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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Perkawinan dini banyak terjadi di beberapa negara yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia sudah terjadi daridulu sampai sekarang. 

Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dini yaitu faktor 

ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya dan faktor pergaulan bebas. Selain itu 

dikarenakan pengaruh tradisi budaya masyarakat yang masih minim tentang bahaya 

dari perkawinan dini. Dikarenakan dalam membangun suatu rumah tangga 

membutuhkan persiapan yang matang1. 

  Perkawinan dini menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif 

perkawinan usia muda dari aspek agama terhindar dari perzinaan, dari aspek 

ekonomi dapat membantu keuangan keluarga (orangtua). Nilai negatif bagi 

pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri 

sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan atau keluarga sakinah. 

  Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang 

mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga dan secara psikologis belum siap 

mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi. 

Perkawinan dini menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua sanak 

                                                           
1 Dewi Candraningrum, 2016. Pernikahan Anak Status Anak Perempuan. Jurnal Perempuan, Vol. 

21 No.1. Februari. Hal 3-5 
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keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi pondasi yang 

kuat dalam membina rumah tangga2. 

  Di Indonesia permasalahan perkawinan dini sudah menjadi masalah sosial 

yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dikarenakan para remaja sudah 

mengarah ke gaya hidup yang tidak bermoral dan berakibat seorang anak 

perempuan hamil sebelum terjadi pernikahan. Perkawinan dengan berbagai etnis 

menyebabkan masalah perkawinan dini harus diperhatikan. Perkawinan usia dini 

juga menyebabkan kepadatan penduduk karena sangat berpotensi terhadap angka 

kelahiran yang tinggi3. 

  Permasalahan perkawinan dini jangan di anggap remeh, karena hal 

semacam ini perlu di perhatikan dan di cegah agar berkurangnya praktik 

perkawinan dini. Di Indonesia terdapat salah satu desa yang merespon positif 

tentang perkawinan dini, karena masyarakat di desa tersebut berpendapat 

permasalahan perkawinan dini merupakan tradisi dari nenek moyang yang terus 

dikembangkan secara turun menurun. 

  Terdapat Kecamatan di Seberang Ulu I Kota Palembang yang 

masyarakatnya justru menjadikan perkawinan dini sebagai hal yang wajar dan 

sudah menjadi kebiasaan. Mayoritas yang melakukan perkawinan dini adalah 

remaja di bawah umur 16 tahun. Mereka tidak memikirkan tentang dampak yang 

diakibatkan dari perkawinan dini4. 

                                                           
2 Marmiati Mawardi. 2012. Problematika Perkawinan Di Bawah Umur. Jurnal Analisa, Vol19. No 

2 Juli, Desember. 
3 Nasution, Rosramadhana. 2016. Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom.Subaltern 

Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia,  Hal 1 
4 Eka Yuli Handayani.2014. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada 

Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Maternity and 

Neonatal, Vol 1 No 5. Hal 203 
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 Seseorang yang melakukan perkawinan dini di usia remaja sebenarnya 

belum siap untuk merawat dan menjaga anaknya, dikarenakan emosi yang masih 

labil dan masih terbawa dengan sifat keremajaannya dibandingkan dengan sifat 

keibuannya. Seharusnya mereka yang melakukan perkawinan  dini di usia remaja 

masih harus melakukan pendidikan dan pengetahuan serta masih bisa bermain dan 

belajar bersama teman-teman, tetapi justru harus dituntut dan menjalankan 

kewajiban menjadi seorang ibu di usia remaja dan menjadi seorang istri yang baik5. 

  Adapun juga upaya untuk melindungi hak-hak anak harus dilakukan dengan 

pemeliharaan dan perlindungan yang khusus dari orang-orang terdekat seperti peran 

orangtua, dan saudara. Karena untuk mewujudkan generasi anak yang berkualitas 

perlu adanya perlindungan secara khusus sehingga akan terciptanya generasi 

penerus yang berkualitas serta mampu mengemban tanggungjawab dalam 

masyarakat6. 

