






Kemiskinan  

 

Lebih dari setengah anak 
perempuan dari keluarga 

termiskin di Negara 
Berkembang, menikah pada usia 
anak. Keluarga dan terkadang 

anak perempuan sendiri percaya 
bahwa pernikahan akan menjadi 

solusi untuk menjamin masa 
depan mereka 



Ketimpangan Gender 
Di banyak komunitas dimana perkawinan usia 
anak di praktikkan, anak perempuan tidak di 
hargai sebanyak anak laki-laki dan dianggap 

sebagai bahan bagi keluarga. Menikahkan anak 
perempuan di usia muda dipandang sebagai 
cara untuk meringankan beban ekonomi 

keluarga dengan mentransfer “beban “ ini ke 
keluarga suaminya. 



 Tradisi  

Sebagian besar praktik perkawinan usia anak merupakan 
bagian dari tradisi turun temurun. Di beberapa komunitas 
ketika anak perempuan sudah mulai menstruasi mereka 
dipandang sudah dewasa dan siap menikah.  



 Seks-Pra Nikah 

Remaja yang mencoba melakukan aktvitas seksual dengan pacarnya terjebak 
dalam keadaan yang sulit di lepaskan. Selain pendidikan seksual yang masih 

tabu juga kurangnya pengetahuan tentang dampak Dmino dari aktivitas seksual 
pra nikah.  Ketika terjadi hamil yang tidak di inginkan maka karena malu anak 
memilih untuk putus sekolah ataupun dipaksa mengundurkan diri oleh pihak 

sekolah karena dianggap melanggar aturan tata tertib. 





Kamu rentan menjadi korban kekerasan baik kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT), kekerasan Seksual, ekploitasi adan Korban 

Perdagangan orang/Human Trafficking 



Kamu tidak mendapatkan hak kamu seperti hak 
untuk mendapatkan pendidikan serta tidak bisa 
mengembangkan diri kamu menjadi apa yang 
kamu mau atau yang kamu cita-citakan 





Pengangguran terselubung yang 
menyebabkan siklus kemiskinan gak bisa 

di putus. 





Peluang perempuan untuk bekerja lebih banyak di 
bandingkan dengan laki-laki, apalagi pekerjaan dalam 
bidang informal atau domestik contohnya: Pekerja Rumah 
Tangga (PRT), Merawat Bayi ataupun Pekerja Merawat 
Lansia, dll. 



Menikah di Usia anak berpotensi kamu gak bisa melanjutkan pendidikanmu ke 
jenjang yang lebih tinggi sehingga kamu gak bisa bersaing dan ketika kamu gak 
punya skill atau kemampuan khusus maka kamu akan sulit mendapatkan 
pekerjaan yang layak. 



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. 








