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PENCEGAHAN TRADISI NIKAH MUDA SEBAGAI UPAYA 

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN 

(Studi Kasus di Kecamatan Selo Boyolali) 

 

Abstrak 

 

Penelitian dalam sekripsi ini berjudul “penanggulangan tradisi nikah muda 

sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (Studi Kasus Kecamatan Selo 

Boyolali)” pernikahan usia dini yang sering terjadi masyarakat yang di sebabkan 

oleh tradisi di dalam masyarakat  dan upaya pencegahan oleh pemerintah desa 

untuk menguranginya dengan kebijakan yang di keluarkan . Dengan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan data pernikahan 

pada tahun 2017 dan 2018, mengetahui upaya pencegahan pernikahan dini oleh 

pemerintah desa dan keefektifitasan kebijakan pemerintah desa. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang di 

gunakan deskriktif. Jenis data yang di gunakan merupakn data primer dan data 

sekunder. Metode pengumpulan data adalah setudi kepustakaan dan setudi 

lapangan. Serta Metode analisis data yang di gunakan adalah metode kualitatif 

 

Kata Kunci: pernikahan, perlindungan,  pencegahan 

 

Abstract 

 

This research entitled "the prevention of the young marriage tradition as an effort 

to protect children and women (Case Study of Selo Boyolali Sub-district)" early 

marriage that often occurs by society caused by tradition in society and prevention 

efforts by village government to reduce it with policy in out. With the formulation 

of the problem in this study is to know the state of marriage data in 2017 and 

2018, knowing the early marriage prevention efforts by the village government 

and the effectiveness of village government policy. The method used in this 

research is sociological juridical. Type of research in use deskriktif. The type of 

data in use is primary data and secondary data. Data collection methods are 

literature and field studies. And the method of data analysis in use is qualitative 

method. 

 

Keywords: marriage, protection, prevention 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak 

memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di 

desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai 

kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai 

dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan 
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bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup.Sayangnya tidak semua 

orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang 

seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. 

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat 

dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan 

menghendaki kematangan psikologis.Usia perkawinan yang terlalu muda dapat 

mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran 

untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.
1
 

Kenyataan tentang maraknya perkawinan karena usia yang terlalu muda 

ini terjadi di daerah Selo, Boyolali. Di Desa Jrakah dan Klakah, Kecamatan 

Selo, Boyolali yang terletak di lereng Merbabu. Dusun-dusun terpencil di dua 

desa itu dikenal dengan tradisi pernikahan dini atau nikah muda.Gadis-gadis di 

lereng gunung itu selepas lulus SD maupun SMP lebih memilih membangun 

mahligai pernikahan.
2
 

Berdasarkan data yang dilansir KUA Selo, dari 221  perempuan yang 

menikah, 99 perempuan di antara mereka berusia di bawah 19 tahun. Jrakah 

dan Klakah adalah desa terbanyak dalam hal pernikahan muda.Menurut 

Suwanto, Kepala KUA Selo, bukan hal yang mudah mengubah tradisi 

pernikahan dini di Selo dan daerah-daerah lainnya di lereng Merbabu.Faktor 

pendidikan adalah masalah utama.
3
 

Akibat maraknya nikah muda di Selo, membuat para kepala desa (kades) 

di wilayah Kecamatan Selo, Boyolali sepakat untuk tidak menghadiri hajatan 

pernikahan dimana mempelainya masih di bawah umur. Sikap tersebut sebagai 

upaya mengurangi tingginya angka pernikahan dini di Boyolali, khususnya di 

wilayah lereng Gunung Merapi-Merbabu.Menurut salah satu perkumpulan 

yang diadakan pemerintah desa bekerja sama dengan sejumlah elemen 

masyarakat peduli anak dan perempuan Boyolali, mencuat fakta tentang salah 

                                                 
1
Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di 

Kabupaten Sumenep Jawa Timur,” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.1, (April, 2016), 

hlm. 34 
2
Solopos.com, Jumat 10 Februari 2017 09:00 WIB, Tradisi Nikah Muda Gadis-Gadis Lereng 

Merbabu, dalam http://www.m.solopos.com , diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10 
3
Ibid. 

http://www.m.solopos.com/
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satu faktor maraknya pernikahan dini adalah karena paksaan orang tua. Anak-

anak akhirnya tak punya pilihan lain selain patuh kemauan orang 

tua.
4
Berdasarkan uraian di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui keadaan 

data pernikahan pada tahun 2017 dan 2018, upaya pencegahan yang di 

lakukan, dan ke efektifitasn pencegahan tersebut. Hasil penelitian ini di 

harapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat akan bahayanya 

pernikahan dini sehinga dapat mengngurangi terjadinya pernikahan dini 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.  

pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari 

kacamata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat 

yang  dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.  