  Dalam hal ini hubungan perkawinan akan terlaksana dengan baik, karena 

pada dasarnya tujuan menikah adalah memiliki keluarga yang harmonis demi 

terciptanya kesejahteraan hidup dalam anggota keluarga. Dalam melangsungkan 

perkawinan harus benar-benar siap dengan tanggungjawab yang akan 

dilakukannya, yaitu bagi laki-laki harus siap memberi nafkah kepada anggota 

keluarga dan bagi perempuan harus siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas 

melahirkan, mendidik dan mengasuh anak-anak. 

 

                                                           
5Asmin. 1986. Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan Dari Undang-Undang Perkawinan 

No.1/1974.Jakarta : PT Dian Rakyat.  
6 Abu Huraerah. 2006 Kekerasan TerhadapAnak.  Bandung : Nuansa. Hal 11 
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  Selain itu upaya untuk melindungi hak-hak anak antara lain dilakukan 

dengan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan 

dari bantuan orang di kehidupannya. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda 

yang berkualitas, perlu pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan 

hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggung-

jawabnya dalam masyarakat7. 

  Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi 

dan mengasihi. Hal semacam  ini menunjukkan bahwa akan terjadi dengan baik 

melalui hubungan perkawinan, dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis. 

Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang 

diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih 

dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga.  

  Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 

dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara 

norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara perkawinan memiliki 

banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun 

kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan 

aturan atau hukum agama tertentu.  

  Adapun pengertian perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh 

salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 

tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur 19 tahun jika melangsungkan 

perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan usia dini. Di Indonesia sendiri 

                                                           
7Ibid. Hal 11 



 

5 
 

perkawinan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan 

juga di kota8. 

  Ketentuan dalam Undang-Undang telah mengatur batas usia perkawinan 

yaitu Undang-Undang perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat (1) Tahun 1974 bahwa 

perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berumur 19 tahun dan pihak 

perempuan berumur 16 tahun9. Namun untuk sekarang Undag-Undang tersebut 

telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 

disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo tentang 

perubahan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Maka Kebijakan 

Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui 

proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak 

benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.  

  Adapun juga diatur ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak di sebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c bahwa 

orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak10. Oleh karena itu, anak memiliki hak yang harus 

dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orangtuanya serta masyarakat, keluarga, 

pemerintah, dan negara. 

  Pada tahun 1989 mengenai Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) bahwa hak anak terdiri dari hak untuk mendapatkan pendidikan, hak 

mendapatkan perlindungan, hak bermain, hak untuk mendapatkan nama (identitas), 

hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makan dan 

                                                           
8Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi 

Pelakunya:Yudisa.  Vol 7. No 2 Desember. Hal 1-2 
9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
10Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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minum, hak mendapatkan akses kesehatan, dan hak untuk mempunyai peran dalam 

pembangunan11. 

  Permasalahan perkawinan dini di Indonesia diakibatkan oleh beberapa 

faktor yaitu faktor ekonomi yang dipicu oleh ketidakmampuan orangtua dalam 

membiayai anak-anak bersekolah, sehingga menyebabkan tingkat pengetahuan 

rendah. Di samping itu juga adanya faktor pendidikan yang rendah sangat 

mempengaruhi pemikiran masyarakat baik bagi pendidikan orangtua atau 

pendidikan anak. Dalam hal seperti ini, jika masyarakat yang mempunyai 

pendidikan yang tinggi akan berpikir dua kali untuk merencanakan pernikahan. 

  Tingkat pendidikan seseorang tentu sangat mempengaruhi kemampuan 

berpikir mereka agar bisa menyaring dan menerima perubahan yang lebih baik bagi 

diri sendiri dan lingkungannya. Lain halnya dengan faktor keinginan sendiri bahwa 

mereka berpikir akan selalu hidup bersama dan bahagia tanpa memikirkan masalah 

apa yang akan terjadi kedepannya.  

  Akhirnya timbulah permasalahan jika tidak bisa di pecahkan jika usia anak 

masih di bawah umur, emosi yang masih labil dan terjadilah kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) karena pemikiran yang tidak sama. Dalam kehidupan sosial, 

tentunya sangat rawan dengan adanya pergaulan bebas, hal semacam ini sering 

terjadi di masyarakat yang mengakibatkan hamil sebelum terjadinya perkawinan.  

  Selain itu juga faktor yang mengakibatkan perkawinan dini adalah adat 

istiadat dikarenakan dari kecil anak sudah dijodohkan dengan orangtuanya agar 

hubungan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan bisa menjadi keluarga. 

