
sosial (norma sosial dan agama). Penyimpangan sosial akibat kesenjangan
sosial antara pemahaman aspek normatif dengan realitas kehidupan yang
tidak kondusif bagi remaja. Aspek pengawasan sosial akibat tekanan
nilaiagama yang mengambil jalan pintas untuk segera nikah dari pada terjadi
pelanggaran terhadap agama.

4. Fakta sosial tentang kebijakan pemerintah, hal ini terkait dengan poin 1 dan
poin 3, bahwa kebijakan pemerintah (undang-undang perkawinan) yang
dibebankan kepada petugas Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam
pernikahan, terkadang belum secara konsisten menetapkan persyaratan usia
nikah (laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun). Kenyataan usia nikah
berada dibawah usia yang ditetapkan, karena ada restu dari orang tua. Motif
orang tua mengijinkan karena alasan nilai sosial budayanya, kehawatiran
melanggar nilai agama atau akibat yang ditimbulkan karena perilaku
penyimpangan sosial.

3. Prediksi Teoritis dan Telaah Kasus Motif Kawin Usia Muda Pada
Remaja pedesaan di Jawa Barat

3.1. Prediksi Teoritis Kawin Usia Muda

Berdasarkan tinjauan teoritis , ada dua faktor yang mempengaruhi kawin

usia muda yaitu faktor intern berupa kognisi dan penalaran serta persepsi

individu remaja dan faktor eksternal berupa fakta sosial-budaya, agama serta

realitas kehidupannya. Oleh karena itu persepsi remaja terhadap kawin muda

berkaitan dengan fakta sosial sebagai representasi mental yang akan

mempengaruhi interpretasi, seleksi pengetahuan dan informasi serta faktor

pelengkapnya.. Kalau remaja memandang kawin muda tidak bermasalah, artinya
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lingkungan sosial budayanyapun tidak kondusif. Demikian pula pengetahuan atau

wawasan remaja tentang makna keluarga dan fungsi keluarga sangat terbatas.

Ada kemungkinan tingkat pendidikannyapun rendah dan kebijakan dari aparat

yang terkait tidak tegas menegakan ketentuan tentang usia pernikahan yang

sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.

Sebagai ilustrasi motif kawin usia muda pada remaja adalah sebagai

berikut:

Fakta Sosial / Nilai Sosial-Budaya, Ekonomi dan agama

(aspek tradisi, aspek normatif/kebijakan serta prakteknya)

Internal Relasi Sosial:

Remaja: - Penyimpangan Sosial

- Daya nalar lemah - Pengawasan sosial

- Sikap

Gambar 1. Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Kawin Usia Muda
pada Remaja Pedesaan

Fakta Sosial/Nilal Sosial-Budaya dan Agama

(Aspek tradisi, aspek normatif/kebijakan serta prakteknya)

Stimuli Respon

Kawin
Usia
Muda

Persepsi
Interpretasi

Proses Seleksi

Pengalaman
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Gambar 2. Persepsi Remaja terhadap Kawin Usia Muda

Motif (faktor pendorong) Kawin usia muda bersifat kompleks berkaitan

dengan masalah nilai sosial budaya yang menjadi acuan kehidupan

masyarakatnya, terkait pula dengan kondisi internal berupa latar belakang sosial

kehidupannya termasuk nilai keluarga dan terkait dengan masalah relasi sosial

dengan kehidupan dunia modern, yang mendorong terjadinya penyimpangan

sosial dan pengawasan sosial yang secara darurat dipaksa kawin muda.

Kompleksitas tersebut juga mempengaruhi individu remaja dalam proses

persepsi.

Demikian prediksi teoritis mengenai menggejala dan meningkatnya kawin

usia muda, yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi keluarga dan

menurunkan kualitas SDM keluarga; yang pada ahirnya dapat melemahkan

generasi penerus bangsa.