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Studi lapangan dan 

setudi kepustakaan,Setudi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data 

perimer, Studi lapangan di lakukan dendan teknik wawancara dengan 

pemerintah desa atau kepala desa di Kecamatan Selo, Boyolali, terkait dengan 

pencegahan tradisi nikah muda sebagai upaya perlindungan anak dan 

perempuan (studi kasus di Kecamatan Selo Boyolali). Dan metode studi 

kepustakaanuntuk menentukan data sekunder, dengan merujuk kepada bahan-

bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi 

dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan 

hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang 

berkaitan dengan materi penelitian.Metode Analisis Data dilakukan secara 

kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode 

analisis datadilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus 

atau individual.
5
 Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan 

                                                 
4
Solopos.com, Senin 27 Februari 2017 16:40 WIB, Kades di Selo Boyolali Tolak Hadiri Hajatan 

Pernikahan Dini, dalam http://www.m.solopos.com , diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10 
5
Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Banyumedia 

Publishing, hal. 242 

http://www.m.solopos.com/


5 

dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis 

kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam 

menjawab permasalahan berkaitan dengan pencegahan tradisi nikah muda 

sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan (studi kasus Kecamatan Selo 

di Boyolali). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bagaimana data pernikahan muda pada tahun 2016 dan 2017 di 

Kecamatan Selo Boyolali? 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada hari Selasa,  

tanggal 22 Mei 2018, Pukul 09.00 WIB di Kantor KUA Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali,penulis mendapatkan data bahwa di Kecamatan Selo 

Boyolali masih menunjukkan terjadinya perkawinan usia dini Dari hail 

data terlihat bahwa pada tahun 2016 terdapat perkawinan usia dini yang 

dilaksanakan oleh mempelai pria yang berumur kurang dari 19 tahun dan 

mempelai perempuan kurang dari 16 tahun dengan jumlah 3 (tiga) orang 

dan pada tahun 2017 terdapat perkawinan usia dini yang dilaksanakan oleh 

mempelai laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan mempelai 

perempuan berumur kurang dari 16 tahun dengan jumlah total terdapat 6 

orang yang melakukannya. Tahun 2016 terjadi perkawinan usia dini 

dengan prosentase 1,35% dan pada tahun 2017 terjadi perkawinan usia 

dini dengan prosentase lebih besar dari tahun 2016 yakni sebesar 2,64%. 

Keadaan data tertulis usia perkawinan mempelai pria dan mempelai 

perempuan kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dari tahun 2016 hingga 

tahun 2017 tidak berkurang, namun semakin bertambah. Menurut 

informasi dari Bapak Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali,bertambahnya prosentase pernikahan dini di Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali adalah karena faktor sebagai berikut: 
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3.1.1 Tradisi 

Kecamatan Selo Boyolali Tradisi yang menyebabkan terjadinya 

perkawinan dini di daerah adalah sebagai berikut: 

a. Tradisi yang menyatakan bahwa jika jodoh sudah datang, maka 

sungkan untuk menolak.
6
 Anak perempuan yang telah dilamar oleh 

seorang lelaki konon katanya jodohnya sudah datang, maka pamalik 

untuk menolak jodoh. Tradisi tersebut diperkuat dengan anggapan 

bahwa ketika anak perempuan lebih dari usia 17 tahun belum 

menikah, maka hal tersebut merupakan aib keluarga.
7
 

b. Tradisi mantu dan  ingin cepat punya cucu. Penduduk di daerah 

Kecamatan Selo Boyolali mengadakan acara yang disebut dengan 

ngunduh mantu dan boyong pengantin ketika terjadi perkawinan. 