                                                           
11Ibid Hal 99 
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Orangtua juga beranggapan bahwa anak perempuan yang menginjak usia remaja 

harus segera dinikahkan karena rasa kekhawatiran orang tua12. 

  Di samping itu juga peran pemerintah daerah dalam mengatasi perkawinan 

dini agar masyarakat hidup terarah dengan baik dilakukan dengan berbagai macam 

cara yaitu dengan pendekatan personal. Jadi pada tahap ini pemerintah bisa 

menasihati masyarakat yang melakukan perkawinan dini dengan cara bila ada 

masyarakat yang mendaftar perkawinan, tetapi dalam persyaratan tidak sesuai 

dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, dan tahap ini dilakukan oleh 

pegawai pencatatan pernikahan.  

  Selain itu juga dilakukan dengan cara tahap pendataan  yang dilakukan oleh 

pemerintah kepala desa, namun pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya 

peristiwa pernikahan itu. Dan dilakukan dengan tahap sosialisasi untuk mencegah 

terjadinya perkawinan dini dengan cara sosialisasi ke sekolah ataupun melalui 

kegiatan kemasyarakatan dianjurkan agar anak-anak untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga agar terbebas dari pelanggaran undang-

undang perkawinan. 

  Hal yang paling penting adalah perketat undang-undang perkawinan dengan 

cara seperti itu masyarakat akan mengurungkan niatnya untuk melangsungkan 

perkawinan pada usia di bawah umur dan dapat mengurangi maraknya kasus 

                                                           
12Beteq Sardi. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak 

Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. eJournalSosiatri-Sosiologi,Vol 4. No 3 
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perkawinan usia dini di Indonesia. Maraknya peristiwa perkawinan dini bisa 

menyebabkan gangguan reproduksi dan sangat berbahaya bagi ibu dan anaknya13. 

  Pada tahun 2009  dari data Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Timur 

perkawinan anak usia dini sebanyak 31,82% dan tahun 2010 berjumlah 30,61%, 

lalu di tahun 2011 sebesar 28,34%, selanjutnya tahun 2012 berjumlah 26,32% dan 

tahun 2013 sebanyak 26,33%. Jadi bisa dilihat pada tahun 2009-2012 Provinsi Jawa 

Timur mengalami penurunan yang sangat drastis, namun pada tahun 2013 

mengalami kenaikan sebesar 0,01%. 

  Di Jawa Timur terdapat Kota yang jumlah perkawinan dini terbanyak yaitu 

Kota Malang. Pada tahun 2009 sebanyak 21,02%, lalu di tahun 2010  sebesar 

17,75%, dan tahun 2011 berjumlah 11,47%. Dari data Badan Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Masyarakat ( BKKBN ) pada tahun 2016, bahwa di Kota 

Malang terdapat 5 kecamatan yang angka perkawinan dini tertinggi yaitu 

Kedungkandang dengan jumlah 27,36%, selanjutnya di susul dengan Kotalama 

yang merupakan bagian dari kelurahan di Kecamatan Kedungkandang dengan 

jumlah 125 orang, dikarenakan oleh rendahnya faktor pendidikan. 

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan 

adalah suatu usaha untuk mewujudkan proses belajar secara aktif untuk memiliki 

kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak serta 

keterampilan yang diperlukan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan 

mempengaruhi pola pikir yang berbeda14. 

                                                           
13 Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti. Peran Pemerintah Derah Dalam 

MenanganiMaraknya Fenomena Pernikahan Dini di DesaPlosokerep Kabupaten Indramayu. E-

Societas. 
14Lia Kurniawati, Siti Nurrochmah, Septa Katmawanti. 2017. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan 

Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita di Kelurahan 

Kotalama KecamatanKedungkandang Kota Malang. Jurnal Preventia. Vol 2. No 1 Juni. 
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  Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kalangan remaja maka 

pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianjurkan membuat kebijakan 

untuk tindakan-tindakan di kalangan remaja khususnya di Kota Malang. Jadi untuk 

menanggapai permasalahan remaja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang 

mencanangkan Program Generasi Berencana (Genre). 

  Program Generasi Berencana (Genre) adalah kebijakan yang dibuat dari 

pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Maka 

dari itu kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Malang. Program Genre terdapat dua pendekatan yakni pendekatan kepada 

keluarga yang mempunyai keluarga dan pendekatan remaja itu sendiri.  