3.2. Telaah Kasus Faktor Pendorong Kawin Usia Muda di Jawa Barat

3.2.1. Faktor Sosial Budaya

Untuk daerah penelitian Indramayu yang memiliki karakteristik nilai sosial

budaya yang spesifik apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa

Barat, yaitu karaktersitik sosial budaya pantai yang mempunyai nilai “longgar”,

(nilai-nilai yang diserap pada masyarakatnya adalah nilai yang berasal dari

budaya luar dalam artian nilai sekarang maupun nilai yang berasal dari jaman

pemerintahan kolonial Belanda), faktor sosial budaya merupakan faktor dominan

dalam hubungannya dengan proses kawin usia muda. Misalnya saja berkaitan

dengan masalah melamar dan masalah untuk mempertahankan kekayaan. Aspek

nilai dalam melamar ada norma yang menyatakan bahwa apabila anak

perempuan sudah ada yang melamar, jangan ditolak karena kalau ditolak akan

susah jodoh (”kebel”) atau sama dengan menolak rizki. Nilai lain yang

memungkinkan terjadinya kawin usia muda adalah kebijakan orang tua

dikalangan kelas kaya yang menjodoh anaknya dengan kelas yang sama, agar
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kekayaannya “kumpul” atau bertambah. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa

kawin usia muda berkaitan juga dengan aspek ekonomi.

Masih kuatnya pengaruh tradisi lisan dalam proses kawin usia muda juga

ditemukan di beberapa daerah penelitian lain (Purwakarta, Cianjur, Majalengka,

Sukabumi dan Garut), misalnya :”lebih baik menjadi janda daripada menjadi

perawan tua, jodo-pati-cilaka tos aya titis tulisna, anak perempuan tidak boleh

dilangkahi perkawinannya karena akan sulit mendapat jodoh’”, selain itu juga

adanya sebutan ”jomlo” , ”perawan tua” , ”perempuan yang tidak laku” ,

”dirunghal/ dilangkahi”, di daerah Indramayu bahkan seorang anak perempuan

yang sering melakukan kawin-cerai menjadi kebaggaan orang tua karena berarti

laku. Tradisi lisan, sebutan-sebutan dan pemikiran tersebut sangat

mempengaruhi sikap anggota masyarakat sehingga dijadikan norma pengatur

dalam perkawinan yang telah disepakati bersama dan sulit untuk dirubah

sehingga nilai –nilai ini sangat berperan dalam kehidupan perkawinan.

Faktor sosial pendorong terjadinya kawin usia muda juga berkaitan

dengan pola relasi sosial antara remaja, yaitu hubungan yang “bebas” dimana

remaja diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang pada usia

yang belum dewasa secara sosial psikologis dalam kaitannya dengan usia kawin

yang “sehat”. Akibat dari pola relasi sosial demikian remaja banyak yang

terjebak ke arah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis, yang

ditampilkan dalam peran sosial dan pergaulan sehari-hari yang menurut

pandangan orang tua dikatagorikan sebagai pergaulan yang dihawatirkan

terjadinya penyimpangan sosial. Pola relasi sosial terkait pula dengan faktor

pendidikan, karena sebagain besar yang menikah usia muda hanya

berpendidikan SD. Dalam usia yang relatif muda mereka tidak mempunyai

kegiatan lain sehingga berpeluang terjadinya pergaulan yang mengarah ke

terjadinya kawin usia muda.

Keadaan struktur sosial masyarakat secara umum kurang kondusif untuk

membangun sistem perkawinan yang sesuai dengan harapan yang “sehat”. Hal

tersebut terkait dengan keadaan struktur sosial masyarakat yang meliputi status
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sosial, peran sosial, kedudukan dan orientasi nilai serta peran kelembagaannya.

Ada kecenderungan terjadinya kawin pada usia muda berkelompok pada

masyarakat yang status sosialnya menengah kebawah. Demikian juga rendahnya

peran-peran sosial dari komunitas masyarakat petani di pedesaan menyebabkan

terjadinya stagnasi dalam berfikir sehingga tidak terjadi sosialisasi sekunder, dan

yang terjadi adalah mewariskan pengalaman usia kawin muda dari orang tuanya.

Sebagai contoh kasus banyak terjadi pernikahan antar tetangga yang selang

beberapa rumah.

