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DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI 

TERHADAP KONDISI SOSIO-EKONOMI KELUARGA 

DI KOTA SALATIGA JAWA TENGAH1 

 
Oleh:  

Daru Purnomo, Drs.,M.Si dan Seto Herwandito S.Pd.,M.M.M.Ikom2 

 

 

BAB 1.  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada tahun 2012 lalu, masyarakat dikejutkan dengan berita seorang 

pengusaha kuningan asal Bedono, yaitu Syekh Pujiono atau sering disebut sebagai 

“ Syekh Puji” yang berumur 43 tahun menikahi seorang gadis cilik Lutfiana Ulfa, 

yang baru berumur 12 tahun. Perkawinan siri mereka menjadi suatu berita yang 

banyak menimbulkan pro kontra pada masyarakat. Jika ditelusuri, perkawinan 

adalah merupakan suatu bentuk ikatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan 

perempuan dalam membentuk suatu keluarga (Subekti, 2006: 537-538). 

Sedangkan menurut Undang-undang3 yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan ini menggantikan 

hukum perkawinan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Burgelijk Wetboek (Statsblad 1917 Nomor 129).  

 Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
                                                            
1 Disajikan dalam Sosialisasi Hasil Penelitian BKKBN Perwakilan Jawa Tengah Pada Tanggal 23 
Desember 2013 di Hotel Patrajasa Semarang 
2 Staff Pengajar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga 
3 Sumber : http://www.tanyahukum.com/keluarga-dan-waris/173/perkawinan-menurut-undang-
undang/ 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut undang-undang perkawinan juga 

dikatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

dan kepercayaannya masing-masing. 

 Di dalam Undang-undang tersebut syarat yang harus dipenuhi adalah 

pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita harus sudah 

mencapai umur 16 tahun. Dalam faktanya banyak sekali perkawinan usia muda 

yang terjadi di Indonesia ini. Data BKKBN4  mennyebutkan bahwa Indonesia 

menempati posisi atau ranking 37 dunia pada kasus pernikahan usia dini. 

Sedangkan data dari RISKEDAS 20105 menunjukan bahwa prevalensi umur 

perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9 persen.  

Menurut SDKI Tahun 2007, 17 persen wanita yang saat ini berumur 45-49 

tahun menikah pada umur 15 tahun, sedangkan proporsi wanita yang menikah 

pada umur 15 tahun berkurang dari 9 persen untuk umur 30-34 tahun menjadi 4 

persen untuk wanita umur 20-24 tahun.  

Menurut data Susenas Tahun 2010, secara nasional rata-rata usia kawin 

pertama di Indonesia 19.70 tahun, rata-rata usia kawin didaerah perkotaan 20.53 

tahun dan di daerah perdesaan 18.94 tahun, masih terdapat beberapa propinsi rata-

rata umur kawin pertama perempuan dibawah angka nasional. Sedangkan menurut 

data dari BKKBN6 bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke 7 dari 

10 peringkat dalam laju pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia. 

Kota Salatiga dikenal dengan sebutan sebagai titik JOGLOSEMAR (Jogja, 

Solo dan Semarang) merupakan kota kecil yang menjadi area bertemunya 3 kota 

besar, dimana banyak anak muda yang mengenyam pendidikan di kota ini. Yang 

menjadi kerawanan adalah karena menjadi titik bertemu dari 3 kota, dan banyak 

anak muda yang mengenyam pendidikan, maka dikhawatirkan banyak sekali 

terjadi pernikahan usia muda. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan pengurus PKBI 

                                                            
4Sumber: 
http://www.bkkbn.go.id/infoprogram/Documents/Hasil%20Seminar%20Eksekutif%20Analisis%2
0Dampak%20Kependudukan/hasil%20pernikahan%20usia%20dini%20BKKBN%20PPT_RS%20[Rea
d‐Only].pdf 
5 Sumber: 
http://www.bkkbn.go.id/litbang/pusdu/Hasil%20Penelitian/Fertilitas/2011/Perkawinan%20Mud
a%20Dikalangan%20Perempuan.pdf 
6 Sumber: http://news.okezone.com/read/2013/04/08/337/787910/10‐provinsi‐yang‐
mengalami‐ledakan‐penduduk‐terbesar 
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Salatiga yang menyatakan bahwa tingkat perkawinan dini yang disebabkan karena 

kehamilan yang tidak disengaja cenderung mengalami peningkatan khususnya 

dikalangan remaja dan mahasiswa7.  