  Oleh karena itu, pendekatan kepada para remaja dilakukan oleh 

pengembangan pusat informasi konseling (PIK) bagi remaja atau mahasiswa yang 

diimplementasikan melalui pendekatan dari, oleh dan untuk remaja. Di samping itu, 

tidak hanya dilakukan oleh pendekatan kepada remaja saja, tapi pendekatan juga 

dilakukan kepada orang tua yang mempunyai anak remaja.  

  Bahwasannya keluarga merupakan lingkungan bagi remaja dalam hal 

sebagai pembentukan karakter dan kepribadian bagi anak remaja. Maka dari itu 

melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana pendekatan kepada keluarga yang memiliki 

anak remaja perlu dilakukan, guna untuk menghasilkan kualitas remaja dengan 

berkepribadian dan pembentukan karakter yang baik.  
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  Selain itu, program genre juga sebagai strategi bagi pemerintah dalam hal 

untuk membina dan mendidik remaja Indonesia agar terhindar dari perilaku 

menyimpang, seperti pergaulan bebas. Dengan adanya program generasi berencana 

(Genre) akan tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera, dengan begitu 

pemuda Indonesia bisa membentuk generasi penerus bangsa yang bisa mewujudkan 

pembangunan manusia berdampak pada pembangunan nasional15. 

  Dengan berbagai permasalahan yang terjadi mengenai remaja, dengan 

begitu pemerintah melakukan berbagai kegiatan dan berbagai program yang 

tersebar ke berbagai instansi terkait tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam 

undang-undang. Dengan begitu dalam melaksanakan undang-undang dan sebagai 

upaya untuk merespon permasalahan bagi remaja, melalui Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

mengembangkan program generasi berencana (Genre) dengan berlandaskan pada 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan 

pembangunan keluarga pasal 48 ayat 1 (b) bahwa peningkatan kualitas remaja 

dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang 

kehidupan berkeluarga16. 

  Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, penulis dalam 

penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle 

yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses 

                                                           
15Devi Yulianti. 2017. Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Rangka Pembangunan 

Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas. Jurnal Analisis Sosial Politik. Vol 1. No 2 

Desember. 

16Ayu Ratnasari. 2017. Implementasi Program Generasi Berencana Dalam Menyiapkan Kehidupan 

Berkeluarga Bagi Remaja. Jurnal Public Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 12. No 

2  
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pencapaian outcome mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.17. 

Indikator yang digunakan dalam implementasi kebijakan yaitu dilihat dari 

prosesnya apakah mempertanyakan dan pelaksanaan kebijakan sesuai degan yang 

ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.  

  Peneliti melihat pentingnya Implementasi Kebijakan Program Generasi 

Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Malang. Tujuan penelitian memberikan dukungan 

kepada pemerintah harus mendukung anak-anak perempuan agar menambah ilmu 

hingga jenjang tinggi, agar memiliki wawasan dan keterampilan memadai untuk 

mengambil keputusan sendiri. Dengan itu, mereka juga memiliki kesempatan 

bekerja dan keluar dari kemiskinan. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, 

permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu Implementasi Kebijakan Program 

Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di 

Kota Malang. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam 

Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Kota Malang? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Program Generasi Berencana 

(Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Kota Malang? 

 

                                                           
17Prof. Drs Solichin Abdul Wahab. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UMM 

Press. cet. ke-2, hal 159 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam 

Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kebijakan Program Generasi Berencana 

(Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pemerintahan khusus dalam aspek penyelesaian masalah 

perkawinan anak usia dini di Kota Malang secara khusus dan secara umum 

Indonesia. 

2. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang membahas persoalan dan 

penghapusan praktek perkawinan dini di Kota Malang. 

3. Manfaat praktis  

Memberi masukan dan saran kepada pemerintah daerah Kota Malang yang 

berhubungan dengan cara pencegahan dan penghapusan praktek perkawinan 

dini. 
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1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1.5.1 Definisi Konsep 

  Secara umum, konsep dapat diartikan sebagai suatu representasi 

abstrak dan umum tentang sesuatu. Karena sifatnya yang abstrak dan umum, maka 

konsep merupakan suatu hal yang bersifat mental. Representasi sesuatu itu terjadi 

dalam pikiran. Sebuah konsep mempunyai rujukan pada kenyataan18. 