Rendahnya peran sosial masyarakat pedesaan ditunjukkan oleh

kecenderungan terjadinya proses jalinan hubungan calon suami isteri melalui

media hiburan lokal seperti sandiwara, tarling, dangdut, organ tunggal pada saat

penyelenggaraan hajatan setelah musiam panen (pernikahan, sunatan dll). Media

hiburan tersebut sebagai lembaga yang fungsional bagi terjadinya proses

perjodohan dan sekaligus terjadinya perkawinan usia muda. Hal ini disebabkan

karena media hiburan tersebut sudah melembaga sebagai tempat mencari jodoh,

contoh yang sudah dikenal adalah tempat “jaringan” di daerah Loh Bener

(Indramaytu).

Usia kawin muda dikalangan masyarakat di daerah penelitian (Indramayu)

juga didorong oleh struktur keluarga dimana orang tua kurang melakukan

kontrol terhadap proses mencari jodoh pada anaknya, tidak ada persyaratan

yang kuat untuk terjadinya suatu pernikahan yang penting sudah saling

“mencintai”. Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan untuk terjadinya

perkawinan bagi orang tua tidak berorientasi pada kepentingan ekonomi akan

tetapi didasarkan pada adanya relasi sosial yang longgar dan terbuka diantara

remaja . Kenyataan ini meperkuat anggapan sebelumnya bahwa masyarakat

Pantai Utara memiliki sistem nilai yang terbuka dan relatif longgar.

3.2.2. Faktor Agama

Di daerah pedesaan yang memiliki karakteristik fanatis-agamis, nilai

agama menjadi faktor dominan dalam hubungannya dengan proses kawin usia
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muda. Di daerah tersebut peranan pemuka agama dengan pemikiran yang

tradisional, dimana nilai-nilai agama dipandang sebagai dogma yang kaku dan

pengaruh fikih yang sangat disakralkan, sangat kuat melekat dan mendominasi

pola pergaulan hidup sehari-hari masyarakatnya. Karakter daerah yang fanatis

agamis, biasanya memiliki ciri-ciri : eksklusif (anti menggunakan barang

elektronik dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam beribadah) , taqlid (

tidak diperkenankan adanya dialog , suasana pengajian yang baik adalah

suasana dimana jemaah menjadi pendengar yang baik “bandung nguping” ) dan

apa yang dikatakan pemuka agama harus diikuti dengan taat karena itu yang

paling benar( “kumaha saur kyai”). Karakter daerah seperti ini ditemukan di

daerah Cianjur, Sukabumi dan Majalengka.

Nilai utama yang menjadi rujukan masyarakat dengan karakteristik

tersebut yang berkaitan dengan proses kawin uisa muda bertolak dari sebuah

hadist yang menyatakan : ” Apabila seseorang memiliki anak gadis yang sudah

baligh, maka segerakanlah untuk dinikahkan ”. Pernyataan tersebut sangat kuat

diyakini oleh warga masyarakat secara tekstual sehingga tidak ada pertimbangan

lain yang dijadikan alasan untuk menunda perkawinan meskipun anak gadisnya

masih berusia muda, karena yang penting ukurannya telah baligh. Menstruasi

bagi perempuan dijadikan rujukan bahwa mereka sudah akil baligh (umur 9 – 12

tahun). Oleh karenanya mereka mempunyai kewajiban agama secara penuh.

Dengan demikian proses perkawinan dipengaruhi oleh pemahaman tentang akil

baligh sebagai persyaratan kawin terutama bagi perempuan.

Pernyataan lain yang bersumber dari nilai-nilai agama yang memotivasi

terjadinya proses kawin usia muda adalah dibolehkannya memanipulasi usia

gadis yang akan dikawinkan dengan cara di”tua”kan usianya sehingga legal

menurut peraturan (sesuai dengan Undang-undang Perkawinan). Misalnya usia

yang sebenarnya 12 – 14 tahun di”tua”kan menjadi 18-19 tahun sehingga

memenuhi syarat secara administratif. Masyarakat meyakini bahwa didalam

hadist dibolehkan berbohong apabila dalam keadaan darurat demi kemaslahatan,

sebaliknya bila tidak mengikuti nilai agama tersebut maka orang tua yang
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menanggung akibatnya, yaitu dosa dunia akhirat. Selain itu pemahaman

