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                                                                  ABSTRAK 

 

 

                       Anak adalah aset masa depan sebuah bangsa di masa yang akan datang. 

Kemajuan sebuah bangsa tergantung pada generasi muda bangsanya. Oleh karena itu, 

penjaminan hidup anak harus selalu dicanangkan. Perlindungan anak sangatlah 

penting bagi kelangsungan hidup dan masa depannya kelak. Perlindungan anak ini 

mencakup berbagai program maupun kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah 

dengan tujuan menangani dan melindungi anak dari berbagai masalah masalah yang 

dihadapinya di kehidupan nyata. Masalah masalah itu terkait dengan kekerasan 

terhadap anak, eksploitasi anak, perdagangan anak, hingga pernikahan usia dini. 

                       Pernikahan usia dini selalu menjadi sebuah masalah yang terkadang 

dihadapi oleh sebagian  remaja dibawah umur. Pernikahan usia dini itu selalu 

bertabrakan dengan undang undang perlindungan anak. Pernikahan usia dini telah 

berkembang di berbagai tempat di Indonesia. Sebagian besar terjadi di masyarakat  

masyarakat pedesaan dan sebagian perkotaan. Salah satunya kasus Pernikahan usia 

dini di Kabupaten Brebes. Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes itu 

sendiri tertinggi di provinsi Jawa Tengah. Jawa tengah juga salah satu penyumbang 

tingkat pernikahan usia dini di Indonesia. 

                       Perlindungan anak terhadap kasus pernikahan usia dini sangatlah 

penting bagi masa depan dan kelangsungan hidup anak tersebut. Manakala 

pernikahan usia dini itu terjadi bisa menjadi penghambat anak untuk meraih cita cita. 

Salah satunya bisa menjadi penghambat dalam hal pendidikan. Banyak kasus putus 

sekolah karena pernikahan usia dini. Selain itu, potensi kematian ibu dan anak yang 

tinggi, kekerasan seksual hingga perceraian. Dampak yang terjadi juga bukan hanya 

pada masyarakat tapi juga pemerintah terkait dengan menurunnya Indeks 

Pembangunan Manusia.   

 

Kata Kunci : implementasi, perlindungan anak, pernikahan dini 
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                                                      ABSTRACT 

 

                    Children are the future assets of a nation. The Progress of a nation 

depends on the youth generation. Therefore, the life insurance for children should be 

prepared. The children protection is the important things to do for continuity of the 

life and the future. The children protection has including various programs or policies 

that made by government with the purpose for helding and protect of the children 

from various problems in their real life. The problems about the violence against 

children, child exploitation, children trafficking, until the early marriage. 

                    The early marriage is always a problem faced by the early teenage. The 

early marriage always collided with the constitution of the children protection. The 

early marriage has happens in many places of the indonesia. Mostly happens in rural 

communities and the part of the city. One of the cases of early marriage happens on 

Brebes regency. Number of early marriage on brebes regency itself is the highest in 

central java province. The central java province is one of the  contributor for early 

marriage in Indonesia. 

The children protection of the early marriage is the important to do for the future and 

the continuity for children. When the early marriage happens can be the chidren  

barrier for reach future goals. One of which can be a barrier for education. Many 

cases droput school by the early marriage. On besides, the potential for maternal and 

child mortality is high, sexuality violence until divorce cases. The impact is not only 

the community but also the government about the decreasing of the human 

development index. 

 

Keyword : implementation, children protection, early marriage. 

 