Acara tersebut dilaksanakan oleh orang tua kedua mempelai 

pengantin sebagai walimah untuk mengabarkan kepada warga bahwa 

putra-putri mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan 

sebagai rasa syukur karena terjadinya perkawinan tersebut. Dalam 

acara tersebut, terdapat tradisi sumbang menyumbang baik dalam 

bentuk uang, maupun dalam bentuk sembako seperti beras, gula 

pasir, teh, minyak goreng, dan lain sebagainya. Terdapat satu orang 

tua untuk ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan karena 

ingin segera mendapatkan sumbangan.
8
 

3.1.2 Pendidikan yang rendah 

Perkawinan usia dini yang terjadi di Kecamatan Selo Boyolali karena 

faktor pendidikan yang rendah adalah karena penduduk di Kecamatan 

Selo masih ada sebagian penduduk yang tidak menempuh pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), 

sehingga faktor pendidikan yang rendah menyebabkan orang tua dan anak 

                                                 
 

6
 Wawancara Bapak Haryono, Kepala Desa Klakah,  pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 

09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Klakah. 

 
7
 Wawancara Bapak Suwanto, Kepala KUA Kecamatan  Selo Kabupaten Boyolali, Pada 

tanggal 22 Mei 2018, Pukul 09.00 WIB di Kantor KUA KEcamatan Selo Kabupaten Boyolali. 

 
8
Wawancara Bapak Slamet, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Boyolali, Padatanggal 

21 Mei 2018, pukul 10.30 WIB, di Kantor Kepala Desa Jrakah, Kecamatan Selo Boyolali. 
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yang melangsungkan perkawinan tidak memikirkan dampak perkawinan 

dalam jangka panjang.  

3.1.3 Lingkungan 

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah banyaknya anak-

anak yang tidak memiliki pekerjaan sehingga berkeliaran di jalan.Hal 

tersebut memicu orang tua untuk mengawinkan anaknya dengan 

pertimbangan lebih baik menikah daripada berkeliaran di jalan.
9
 

 

3.2 Bagaimana upaya pencegahan tradisi nikah muda oleh pemerintah 

desa sebagai wujud perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan 

Selo Boyolali? 

Pemerintah Kecamatan Selo Boyolali telah melakukan upaya pencegahan 

untuk mengurangi terlaksananya perkawinan usia dini, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1 Melakukan  peningkatan sosialisasi desa ke tingkat dukuh untuk 

mengurangi usia dini. Sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan 

terkait dengan dampak negatif dari perkawinan usia dini dan 

pengetahuan mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pengajian, 

rapat umum, PKK, dan Posyandu.
10

Sosialisasi dilakukan dengan 

kerjasama anatara pemerintah desa Kecamatan selo Boyolali dengan 

mahasiswa, puskesmas, dan dinas terkait seperti dinas yang bergerak 

dalam perlindungan anak. 

3.2.2 Melakukan koordinasi kepada kepala sekolah di Kecamatan selo 

Boyolali untuk turut membantu menekan terjadinya perkawinan usia 

dini dalam kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi untuk 

terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

                                                 
 

9
Wawancara Bapak Slamet, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, 

pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.30 WIB, di Kantor Kepala Desa Jrakah, Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali. 

 
10

 Wawancara Bapak Haryono, Kepala Desa Klakah,  pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 

09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Klakah.  
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3.2.3 Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Selo sepakat untuk membuat 

kebijakan bahwa jika diundang dalam acara walimah untuk 

memberikan sambutan yang salah satu mempelainya masih dibawah 

umur maka Kepala Desa di Kecamatan Selo Boyolali tidak akan 

datang menghadiri undangan tersebut dan kesepakatan tersebut di 

jalankan oleh semua kepaladesa di kecanatan selo, bahwa 

kesepakatan itu di buat pada bulan januari 2017. Pertimbangan 

paguyuban Kepala Desa  Kecamatan Selo kabupaten Boyolali untuk 

mengeluarkan kebijakan tersebut adalah karena bertentangan dengan 

semangat perjuangan Kepala Desa untuk mengurangi terjadinya 

perkawinan dini di wilayah kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 