terhadap norma agama yang tidak memberi peluang pada remaja (laki-laki dan

perempuan) untuk berinteraksi secara akrab, karena hal tersebut merupakan aib

dan dapat menimbulkan fitnah, menyebabkan kawin usia muda merupakan

jalan keluar bagi orang tua yang memiliki rasa khawatir terhadap anak

perempuannya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Realitas ini

mendapat legalisasi dari kelembagaan agama melalui pengesyahan oleh Kantor

Urusan Agama

3.2.3. Faktor ekonomi.

Fenomena masyarakat pedesaan dengan kehidupan yang berbasis agraris,

umumnya hanya mengandalkan potensi ekonomi dari sektor pertanian yang

sifatnya subsisten tradisional. Bahkan pada daerah-daerah tertentu, lahan

pertaniannya berupa lahan kering dengan tanaman yang tidak produktif ,

sementara lahan sawah hanya sebagian kecil dan sudah banyak dimiliki oleh

warga di luar desa, sehingga banyak diantara penduduk setempat yang hanya

berperan atau bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau buruh tani.

Karateristik masyarakat pedesaan seperti ini tergolong pada kondisi terpuruk

secara ekonomis. Hal ini dapat diamati dari kondisi rumah yang tidak sehat

secara konstruksi/ fisik dan kesehatan serta tidak layak berdasarkan indikator

psikososial.

Hal penting berkaitan dengan kondisi ekonomi yang lemah adalah ketidak

mampuan orang tua untuk membiayai sekolah anak-anaknya pada tingkatan

yang lebih lanjut, sehingga umumnya tingkat pendidikan perempuan maupun

laki-laki hanya sampai SD. Kawin usia muda pada remaja perempuan yang

terjadi dikalangan kelas bawah dikondisikan oleh tidak adanya peluang

melanjutkan sekolah ke SLTP sebagai rentang perantara waktu. Kondisi ini

mendorong sikap orang tua mengarahkan anaknya untuk kawin pada usia

muda. Kebanyakan dari mereka berasal kelompok buruh tani atau penggarap,

yang tidak mungkin melanjutkan sekolah anaknya apabila sekolahnya berada di
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luar kecamatan. Selain itu menikahkan anak pada usia muda juga merupakan

jalan keluar untuk meringakan beban orang tua, terutama bagi yang memiliki

banyak tanggungan keluarga. Dengan demikian kawin usia muda bagi

masyarakat ekonomi lemah merupakan solusi.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pengetahuan

dan wawasannya sempit sehingga konseksekuensi kesehatan reproduksi yang

ditimbulkan karena kawin usia muda tidak pernah terfikirkan. Masyarakat

menganggap bahwa melahirkan adalah proses alamiah yang biasa-biasa saja.

Tidak heran apabila pada kelompok masyarakat ini angka kematian ibu dan

angka kematian bayi yang dilahirkan cukup tinggi.

3.2.4. Faktor Kebijakan

Faktor kebijakan pemerintah daerah kaitannya dengan kawin usia muda

adalah mengimplementasikan Undang-undang Perkawinan, diantaranya

mengenai batasan usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Ketentuan ini telah dijadikan dasar untuk persyaratan pernikahan oleh Kantor

Urusan Agama (KUA), dimana seharusnya KUA mengabulkan pernikahan apabila

ada penegasan mengenai usia nikah calon pengantin yang diperkuat oleh adanya

Akte Kelahiran atau Surat Keterangan dari RT sampai Desa.

Dalam praktek di lapangan, pada umumnya masyarakat pedesaan tidak

memiliki catatan kelahiran (Akte Kelahiran) bahkan Akte Kelahiran bagi mereka

masih asing. Menurut informasi Kantor Urusan Agama pada umumnya orang tua

yang akan menikahkan anaknya memberikan informasi umur kepada lembaga

desa dengan tidak didasari oleh data autentik seperti akte kelahiran atau akte

kenal lahir. Mereka hanya menggunakan ingatan yang didorong oleh motivasi

ingin segera melaksanakan pernikahan. Keadaan semacam ini akan lebih

memungkinkan penambahan syarat usia kawin, sebab pada umumnya, jika

mereka akan melaksanakan pernikahan, mereka berusaha menambah umur

sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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Sebagai pengganti akte, pada saat akan menikah hanya diperkuat dengan

surat pernyataan tentang keterangan calon yang sudah memenuhi syarat untuk

dinikahkan. Pernyataan usia nikah tersebut cenderung diubah hanya untuk

memenuhi target syarat usia pernikahan yang harus diberikan kepada KUA. Oleh

karena itu KUA atau amil menerima permohonan nikah berdasarkan surat

keterangan tersebut, meskipun secara fisik amil meragukan usia yang

sebenarnya. Pada banyak kasus akhirnya amil mengabulkan permohonan nikah

tersebut meskipun usianya dibawah ketentuan karena didesak dan dibebani

orang tuanya untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang bakal terjadi

(dunia akhirat), apabila anaknya tidak segera dinikahkan.

