


KISAH SEDIH “BUNGA”  

(Seorang anak perempuan Di Kabupaten 

Wonosobo) 

 

Bunga masih bersekolah di SMK Di 

Kabupaten Wonosobo, ketika praktek kerja 

lapangan dia berkenalan dengan seorang 

cowok, pergaulan yang salah membuat dia 

hamil, kehamilannya baru diketahui 

tanggal 20 Februari 2020 setelah periksa 

di Bidan, tanggal 23 Februari 2020 dia 

melahirkan 

 
Sebulan setelah melahirkan............ 

 

Tanggal 23 Maret 2020 gadis cantik ini 

harus meninggal di usia 18 tahun dengan 

riwayat kehamilan Pre Eklamsia Berat 

(PEB) dan lupus... 



 Perempuan yang hamil di bawah 20 
tahun beresiko terkena kanker 
leher rahim, keracunan kehamilan 
karena tekanan darah tinggi, dan 
kejang 

 Pada laki laki hormon testosteron 
belum matang sehingga akan 
berpengaruh terhadap kualitas 
sperma dan fungsi kemampuan 
berpikir dan emosional 

 Kesulitan dalam proses persalinan 

 Anemia dan perdarahan pasca 
persalinan 

 Depresi post partum 

 Berisiko terjadi kematian  

 Anak yang dilahirkan berisiko 
terjadi stunting dan BBLR (Tahun 
2019 Di Kabupaten Wonosobo 
terjadi 81 kasus) 

 



Anak yang 

menikah, 

pendidikan formal 

akan terputus 

sehingga cita cita 

tidak tercapai 



Masa bermain dengan 

temanmu hilang terbebani 

pemenuhan 

tanggunggungjawab untuk 

keluarga.  

 



Berperan menjadi dewasa membebanimu, 
sedangkan Usia anak tetap anak, sedangkan 
lingkungan tidak peduli dengan usiamu. 

Anak sudah menikah maka dia akan dianggap 
sudah dewasa terutama dalam lingkungan sosial 
sehingga kadang terjadi diskriminasi dalam 
lingkungan masyarakat dan keluarga bila tidak 
mampu beradaptasi dengan baik. 

Kisah Melati Dari Kecamatan Kejajar : 

“ Saya  Belum Mudheng Bagaimana Merawat 
Anak Sendiri Padahal Anak Saya Laki Laki  
Sehingga Saya Bingung Nantinya Anak Saya 
Bagaimana” 

Pernyataan  Fulan Kecamatan Sukoharjo : 

“Saya  masih meragukan siapa ayah Si Bayi 
sehingga tinggalkan saja” 

 



Tingkat pendidikan yang rendah menyulitkanmu 

memperoleh penghasilan yang layak 

Dampak ekonomi seringkali muncul apabila anak 

menikah usia 14 - 16 tahun,  dikarenakan belum 

mapan secara finansial dan memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih rendah 

“Kisah “Mawar” dari Kecamatan Garung...Saya bercerai 

dan sudah tidak mempunyai pasangan padahal ada bayi 

sehingga  anak saya titipkan orang tua saya karena saya 

belum mampu mencari pekerjaan dan membelikan susu 

untuk anak saya. Mantan suami saya tidak memberikan 

nafkah kepada anak saya sehingga saya yang mencukupi 

semua sendiri” 



 Putus sekolah karena 

menikah diusia anak, 

menyebabkan perempuan / 

laki-laki harus mencari 

pekerjaan hingga ke luar 

negri. Umur di palsukan, 

identitas di palsukan, 

sehingga rentan menjadi 

korban Human Trafficking. 

 Eksploitasi baik seksual, 

ekonomi ataupun tenaga.  

 Trafficker selalu mencari 

target yang dirasa tepat, 

dengan memanfatkan situasi 

rentan korbannya. Menikah 

di usia anak artinya kamu 

berada di posisi rentan. 

 

 



Strategi penanggulangan perkawinan pada usia 

anak, dilakukan melalui: 

 

1. Merintis Sekolah di daerah menjadi Sekolah 

Ramah Anak; 

2. Meningkatkan persentase rata-rata lama 

sekolah; 

3. Mensosialisasikan reproduksi sehat bagi 

remaja; 

4. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua 

melalui kampanye pencegahan dan 

penghapusan perkawinan pada usia anak; 

5. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender 

dan pengarusutamaan hak anak dalam 

perencanaan dan penganggaran responsif 

gender dan anak; 

6. Penguatan kelembagaan di tingkat 

Desa/Kelurahan; 

7. Memperkuat peran serta dan sinergi dengan 

pihak terkait. 



 Belajar dengan sungguh sungguh 

untuk meraih cita cita 

 Merencanakan masa depan 

dengan mempersiapkan diri 

menuju kehidupan berkeluarga. 

 Katakan tidak untuk Narkoba 

seks bebas dan menikah usia 

anak. 



Jadilah 

Pelopor 

pelapor 



• AYAH DAN IBU HARUS MEMPUNYAI SATU 

KOMANDO 

• MEMBERIKAN POLA ASUH DENGAN 

MEMPERHATIKAN PEMENUHAN HAK ANAK 

• PERLU KESABARAN DAN KONSISTEN 

• BERI PENGHARGAAN APABILA MEMENUHI ATURAN 

• TERAPKAN SANGSI APABILA MELANGGAR 

KETENTUAN 

• MELIBATKAN ANGGOTA KELUARGA LAINNYA 

 



Wajar Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

 Mewujudkan sekolah ramah 

anak 

 Mewujudkan sekolah sebagai 

destinasi wisata anak sehingga 

anak merasa senang dan 

antusias ke sekolah 

 Penyiapan Pendidikan Luar 

Sekolah 

 Satuan Pendidikan luar 

sekolah (PKBM/Ponpes) 

terakreditasi 

 Madrasah Diniah  

 



 Pemerintah desa, kecamatan, 

kabupaten memberikan edukasi 

tentang pencegahan pernikahan usia 

anak. 

 Turut memberikan edukasi kepada 

orang tua, masyakat dan anakdalam 

pencegahan pernikahan usia anak 

Menggerakan kembali Senja keluarga 

Meningkatkan kepedulian sosial 

masyarakat terhadap pergaulan 

remaja dan media sosial 

Memaksimalkan fasilitas umum untuk 

kegiatan kreatifitas anak 

Meningkatkan partisipasi pemuda 

dalam pembangunan 



 Erna Yuniawati, AP, MM 

Drs. Ahmad Sarjita 

 Lilik Siti Bayinah, M.Pd 

Ners. Marwiati, M.Kep 

 Eka Munfarida 

Heri Siswanto R. 

 Siti Fitrohayati, MPH 

Dra. Suranti 

Dra. Nurul Hidayati 

 Iin Khusani Mariah, MPH 

Dina Octaviani Putri, A.Md Keb 

 Imron Awaludin, S.Ag 

 

 



 PKK_Membangun Generasi 

Cemerlang 

Dinas Kesehatan _ Kesehatan 

Reproduksi 

 Lembaga Kita_ Pernikahan Anak 

vs. Eksploitasi & Human 

Trafficking 

 