1. Kebijakan 

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat 

sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau 

jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. 

Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai 

suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program 

mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana19. 

Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik 

mengutip pendapat Carl Friedrich yang mengartikan kebijakan sebagai berikut:  

“Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan 

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan 

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud”20. 

 

Selanjutnya David Easton mendefinisikan kebijakan sebagai : 

 

“Pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 

keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang 

dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan 

                                                           
18J. Sudarminta. 2002. Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan.  Kanisius. Yogyakarta. 

Hal 36 
19Abdul Wahab, Solichin. 2012.Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta: Bumi Aksara. Hal 9 
20 Agustino, Leo. 2012.Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 7 
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tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang 

merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat”21. 

 

2. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari kebijakan segera setelah 

penetapan undang-undang bahwa untuk melaksanakan undang-undang, dimana 

berbagai aktof, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.22.  

Mazmanian dan Sabatier (1986 : 4) mendefinisikan implementasi kebijakan 

sebagai berikut : 

“Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk 

memahami apa yang kenyataannya terjadi sesudah suatu program 

diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi 

setelah proses pengesahan atau legislasi kebijakan publik, baik itu 

menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada 

masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”. 

 

Selanjutnya Grindle (1980 : 5) mendefinisikan implementasi kebijakan 

sebagai berikut :  

“Suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian 

outcome tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana hal ini 

dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanannya 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya23. 

 

3. Program Generasi Berencana (Genre) 

 

Program Generasi Berencana (Genre) yakni salah satu program yang 

diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

yang pelaksananya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

                                                           
21 Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika. Hal 6 
22Bachtiar Dwi Kurniawan. 2011. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka 

Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 2. N0 2 

Agustus. Hal 286  
23Ibid Hal 40 
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Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana  Kota Malang sebagai program 

dalam meningkatkan kualitas hidup remaja Indonesia dengan memberikan 

pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja dalam 

menghadapi kehidupan berkeluarga yang baik di masa depan. 

Menurut Wirdhana dalam mendefinisikan Generasi Berencana (Genre) yakni 

sebagai berikut : 

“Generasi Berencana (Genre) merupakan program yang dikembangkan 

dalam rangka menyiapkan sekaligus merencanakan kehidupan 

berkeluarga yang baik bagi remaja. Salah satu yang menjadi fokus utama 

dalam penciptaan program generasi berencana (Genre) yakni memberikan 

pemahaman khususnya bagi perempuan dengan tujuan meningkatkan 

minimal usia perkawinan agar tidak tergolong dalam perkawinan di bawah 

umur atau perkawinan anak usia dini”24. 

 

Definisi selanjutnya tentang program Generasi Berencana (Genre) yakni 

salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) yang diimplementasikan dalam merespon masalah yang sering terjadi 

pada kalangan remaja yang ditujukan untuk mencapai kehidupan dalam berkeluarga 

kecil, bahagia dan sejahtera25. 

4. Pencegahan Perkawinan Anak  Usia Dini 

  Pencegahan perkawinan anak diatur dalam Pasal 288 KUHP telah 

menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang 

wanita yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan 

belum waktunya dikawini, apabila mengakibatkan luka-luka ringan diancam paling 

lama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara 

                                                           
24Wirdhana, Indra, dkk. 2013. Kurikulum Diklat Teknis bina Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa.  

Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 
25BKKBN. 2013. Generasi Berencana. Surabaya: Perwakilan BKKBN Jawa Timur. 
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paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana paling 

lama dua belas tahun.  

  Menurut National Public Health Parthership dalam teori Pencegahan 

sebagai berikut : 

“Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek 

kebijakan publik (sebagai contoh pencegahan kejahatan, pencegahan 

penyalahgunaan anak, keselamatan berkendara). Konsep pencegahan 

merupakan suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi, dan 

mempertahankan suatu populasi tertentu”26. 

 

  Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat 

jelas menentang keberadaan perkawinan dibawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi 

bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan 

perkawinan dibawah umur. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam 

menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan dibawah umur sehingga 

pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak dibawah umur berfikir 

dua kali sebelum melakukannya. 

  Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang 

terkait perkawinan dibawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan 

pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat 

perkawinan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. 