Penulis dalam penelitian ini memberikan penekanan dalam prinsip 

bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berakhir dan mendapatkan keturunan yang baik dan 

sehat karena tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan 

kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk memenuhi 

tuntuan hajat tabiat kemanusiaan, untuk membentuk rumahtangga 

(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, untuk memperoleh keturunan yang sah, dan untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (keluarga yang tentram, 

penuh cinta kasih, dan kasih sayang). Dan Pemerintah Desa Kecamatan 

Boyolali sebagai satuan pemerintahan terkecil dari Pemerintah daerah 

memiliki kewajiban untuk menekan angka perkawinan dini yang terjadi di 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentruan  pasal 28 I 

ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah 
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3.3 Bagaimana efektifitas kebijakan pencegahan tradisi nikah muda oleh 

pemerintah desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di 

Kecamatan Selo Boyolali? 

Pemerintah Desa Kecamatan Selo telah melakukan berbagai cara agar 

perkawinan usia dini di Kecamatan Selo tidak terjadi. Upaya yang 

dilakukan pemerintah desa selain melakukan sosialisasi adalah memotivasi 

anak-anak sekolah untuk berpendidikan tinggi dan membuat kebijakan 

untuk tidak hadir untuk memberikan sambutan dalam memenuhi acara 

hajatan atau walimah pengantin yang masih berusia dini dirasalebih efektif 

karena cara tersebut langsung menyentuhmasyarakat.
11

 Pemerintah Desa 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali merasa bahwa jika menjelaskan 

undang-undang maka warga masyarakat tidak akan mengerti dan cara 

tersebut tidak efektif. 

 Pencegahan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang 

tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa: 

“Perkawinan dapat di cegah apabila ada orang yang tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. 

Pencegahan perkawina dapat di laksanakan apabila salahsatu pihak atau 

keduanya ada yang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakanya suatu 

perkawinan. Namun pada Undang-undang tersebut j 

 Kepala desa Jrakah beranggapan upaya pencegahan yang telah dilakukan 

lebih efektif karena berdasarkan angka perkawinan usia dini pada sebelum 

tahun 2012 di desa Jrakah sangat besar yakni mencapai 48% dan tahun 

2017 tidak sebanyak itu.
12

 Setelah pemerintah desa jrakah melakukan 

kerjasama dengan tim perlindungan anak yang ada di desa dan melakukan 

kerjasama dengan Yayasan GSM Marsudisiwi, pada tahun 2014 terdapat 

22 anak yang melakukan perkawinan usia dini semakin berkurang pada 

tahun-tahun berikutnya yakni tahun 2016 di desa Jrakah perkawinan usia 

                                                 
 

11
Wawancara Bapak Slamet, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Boyolali, padatanggal 

21 Mei 2018, pukul 10.30 WIB, di Kantor Kepala Desa Jrakah, Kecamatan Selo Boyolali. 

 
12

Wawancara Bapak Slamet, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Boyolali, padatanggal 

21 Mei 2018, pukul 10.30 WIB, di Kantor Kepala Desa Jrakah, Kecamatan Selo Boyolali. 
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dini terdapat 3 orang, dan pada tahun 2017 terdapat 6 orang. Berdasarkan 

data tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Kecamatan Selo Boyolali kurang efektif dan kurang 

membuahkan hasil.Karena meskipun perbandingan angka perkawinan usia 

dini dari sebelum tahun 2014 dan setelah tahun 2014 perlahan mulai 

berkurang, namun pada tahun 2017 angka dan prosentase pernikahan usia 

dini semakin meningkat dan bertambah. 

 

4. Penutup 

4.1 Kesimpulan 

PertamaKeadaan data perkawinan dini pada tahun 2016 dan 2017 di 

Kecamatan Selo Boyolal adalah sebagai berikut, pada tahun 2016 terdapat 

perkawinan usia dini yang dilaksanakan oleh mempelai pria yang berumur 

kurang dari 19 tahun dan mempelai perempuan kurang dari 16 tahun 

dengan jumlah 3 (tiga) orang dan pada tahun 2017 terdapat perkawinan 

usia dini yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki yang berumur kurang 