Kepala dan petugas KUA terlihat menutup mata mengenai hal ini, sebab

dasar mereka adalah surat NA (sekarang: N1=Surat Keterangan untuk Nikah,

N2=Surat Keterangan Asal-usul Anak, N3=Surat Persetujuan Mempelai,

N4=Surat keterangan tentang Orang Tua), yang ditandatangani oleh Kepala

Desa, Kepala Desa dasarnya pengantar dari RT setempat, dan RT berdasarkan

informasi orang tua, tanpa mengecek surat keterangan lainnya (misal Akte

Kelahiran). Jadi kebijakan KUA adalah melegitimasi pernikahan secara

administratif tidak secara realistis mengenai usia yang sebenarnya. Hal tersebut

menyebab data usia kawin pertama yang tercatat di KUA tidak akurat.

Berdasarkan kasus tersebut tampak bahwa ada aspek yang tidak singkron

antara ketentuan Undang-undang Perkawinan dengan nilai agama dan sosial

budaya yang melegalkan pernikahan bagi perempuan hanya dengan syarat telah

balig. Praktek perkawinan yang terjadi justru rujukan yang berasal dari nilai

agama dan nilai sosial budaya yang dipatuhi oleh warga masyarakat, sehingga

terjadilah berbagai kasus perkawinan usia muda.Sebagaian anggota masyarakat

dan aparat mengetahui bahwa kawin usia muda itu tidak dibenarkan (ilegal),

tetapi karena kebiasaan itu sudah berlangsung lama ahirnya menjadi kebiasan

yang tertanam di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
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sebagian masyarakat terhadap Undang-undang suda ada, akan tetapi

ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan masih dominan.

Dengan demikian sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

belum optimal. Demikian pula pelaksanaan sosialisasi secara teknis berbeda-

beda diantara daerah yang satu dengan yang lainnya disebabkan sarana, sistem

dan kesempatan. Kenyataan bahwa penyuluhan dari lembaga yang berwenang

masih dirasakan jauh belum memuaskan, penyuluhan itu harus sering diulang-

ulang, karena pengulangan penyuluhan itu akan menjadikan mereka mengenal

persoalan yang sebenarnya secara rinci. Jika memperhatikan usia perundang-

undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sepantasnya

sudah dipahaminya. Usia UU ini sudah mencapai usia 30 tahun. Masa tiga puluh

tahun adalah waktu yang cukup untuk memasyarakatkannya sehingga

menyentuh dan dijadikan sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat.

3.2.5. Persepsi Remaja Tentang Kawin Usia Muda

Persepsi remaja terhadap kawin usia muda bervariasi dan lebih bersifat

pragmatis artinya hanya mengikuti kepentingan kaum remaja sendiri. Hasil

temuan lapangan menunjukkan bahwa secara umum remaja telah memilki

persepsi diri yang positif tentang arti dan manfaat keluarga serta kesejahteraan

keluarga. Para remaja yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan

sebenarnya telah mengenal, mengetahui, dan memahami bahwa keluarga itu

adalah terhimpunnya dua jenis kelamin berdasarkan pernikahan, bermanfaat

untuk regenerasi dan harus mencukupi kebutuhan fisik dan nonfisik. Remaja di

pedesaan juga telah memiliki motivasi positif dalam melaksanakan

mempersiapkan diri menuju perkawinan. Artinya harus siap mental, usia cukup

dan dapat mencari nafkah.

