
 
 
PRESS RELEASE 

 

Anak Rentan Menikah Dini Selama Pandemi, Pencegahan Harus Digencarkan 

 

JAKARTA, 4 Februari 2021 – Naiknya permohonan dispensasi pernikahan usia anak selama pandemi 

Covid-19 menunjukkan bahwa anak-anak, terutama anak perempuan sangat rentan dilanggar hak-haknya. 

Menikahkan anak dianggap bisa mengurangi beban keluarga terutama dimasa pandemi seperti ini. 

 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang 

Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97 persen dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di 

bawah 18 tahun. Jumlah permohonan ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 23.700. 1 

 

Child Protection Team Leader Wahana Visi Indonesia (WVI) Emmy Lucy Smith, mengatakan 

bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang biasanya 

dibarengi dengan kekerasan fisik dan mental. Perkawinan anak berdampak buruk terhadap hak-hak anak, 

baik ibu dan bayinya, yaitu hak atas kelangsungan hidup, kesehatan dan pendidikan. Ibu atau bayi lebih besar 

berpeluang meninggal dalam persalinan, saat terjadi komplikasi persalinan beresiko anak terlahir prematur 

dan kematian bayi sebelum 1 tahun dan drop out sekolah.  

Di Sulawesi, perkawinan anak merupakan kedua tertinggi di Indonesia setelah Kalimantan, yaitu mencapai 

15,6%. Survei Yayasan Tulodo (2019) menyebutkan, di Palu, Sigi dan Donggala ditemukan bahwa 7 dari 10 

orangtua tidak mengetahui adanya peraturan mengenai pernikahan anak. Dan hanya 2 dari 10 orangtua 

yang mengetahui adanya program dari pencegahan perkawinan anak. Delapan dari 10 orangtua ingin 

mengikuti program/kegiatan untuk mencegah perkawinan anak.   

WVI melalui program perlindungan anak dan advokasi telah dan terus mengampanyekan penghentian 

pernikahan anak di seluruh daerah layanan WVI dan secara khusus di 6 area program dampingan WVI.  

Kegiatan seperti Workshop kerap dijalankan sebagai upaya pencegahan perkawainan anak. Dalam 

workshop keterlibatan anak dikedepankan. Mereka biasanya menyampaikan bahwa diperlukan keterlibatan 

institusi formal dan non formal dalam mensosialiasikan kebijakan pencegahan perkawinan anak serta 

melibatkan anak, misalnya melalui forum anak dalam publikasi, baik di media sosial maupun di media cetak 

lainnya. Selain itu diperlukan program dan anggaran agar upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan 

dapat menurunkan prosentase perkawinan anak. 

“Di tingkat desa, kami mendorong pencegahan perkawinan anak melalui kebijakan rencana kontijensi. Di 

tingkat kabupaten kota kami mendorong raperda (rancangan peraturan daerah) atau kebijakan lain 

pencegahan perkawinan anak,” ujar Junito Drias, Manajer Advokasi WVI.  

WVI mendorong pemerintah daerah menjadikan wilayahnya menjadi kota/kabupaten layak anak mulai dari 

tingkat desa/kelurahan yang ramah anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan semua pihak turut 

serta dalam upaya perlindungan anak. Ayo bersama kita cegah pernikahan dini pada anak. 
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Tentang Wahana Visi Indonesia  

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen dengan pendekatan tanggap 

darurat, pengembangan masyarakat, dan advokasi, yang bekerja untuk membawa perubahan yang 

berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. WVI 

mendedikasikan diri untuk bekerjasama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, 

ras, etnis, dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program 

pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan 

manfaat program pendampingan WVI.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://www.wahanavisi.org/ dan silahkan hubungi: 

 

Amanda Putri Nugrahanti, Media Relation Executive 

Tel. +62 21 2977 0123 ext. 3304/M. +62 811 274 9344 

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id   
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