  Jadi, upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dirasa akan semakin 

maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam upaya 

pencegahan perkawinan anak dibawah umur. Sinergi antara pemerintah dan 

masyarakat merupakan langkah terbaik yang diharapkan untuk mencegah atau 

                                                           
26 Davidson, Winston G Mendes. The Public Health Development Theory of Four Stages of 

Prevention (“The Four Stages Theory of Prevention”). School of Public Health Technology, 

University of Technology Jamaica West Indies. 
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meminimalisir perkawinan anak dibawah umur. Kontrol sosial masyarakat sangat 

diharapkan untuk hal ini, sehingga ke depannya anak-anak negeri ini tidak lagi 

menjadi korban perkawinan usia muda, tetapi memiliki masa depan yang cerah 

untuk meraih cita-citanya.   

1.5.2 Definisi Operasional  

   Definisi operasional ini merupakan jembatan antara tingkat konseptual yang 

bersifat teoritis dengan tingkat pengamatan yang bersifat empiris. Sehingga 

kemudian keduanya bisa dicari titik temunya27. Maka definisi operasional 

penelitian ini dapat dirumuskan beberapa indikator mengenai pemberdayaan dan 

perlindungan dalam pencegahan perkawinan anak usia dini antara lain : 

A. Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam 

Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Malang: 

1. Program generasi berencana (Genre) dalam pencegahan perkawinan anak usia 

dini. 

2. Sosialisasi program generasi berencana (Genre) dalam pencegahan perkawinan 

anak usia dini. 

3. Permasalahan tentang pencegahan perkawinan anak usia dini di Kota Malang. 

4. Dampak tentang pencegahan perkawinan anak usia dini di Kota Malang. 

5. Respon masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak usia dini di Kota 

Malang. 

                                                           
27  Suryabrata, Sumadi. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Rajawali. Hal 10 
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6. Solusi permasalahan tentang pencegahan perkawinan anak usia dini di Kota 

Malang. 

B. Faktor penghambat Analisis Kebijakan Program Generasi Berencana 

(Genre) dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Malang: 

1. Faktor ekonomi 

2. Faktor pendidikan 

3. Faktor budaya 

4. Pergaulan bebas 

1.6 Metode Penelitian 

  Metode penelitian sosial adalah cara sistematik yang digunakan peneliti 

dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan 

fenomena sosial yang tengah ditelisiknya28. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk membuat 

penyadaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi tertentu. Melalui penelitian deskriptif peneliti juga bermaksud 

memberikan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi, menjelaskan 

berbagai hubungan atau korelasi yang terbentuk, serta dapat memberikan makna 

                                                           
28 Abbas Tashakkori, Charles Teddie (eds). 2003.Handbook of Mixed Methods in Social and 

Behavioral Research (Thousand Oaks, California: Sage Publ.Ic 
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atau implikasi pada suatu permasalahan yang diteliti29, terutama  dalam 

Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) dalam Pencegahan 

Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. 

2. Sumber Data 

  Dalam penyusunan tugas akhir ini, sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam hal 

ini narasumber data primer berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Malang. 

b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti 

buku-buku, internet, karangan ilmiah dan bacaan lainnya yang ada kaitannya 

dengan pembahasan dan penelitian tugas akhir. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

kondisi yang alamiah yang lebih mengutamakan sumber data primer dan lebih 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

  Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca 

                                                           
29 Masyhuri, M. Zainuddin.2011. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis danAplikatif. Malang: 

Refika Aditama. Hal.34 
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indera lainnya. Pengamatan juga digunakan sebagai metode utama, di samping 

wawancara tak berstruktur, untuk mengumpulkan data30. Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung terhadap Implementasi 

Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) dalam Pencegahan Perkawinan 

Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kota Malang. 

b. Wawancara 

  Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak terkait yang menjadi informan. Informan yang akan di 

wawancarai oleh peneliti adalah pihak yang berkaitan dalam Implementasi 

Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) dalam Pencegahan Perkawinan 

Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis ataupun film, baik 

yang sifatnya pribadi maupun resmi sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan sesuatu31. Pengumpulan 

data dengan cara dokumentasi yang berasal dari kumpulan data buku yang 

diperoleh dari lembaga yang ada. Data dapat berupa foto-foto, dokumen-dokumen 

resmi dan laporan-laporan lembaga. 