Namun pada kasus tertentu tampak bahwa faktor pendidikan (formal

maupun non- formal) mempengruhi secara signifikan terhadap wawasan

pemikiran mereka. Ada kecenderungan remaja perempuan yang tingkat
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pendidikannya rendah, tidak mempunyai pemahaman terhadap apa yang

dimaksud kawin usia muda. Persepsi mereka, kawin usia muda itu tidak ada

beban dan masalah, karena perkawinan adalah suatu yang alamiah yang pasti

akan terjadi dalam siklus hidup manusia sebagaimana hal nya dengan kelahiran

dan kematian. Semua kehidupan perkawinan harus dilalui dengan penuh

kesabaran dan ketaatan kepada Sang Pencipta Semesta Alam (pasrah harus

dilalui). Kawin usia muda menurut mereka tidak jadi masalah, yang penting

sudah ada calon dan sudah saling mencintai. Jadi proses terjadinya kawin usia

muda didukung oleh pola pergaulan atau relasi sosial yang longgar diantara

remaja sampai pada terjadinya saling mencintai diantara mereka. Sebagian dari

mereka mempunyai prinsip daripada tidak ada pekerjaan, lebih baik

melangsungkan perkawinan, ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan

berarti telah melepaskan diri dari beban tanggung jawab orang tua (secara

ekonomi). Bahkan beberapa informan remaja perempuan mengatakan bangga

apabila ada yang cepat melamar. Mengenai baik buruknya melakukan kawin

muda, mereka hanya bisa memberikan jawaban, “bagaimana nasib saja “

(kumaha breh -na).

Berbeda dengan remaja laki-laki yang menyatakan tidak ingin kawin usia

muda sebab mempunyai risiko yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab

materi. Persepsi remaja laki-laki yang berpendidikan (pesantren) terhadap kawin

usia muda lebih rasional, seperti beberapa pendapatnya : “Pernikahan bukan

hanya berkaitan dengan tanggung jawab materi tetapi juga tanggung jawab

secara mental. Keluarga adalah tempat dimana anak dihasilkan karena itu perlu

persiapan. Tujuan nikah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW

adalah “sunah dan ibadah”. Pernyataan tersebut penting untuk dikembangkan,

bahwa melalui pemahaman agama yang baik akan mempunyai persepsi terhadap

kawin usia muda lebih baik.

Dalam kaitan dengan pengertian dan makna keluarga, pandangan remaja

yang belum nikah sulit dideskripsikan . Pengertian keluarga dari persepsi remaja

putra-putri yang belum menikah tdak jelas, cukup dinyatakan “hidup bersama
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untuk bahagia”, atau sebatas “perbaikan status di KTP”. Walaupun demikian,

sebetulnya mereka telah menyadari bahwa dalam berkeluarga harus ada pencari

nafkah, kelak akan punya anak, anak tersebut harus diasuh dan dididik.

Wawasan terhadap fungsi keluarga juga sangat terbatas pada fungsi ekonomi

dan reproduksi saja. Mengenai bagaimana fungsi-fungsi tersebut akan berjalan,

serta resiko-resiko apa jika fungsi-fungsi itu terganggu dalam kehidupan

berkeluarga kelak, mereka belum bisa memberikan pendapatnya. Sedangkan

persepsi mereka terhadap keluarga sejahtera belum secara sempurna diketahui,

pengetahuan mereka baru sampai pada hal-hal yang sifatnya materi dan bersifat

umum (rukun, harmonis, saling percaya). Keluarga sejahtera juga seringkali

dikonsepsikan berdasarkan nilai agama yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah

dan warohmah, konsepsi ini disosialisasikan oleh para ustad dan kiayi setempat.

Perempuan berumur lebih dari 20 tahun (dewasa) dan belum menikah,

memiliki persepsi yang lebih matang dalam memandang perkawinan usia muda,

menurut mereka kawin usia muda merupakan langkah yang beresiko karena

pernikahan bukanlah hanya untuk satu hari, namun untuk selamanya dalam

seumur hidup. Menikah perlu kesiapan segala hal, tidak hanya dilandasi

kemauan yang besar saja, tetapi perlu dipersiapkan langkah-langkah untuk masa

depan. Menikah melalui perjodohan oleh orang tua, pada umumnya ditolak oleh

remaja . Mereka lebih memilih menikah dengan dengan cara suka sama suka

tidak menginginkan pernikahan atas dasar paksaan. Oleh karenanya mereka

berpendapat bahwa sebelum menikah perlu berpacaran terlebih dahulu, untuk

dapat saling mengenal, walaupun itu dilakukan secara back street (tidak

diketahui orang-tua) namun umumnya remaja perempuan menolak untuk

berpacaran terlalu lama.

