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APAPENGERTIAN
DAN TU'UAN Pf NI(AWINAN?
Pernikahan atau perkawina[ adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengatr tuiuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

APADAMPAK'IKATIDAK

DARIPERIGWINAN?

Akibat dari tidak memahami tu juan
perkawinan akan menyebabkan
ketidakharmonisan pasangan suami istri
dan bahkan bisa berakhir pada perceraian'

Angka perceraian di Indoaesia kurang
lebih 3O0.0O0 pasang (lebih dari 10%) dari
jumlah perkawinan di Indonesia setiap
tahunnya 2.3O0.O00 Pasang (data Kemenag
2014).

UNDAN6-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
OAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
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EAGAIMANA HUKUM PENXAWINAN
DIINDONESIA?

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1),perkawinan
adalah sah apabiia dilakukan meaurut
hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya. Seria Pasal2 ayat (2),
menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundangan yang
berlaku sehingga setiap perkawinan harus
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

APA $8.'A HAK DAN KSWA'IBAN
SUAMIDANISYNI?

Dalam UIJ Perkawinan ada bab tersendiri
yang merrgatur mengenai Hak dan

Kewajiban Suami-lstri, yailu berdasarkan
UU No. 1 Tahun 1974,suami istri memiliki

hak dan kewajiban salah satu di
antaranya sebagai berikut :

Suami istri waiib saling cinta
mencintai, hormat menghorrnati,

setia, d8n momb€rikan bantuan lahir
batin yang satu pada yang Iain.



APA YA}IG DIMAKSUD DEIiIGAN
KSXENASAN DIDAIAM RUMAH ?ANGGA
(KDRT}?

Yang dimaksud kekerasan dalam rumah
tangga adalah setiap perbuatan kekerasan
yang mengakibatkan limbulnya kesengsara-
an atau penderitaan secara fisill seksual,
psikologis, dan/atau penelantaraR rumah tangga
termasuk ancaman unluk melakukan pe.buata!.
pemaksaan. atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah

BAGAIMANAHUKUM
DI IN9ONESIA MENGENAI KDRT?

Di dalam Undang-Undang Bepubiik Indonesia
Nomor 23 Tahua 2004 Tenlang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal
5 UU No.Z3 Tahun 2004 diaiur bahwa setiap

orang dilarang melakukan kekerasan secara
fisik,seksual.psikologis,terhadap orang dalam

lingkup rumab tangganya.
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BXRAPA BATASAN USIA ANAK?
Di lndonesia, anak-anak dilindungi oleh Undang-
Undang Republik
Indonesia Nomor 23
tahun 2002 tentang
Perlindunqan Anak.
Definisi anak menurut
Undang-Undang
Perlindungan Anak
(UUPA) adalah seseorang
yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun,
termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

APAKEWA'IBAN
ORANGTUA ?ENHADAP ANAK?

Berdasarkan Pasal 26 UUPA, orangtua
be:kewaiiban dan bertanggungiawab untuk
mengasuh, memel.ihara, mendidilq dan
melindungianak menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan mencegah teriadirya perkawinan pada
usia anak-anak. Karena ilulah orangtua barus
memastilan arlaknya yang akan menjadi calo!
pengantin telah berusia matang lahir dan batin
sebelum melangsungkan perkawinan.
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APA SA'A HAK-HAK ANAK
DIINDONESI,A?

1. Hak untuk hid]p, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak atas satu nama sebagai
identitas diri dan slatus kewa!ganegaraan.
Identitas anak tersebut, dituangkan dalam ahe
kelahiran.

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya,
berpikir dan berekspresi sesua! dengan tingkat
kecerdasan dan usia,serta dalam bimbingan
orangtuanyi.

4. Hak untuk mengetahui.rangtuanya,
dibesarkan dan diasuh oleh orangtu
kandungnya.

5. Hak untuk mempe:oleh pelayanan kesehatan
dan jaminan sosial.

6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan
pengaiaran dalam raagka pengembangan
pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat
dan bakatnya.

7. Hak untuk menyatakan dan dide:rgar
pendapatnya.
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8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan
waktu.

9. Anak penyandang cacat berhak
memperoleh rehabilitasi,bantuan sosial,dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10. Hak untuk meBdapat perlindungan
dari diskriminasi, eksploitasi (ekonomi
dan seksual), penetantaran, kekejaman,
kekerasan, penganiyaan,
ketidakadilan, dan
perlakuan salah Iainnya.

11. Hak untuk memperoleh
perlindungart dari
penyalahgunaan
dalam keterlibatan
kegiatan politik,
sengketa berseniata,
kerusuhan, kekerasan,
peperangan, dan
peniatuhan hukum yang
tidak manusiawi.

12. Anak korban kekerasan seksual dan
berhadapan dengan hukum, berhak
dirahasiakan.

13, Anak korban atau pelaku iindak pidana
berhak mendapatkan bantuan hukum dan
bantuan Iain.
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