4. Subjek Penelitian 

Penentuan sampling ini didasarkan dengan apa yang dikatakan Moleong 

untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan 

                                                           
30Burhan Bungin. 2010. Penelitian Kualitatif .Jakarta : Kencana. Hal. 138 
31Ibid hal 140 
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bangunannya (constructions). Tujuannya untuk merincikan kekhususan yang ada 

ke dalam konteks yang unik. Selain itu menggali informasi yang akan menjadi dasar 

dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu sample dalam penelitian 

kualitatif adalah sample bertujuan (purposive sampling) dan bukan sample acak32. 

Informan dalam penelitian ini adalah : 

a. Memiliki jabatan dan tanggungjawab dalam menjalankan Program Generasi 

Berencana (Genre) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. 

b. Ketua Program Genre Kota Malang 

c. Mayarakat yang aktif dalam kegiatan Program Genre 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data 

yang akurat. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Malang. 

6. Analisa Data 

  Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa dengan menggunakan model interaksi yang dikembangkan oleh Miles dan 

Hubermas (1992) yakni analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah  

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis33. 

  Kegiatan diawali dengan permasalahan yang terjadi mengenai 

perkawinan anak usia dini Kota Malang. Kemudian dijadikan sebagai asumsi dasar 

                                                           
32 Moleong.  2006. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandun : PT Remaja 

Rosdakarya.Cetakan ke dua puluh dua. Hal 224 
33Sugiyono.2010. Metode Penelitian & pengembangan (Research and Development). 

Bandung:Alfabeta. Hal 140 
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untuk menjelaskan adanya keadaan terkini mengenai tingginya angka perkawinan 

anak usia dini di Kota Malang. Setelah mengadakan observasi, kemudian 

dilengkapi oleh data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen 

atau sumber-sumber lain terkait dengan “Implementasi Kebijakan Program 

Generasi Berencana (Genre) dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Malang”. 

Kegunaan analisa data ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat 

dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat 

ditelaah serta diuji. Kegiatan analisis terdiri dari reduksi data, penyajian data atau 

display dan penarikan data kesimpulan atau verifikasi34. 

a. Reduksi data  

  Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya35. 

Rangkuman catatan lapangan tersebut disusun secara sistematis agar memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil yang diperoleh bila diperlukan36. Dalam 

hal reduksi, peneliti akan memilah data-data penting atau prioritas mengenai 

analisis kebijakan pencegahan perkawinan anak usia dini di Kota Malang. 

b. Penyajian Data/Display 

  Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi tersebut yang 

memberi kemudahan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

dengan melakukan penyajian data atau display, maka akan memudahkan dan 

                                                           
34Gunawan. 2013. MetodePenelitian Kualititaf.  Jakarta: Bumi Aksara. 
35Ibid Hal 140 
36Hamidi.2004. Metode Peneltian Kualitati Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Lapangan 

Penelitian. Malang: UMM Press. 
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menyederhanakan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

melakukan penyederhanaan data yang kompleks menjadi narasi pendek sesuai 

kriteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah 

dipahami37. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

  Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada38. Temuan dapat berupa deskriptif atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

ditelitikan akan menjadi lebih jelas. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus 

selama proses penelitian dilakukan. 

  Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan 

data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang 

dikumpulkan sehingga data yang dihasilkan merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti “Implementasi Kebijakan”. Tetapi, sebelum hasil-hasil penelitian tadi 

harus dipertimbangkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan suatu validasi yang 

jelas dimana nantinya isi kesimpulan tersebut akan menyertakan kredibilitas dari 

asumsi awal yang telah ditentukan oleh peneliti. 

 

 

 

 

                                                           
37Gunawan. 2013. Metode penelitian Kualititaf. Jakarta: Bumi Aksara. 

38Ibid Hal 140 
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Berikut ini merupakan skema komponen dalam analisis data model interaksi 

Miles dan Hubermas39. 

 Komponen Analisis Data: Model Interaksi Miles dan Hubermas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39Sugiyono, 2010. Buku Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development),  

Pengumpulan data 

Penyajian data 

Penarikan kesimpulan 

Reduksi data 

Sumber:  Sugiyono, 2010. Buku Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) 

 

 

 

 

 

 

 

 