Proses perkawinan diantara remaja lebih bersifat lokalit, yaitu pernikahan

antar tetangga atau antar teman sekolah, karena media untuk pergaulan

diantara remaja lulusan SD hanya di lingkungan yang terbatas. Hal tersebut

menjadi catatan penting bahwa pola pergaulan diantara remaja yang di bawah

usia nikah mempunyai potensi untuk terjadinya kawin usia muda.
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial budaya

(terbelakangan kultur, rendahnya pendidikan, kondisi ketidak mampuan

ekonomi), faktor agama ( yang ditafsirkan secara tekstual ) serta faktor

psikologis yang hanya bersandar pada perasaan cinta, dan aspek relasi sosial

yang terbatas, keseluruhannya mempengaruhi interpretasi remaja sebagai

memori permanen atau representasi mental pada proses berpersepsi.

4. Penutup

Motif (faktor pendorong) kawin usia muda pada remaja pedesaan di Jawa

Barat berkaitan dengan faktor nilai sosial budaya yaitu norma masyarakat

setempat yang bersifat menekan (fakta sosial) untuk sesegera mungkin

melaksanakan pernikahan. Faktor lain yang sangat penting adalah pemahaman

nilai agama yang “tekstual” yang belum mendapat pencerahan dengan segi

normatif kebijakan pemerintah dalam usia perkawinan. Hal demikian

menyebabkann peran kelembagaan agama selain berfungsi nyata (manifest)

untuk mengesahkan perkawinan secara “sehat” (sosial, spiritual) malah

melakukan penyimpangan sehingga berfungsi latent yang disfungsional, yaitu

turut mendorong terjadinya kawin usia muda. Faktor kondisi ekonomi

masyarakat yang lemah, menyebabkan kawin usia muda merupakan solusi

untuk meringankan beban orang tua. Aspek lain yang merupakan pemicu

terjadinya kawin usia muda berkaitan dengan pola pergaulan “bebas” dan lokalit

antar remaja yang tidak terkontrol, menyebabkan terjadinya penyimpangan

sosial yang berakhir dengan perkawinan yang tidak direncanakan. Selain itu di

daerah tertentu ada juga aspek lain yang menjadi pemicu kawin usia muda,

yaitu media hiburan dan tradisi yang tidak terkontrol oleh mekanisme kebijakan

pemerintah.

Persepsi remaja terhadap kawin usia muda memperlihatkan

kecenderungan bervariasi pada beberapa daerah di Jawa Barat . Persepsi remaja
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sangat tergantung dari pengalaman dan hasil pergaulan dengan lingkungan

masyarakatnya. Remaja dengan tingkat pendidikan rendah dan ekonomi

keluarga lemah menunjukkan gejala lemahnya inisiatif penalaran dan

pengetahuan generasi muda terhadap pengetahuan makna keluarga dan fungsi

keluarga, menyebabkan remaja berwawasan sempit dan tidak berfikir pada masa

depan berkeluarga.

Faktor-faktor tersebut bersifat multi dimensi dan sangat menetukan

proses terjadinya kawin usia muda di Jawa Barat. Namun demikian ada variasi

nilai dominan yaitu faktor yang dianggap paling menonjol fenomenanya dari

beberapa kasus di wilayah yang diamati. Faktor dominan seperti agama, sosial

budaya dan ekonomi, dapat dianggap sebagai informasi yang representatif untuk

suatu wilayah tertentu.

Solusi untuk mengurangi kawin usia muda yaitu perlu ada gerakan

sinergis pemberdayaan kelembagaan perkawinan dengan unsur masyarakat

meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat dan aparat

pemerintah yang terkait dengan kelembagaan perkawinan. Gerakan tersebut

lebih bersifat pencerahan dan advokasi dalam pemahaman nilai agama,

pembenahan struktur kemasyarakatan yang berawawasan pemahaman

“modern” (kontekstual), serta berfungsinya jaringan hubungan informasi

(sharing informasi) mengenai perkawinan sehat secara sosial, agama, psikologis

dan bviologis (medis).
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