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Perempuan
Indonesia

D r T ri H a s tu ti N u r R

HARI ini, tanggal 22 Desember di
peringati sebagai Hari Ibu. Jika.menilik 
sejarah kelahiran, tidak semestinya 
kalau perayaan hari ibu, hanya dimak- 
nai'sebagai hari untuk para ibu, yaitu 
perempuan yang sudah menjadi ibu. 
Tragisnya, perayaan Hari Ibu, kegiatan 
yang dilaksanakan tidak jarang yang 
justru memperteguh domestifikasi pe
rempuan sebagai sebuah peran ideal

bagi perempuan sebagai ibu.
Sejarah kelahiran-Hari Ibu yang di

putuskan dalam Kongres Perempuan 
Indonesia tahun 1938 di Bandung, be
rangkat dari sejarah besar gerakan 
perempuan Indonesia yaitu Kongres 
Perempuan I Indonesia yang diseleng
garakan di Yogyakarta pada tanggal 
22 Desember 1928. Lebih dari 30 
organisasi perempuan di Indonesia

berkumpul di Yogyakarta 
mendiskusikan dan mencari 
pemecahan atas berbagai 
soalan yang dihadapi 
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Perempuan
perempuan Indonesia saat itu. Hal- 
hal yang dibahas dalam Kongres 
Perempuan Indonesia tahun 1928 
antara lain perkawinan anak, poliga
mi, kesempatan pendidikan untuk 
perempuan dan keharusan adanya 
surat dalam perceraian.

Ironis. Memasuki usia ke-89, 
perempuan Indonesia masih di
hadapkan pada masalah-masalah 
yang sudah didiskusikan dalam 
Kongres Perempuan Indonesia I, pa
da 1928 silam. Salah satunya adalah 
perkawinan anak. Indonesia saat ini 

dalam kondisi darurat perkawinan 
anak. Tentu hal ini sebuah ironi yang 
harus dihadapi.

Data Kementerian Pemberda
yaan Perempuan RI menunjukkan 
bahwa 1 dari 9 anak perempuan 
menikah di bawah 18 tahun. Atau de
ngan kata lain sekitar 375 anak 
perempuan menikah setiap harinya. 
Di Jawa Tengah berdasarkan data 
BKKBN tahun 2016 mencatat terda
pat perkawinan anak 3.876 kasus. 
Sementara itu di DIY tergambar juga 
dalam data di KUA di masing-masing 
kabupaten di DIY tren meningkat,
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dispensasi perkawinan karena 
perkawinan anak.

Tingginya perkawinan anak men
jadi salah satu tantangan dalam 
memutus rantai kemiskinan di 
Indonesia. Anak-anak yang menikah 
muda, dipastikan akan kehilangan 
akses pendidikan yang lebih tinggi. 
Pendidikan yang terputus akan se
makin menjauhkan anak perempuan 
mendapatkan akses ekonomi untuk 
kehidupan yang lebih sejahtera. 
Salah satu faktor orangtua meni
kahkan anak perempuannya dalam 
usia muda adalah meningkatkan sta

tus ekonomi dan mengentaskan ke
miskinan. Namun ternyata tidak 
demikian halnya yang terjadi. Selain 
melanggengkan kemiskinan, per
kawinan anak juga menjadi penyum
bang pada tingginya angka kematian 
ibu dan angka kematian bayi di 

Indonesia.
Salah satu indikator tingkat kese

jahteraan perempuan dalam sebuah 
negara adalah angka kematian ibu 
(AKI) melahirkan. Data menunjukkan 
bahwa AKI di Indonesia pada hitung
an 359 per 100.000 kelahiran. Angka

ini cukup tinggi dibandingkan dengan 
negara-negara lain di Asia Tenggara. 
Data ini tentu berkorelasi dengan 

perkawinan anak. Angka perempuan 
yang melahirkan antara usia 15-19 
tahun masih berada dalam persen
tase yang cukup besar di Indonesia. 
Remaja perempuan yang mela
hirkan pada usia 15-19 tahun tentu 
saja rentan keselamatan jiwanya 
dikarenakan belum sempurnanya or
gan reproduksinya.

Dua kasus tersebut perlu menja
di refleksi peringatan Hari Ibu kali 
ini. Kebijakan pembangunan baik di 

tingkat nasional, lokal maupun desa 
harus memberikan akses pada 
kelompok perempuan agar me
nikmati hasil-hasil pembangunan 
dan menghindarkan anak dari 
perkawinan dini maupun kematian 
karena melahirkan. Pemerintah 
harus memberikan perhatian yang 
serius atas kasus-kasus perka
winan anak dan angka kematian ibu 
melahirkan.

Momentum pelaksanaan Sus- 
tainability Development Goals (SD
Gs) yang secara tegas menargetkan

v /
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penurunan angka kematian ibu men
jadi 70 per 100.000 kelahiran pada 
tahun 2030 harus diimplementasikan 
dalam kebijakan pemerintah di se
mua level. Demikian halnya dengan 
taiget penurunan angka perkawinan 
anak dan penurunan remaja yang 
melahirkan dalam usia 15-19 tahun 
yang menjadi salah satu indikator ca
paian SDGs harus menjadi prioritas 
pemerintah dalam mengalokasikan 
anggakan agar indikator SDGs ini da
pat dio-pai.

SDGs menjadi alat tagih dan 
sekaligus indikator capaian untuk 
menggambarkan apakah pemerin
tah memiliki keberpihakan pada 
kelompok perempuan dalam kebi
jakan-kebijakan pembangunannya. 
Dari sisi kebijakan, meninjau UU 
nomor 1 tahun 1974 tentang Per
kawinan yang menetapkan usia mini
mal perkawinan 16 tahun bagi 
perempuan merupakan salah satu 
upaya yang harus dilakukan.

(Penulis adalah Sekretaris PP 
Aisyiyah, Dosen Fisipol UMY)-d