dari 19 tahun dan mempelai perempuan berumur kurang dari 16 tahun 

dengan jumlah total terdapat 6 orang yang melakukannya. Tahun 2016 

terjadi perkawinan usia dini dengan prosentase 1,35% dan pada tahun 

2017 terjadi perkawinan usia dini dengan prosentase lebih besar dari tahun 

2016 yakni sebesar 2,64%. Keadaan data tertulis usia perkawinan 

mempelai pria dan mempelai perempuan kurang dari batas minimal yang 

ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dari tahun 2016 hingga tahun 2017 tidak berkurang, namun semakin 

bertambah. Menurut informasi dari Bapak Kepala Desa Jrakah Kecamatan 

Selo Kabupaten Boyolali,  bertambahnya prosentase perkawinan usia dini 

dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah karena faktor tradisi, pendidikan, 

lingkunan, orang tua dan faktor ekonomi. 

KeduaPencegahan tradisi nikah dini oleh pemerintah desa sebagai upaya 

perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo Boyolali telah 
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melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi terlaksananya 

perkawinan usia dini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan  peningkatan sosialisasi desa ke tingkat dukuh untuk 

mengurangi usia dini. Sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan 

terkait dengan dampak negatif dari perkawinan usia dini dan 

pengetahuan mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pengajian, 

rapat umum, PKK, dan Posyandu.
13

 Sosialisasi dilakukan dengan 

kerjasama anatara pemerintah desa Kecamatan selo Boyolali dengan 

mahasiswa, puskesmas, dan dinas terkait seperti dinas yang bergerak 

dalam perlindungan anak. 

2) Melakukan koordinasi kepada kepala sekolah di Kecamatan selo 

Boyolali untuk turut membantu menekan terjadinya perkawinan usia 

dini dalam kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi untuk terus 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

3) Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Selo sepakat untuk membuat 

kebijakan bahwa jika diundang dalam acara walimah yang salah satu 

mempelainya masih dibawah umur maka Kepala Desa di Kecamatan 

Selo Boyolali tidak akan datang menghadiri undangan tersebut untuk 

memberikan sambutan dan kesepakatan itu di jalankan oleh semua 

kepala desa di kecamatan selo bahwa kesepakatan tersebut di buat pada 

bulan januari 2017. Pertimbangan paguyuban Kepala Desa  Kecamatan 

Selo kabupaten Boyolali untuk mengeluarkan kebijakan tersebut adalah 

karena bertentangan dengan semangat perjuangan Kepala Desa untuk 

mengurangi terjadinya perkawinan dini di wilayah kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali. 

Ketiga Efektifitas kebijakan pencegahan tradisi nikah dini oleh pemerintah 

desa sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan di Kecamatan Selo 

Boyolali.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kecamatan Selo 

                                                 
 

13
 Wawancara Bapak Haryono, Kepala Desa Klakah,  pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 

09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Klakah.  



12 

Boyolali kurang efektif dan kurang membuahkan hasil. Karena meskipun 

perbandingan angka perkawinan usia dini dari sebelum tahun 2014 dan 

setelah tahun 2014 perlahan mulai berkurang, namun pada tahun 2017 

angka dan prosentase pernikahan usia dini semakin meningkat dan 

bertambah. Berdasarkan keadaan data perkawinan dini pada tahun 2016 

dan 2017 di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolaliyang terjadi peningkatan 

prosentase usia mempelai dibawah batas minimal yang diatur dalam 

undang-undang yakni pada tahun 2016 sebesar 1,35% dan tahun 2017 

sebesar 2,64%, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan selo 

Kabupaten Boyolali belum dapat disebut efektif. 

4.2 Saran 

Pertama Bagi Masyarakat, Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, 

perkawinan merupakan mitsaaqan ghalidzaan yang melaksanakannya 

merupakan ibadah dan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Masyarakat harus berpikir dengan bijak sebelum melakukan perkawinan, 

karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal.Syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan harus dipenuhi agar pernikahan menjadi 

sah dan tujuan perkawinan dapat terwujud. 

KeduaBagi Pemerintah Desa, Pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan 

dari pemerintah harus melakukan berbagai upaya, baik upaya preventif dan 

upaya represif agar perkawinan usia dini tidak terjadi dalam 

lingkuppemerintahdesa. 

4.3 Persantunan 

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta 

atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya 

tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum 

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak 

tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada 

sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini. 
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