Berdasarkan data dari Bapeda8 Pada tahun 2010 Jumlah penduduk 

perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk 

laki-laki adalah 85.901 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 88.333 jiwa. 

Salatiga terbagi kedalami 4 kecamatan, yaitu : Kecamatan Sidorejo, Kecamatan 

Tingkir, Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidomukti. Dari keempat 

kecamatan tersebut, jumlah penduduk menurut usia sekolah (umur 6 tahun- 24 

tahun),  Kecamatan Sidorejo9 menempati urutan pertama dibanding dengan 3 

kecamatan yang lain dengan jumlah penduduk 17.437 jiwa, (Tingkir = 12.254 

Jiwa, Argomulyo = 11.899 Jiwa, dan Sidomukti = 13.659 Jiwa),  

 
 Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk (2000 – 2010), menunjukkan 

bahwa kota Salatiga memiliki angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,09 %, 

(jika dilihat dari tingkat propinsi, salatiga termasuk kedalam tiga terbesar LPP di 

Jawa Tengah setelah Kota Semarang dam Kabupaten Jepara).  

 

 

                                                            
7 Wawancara dengan pengurus PKBI Salatiga pada 21 April 2013 
8 Sumber: http://pemkot‐salatiga.go.id/Data/Info/Bappeda/ProfilDaerahSalatiga2010.pdf 
9 Lihat tabel 1 
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Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil SP-2000 dan SP-2010 Kota 

Salatiga 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk   LPP  

2000-2010 
SP2000*) SP2010   

(1) (2) (3)   (4) 

       

1 Argomulyo   33 764   40 101  1,75 

2 Tingkir   37 806   39 871  0,54 

3 Sidomukti   34 016   38 756  1,32 

4 Sidorejo   47 450   51 604  0,85 

       

Jumlah   153 036   170 332    

    Sumber: BPS, tahun 2011 

Dibandingkan  dengan Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah, laju 

pertumbuhan penduduk Kota Salatiga termasuk dalam kategori tinggi (tiga 

terbesar setelah kota Semarang dan Kabupaten Jepara), bahkan jika dibanding 

rata-rata laju pertumbuhan di tingkat provinsi yang hanya mencapai 0,37%  maka 

nampak sekali bahwa Salatiga termasuk kota dengan tingkat kelahiran (Total 

Fertility Rate/ TFR) yang cukup tinggi, yakni sekitar 2,7. TFR yang tinggi pada 

umumnya berkorelasi dengan jumlah usia produktif yang besar dan peristiwa 

perkawinan yang terjadi pada suatu wilayah.  

Demikian pula jika dilihat dari indeks Unmet Need (persentase wanita 

kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran 

berikutnya, tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi) kota Salatiga 

menunjukkan indeks yang paling tinggi (sama dengan kota Pekalongan) yakni 

sebesar 12 (SP-2010), sedangkan unmet need provinsi hanya sekitar 6. 
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Berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, maka 

Kota Salatiga menjadi hal yang penting untuk dikaji mengenai pernikahan usia 

muda, dimana kota Salatiga memiliki TFR yang cukup tinggi yakni sebesar 2,7 

(SP-2010 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 2,6), disamping indeks unmet 

need yang paling tinggi di provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu penelitian ini 

layak untuk diteliti.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia 

muda di Kota Salatiga?  

2. Bagaimanakah dampak perkawinan usia muda terhadap kondisi sosio 

ekonomi keluarga di Kota Salatiga? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan factor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di 

Kota Salatiga. 
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2. Mengetahui dampak perkawinan usia muda terhadap kondisi sosio 

ekonomi keluarga di Kota Salatiga 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran mengenai dampak perkawinan usia muda terhadap 

kondisi sosio ekonomi keluarga di Kota Salatiga. 

2. Memberikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkawinan usia muda di Kota Salatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




