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PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DIKABUPATENNGANJUK

tentang

antara
• DINAS SOSIAL PPPA KAB. NGANJUK

• DINAS PPKB KAB. NGANJUK
• KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK
• KANTOR PENGADILAN AGAMA NGANJUK

NOTA KESEPAKATAN.

........ -. .



selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten

Nganjuk berkedudukan di Jalan

Megantoro Nomor 22 Nganjuk. Dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama

serta sah mewakili Dinas PPKB

Kabupaten Nganjuk, untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Nganjuk di Jalan

Dermojoyo Nomor 22 Nganjuk. Dalam

untukNganjuk,Kabupaten.

Kepala Dinas Sosial PPPAKabupaten

Nganjuk berkedudukan di Jalan

Supriyadi Nomor 7 Nganjuk. Oalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama

serta sah mewakili Oinas Sosial PPPA

Dr. Taufiqurrohman, M.Ag.

~ Ora. Widyasti Sidarthini, M.Si.

L Nafban Tohawi, S.H. M.H.

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan Juni tahun 2021 yang bertanda

tangan di bawah inimasing-masing pihak :

Nomor: 411.2/817/411.304/2021
Nomor: 476/914/411.305/2021
Nomor: B-Kk.13.13.01/HM.Ol/06/2021
Nomor: WI3-A22/1836/HM.00/4/2021

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

DIMAS SOSIAL PPPA KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENGENDALlAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

KANTOR PENGADILAN AGAMA NGANJUK
TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN NGANJUK



Ketentuan Umum

1 Dinas SosiaJ PPPAKabupaten Nganjuk adalah perangkat daerah yang

bertanggung jawab terhadap tugas pokok fungsi bidang kesejahteraan

sosial, pemberdayaan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Nganjuk adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap

Pasall

lerundaJdanjuti hasil Workshop pencegahan perkawinan anak dan

penandetanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak tanggal 7-

April 2021 di Hotel Grand Dafam Signature Kayuo Surabaya, babwa

s:sle'm dan model pencegahan perkawioan anak di Kabupaten/Kota

disesuaikan dengan kondisi kabupatenj'kota masing-masing, maka PIHAK
PERTAIrlA, PIHAK KEDUA, PIBAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT

~t untuk meJakukan Nota Kesepakatan dalam pencegahan

per:kawinan anak di Kabupaten Nganjuk, dengan ketentuan yang diatur
da ,am pasaJ pasal sebagai berikut;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

temang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

11. Pe.raturan Mahkamab Agung Nomor 5 Tabun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tabun 2019 tentang

Penyelenggaraan Kabupaten LayakAnak;

13.Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 1 Tabun 2019 tentang

PenyeJenggaraanKabupaten LayakAnak;

I':. Snrat Edaran Gubemur Jawa Timur tanggal 18 Januai 2021 Nomor
474.14/810/109.5/2021 perihal Pencegaban Perkawinan Anak;

15.Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 29 Januai

2021 Nomor474.14/257/411.304/2021 perihal Pencegahan Perkawinan

anak.



rugas pokok fungsi bidang pengendalian penduduk, ketabanan keluarga

dan informasi keluarga.

3. ';anrar Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk adalah instansi vertikal

yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan
dan btmbingan kehidupan beragama bersama masyarakat.

~_ Kantor PengaclilanAgama Kabupaten Nganjuk adalah instansi vertikaJ

_ang tugas pokok dan fungsinya yaitu memeriksa, memutus,

cell)"elesaikan perkara-perkara tingkat pertama, salah satunya adaJah

'tcltang perkawinan.

5.. ~ adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tabun, termasuk yang
.,.asih dalam kandungan.

6_ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria deogan

~g wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

::umab tangga] yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang
Maha esa,

- Perkawinan Anak adalah perkawinan yang melibatkan salah satu atau

kedua pihak di bawah usia 18 tahun.

Pernikabao Dini adalah pemikahan yang melibatkan salah satu atau

~ua pihak dibawah usia 21 tahun.

Cj ~an Paksa adalah pemikahan yang melibatkan salah satu atau
lcedua pibak yang tidak ingin menikah.

0_ Nmselor PUSPAGAadaJah seorang tenaga terlatih yang mempunyai

la:a:r belakang sarjana bimbingan konseling ataupun psikologi yang

cunbantu dalam peoanganan administrasi pelayanan.

1•• Psikolog adalah seseorang ahli daiam ilmu psikologi yang berfokus pada

pi.k:iran dan perilaku seseorang.

12 Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegab atau

tind.akan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

13.Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim
Pengaclilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum

berusia 19 (sembilan belas) tahun uotuk meJangsungkan perkawinan
J.!.. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah segala tindakan,

kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah,



I'UIAK KETlGA menunjuk KUAdan BP4 yang merupakan salah satu

ic::.~ mitra Kementerian Agama yang bertujuan mempertinggi mutu

pe:ka\\inan guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah
arrohmah untuk melakukan pencegahan perkawian anak dan dampak

dampaknya eli masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pengajian dan

bimi:n.ngan perkawinan.

PlRAK KEDUA menunjuk petugas dari Dinas PPKB.Penyuluh KB,Kader

PPKBDdan Sub PPKBDuntuk meLakukan Komunikasi, informasi dan

cc:::.kanf (KJE) kepada masyarakat tentang dampak-dampak dari

per.cawinan anak dan pemikahan dini.

i prBAJl PERTAMAmenunjuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

menugaskan psikolog dan konselor selaku tenaga terlatib untuk
crlaknkan pembinaan mental psikologi anak sebelum meJakukan

~ yang memerlukan dispensasi perkawinan dan belum

c:;.uruskan oleh Pengadilan Agama.

PelakAAna Operasional

N~masing pihak menunjuk sebagai berikut

Pasal3

masyarakat. keLuarga, dan orang tua serta seluruh pemangku

ltepentingan dalam rangka pencegahan teIjadinya perkawinan anak dan

.::xnurunkan angka perkawinan pada usia anak eli daerah.

Pasal2
Mabud dan TujuaJl Kerjasama

K:aw;od dan rujuan keIjasama adalah membangun kemitraan antara Dinas

SJS2' PP'PA Kabupaten Nganjuk, Dinas Pengendalian Penduduk dan

Berencana Kabupaten Nganjuk, Kantor Kementerian Agama

Nganjuk dan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

b 4? rangk.a pencegahan teIjadinya perkawinan anak dan menurunkan

-=:'1fit.ape:rIoc.aWlDananak eli Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari kerjasama ini

untuk melindungi dan menjamin kelayakan hidup perempuan dan

a:::ak.. sei:unggamereka bisa tumbuh secara normal dan sejahtera.



Ilcmbuat surat keterangan terkait kondisi psikologi calon pengantin pada

csz.a anak yang memerLukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama
secara cepat dan gratis;

Feldampingan, Asesmen dan penguatan psikologi oleh Psikolog PUSPAGA

bz:gl calon pengantin pada usia anak yang memerJukan dispensasi di

- ~:giladiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak,

Q!!Jij1adiperJukan dalam pencegahan perkawinan anak;

v....,....}qnru menyebarluaskan informasi bahwa Pernikahan anak tidak

~"3 membahayakan anak dan melanggar hak-baknya, tetapi juga

CIIe:l.;gikan negara secara ekonomi.

Pasal5

Tuga. Dan Kewajiban

~...".. ... PERTAMAmempunyai tugas dan kewajiban melakukan kegiatan:

Pe::bmaan dan sosialisasi uotuk mencegab teljadinya perkawinan anak;
_ e: brogan dan konseling bagi calon peogantin yang masih usia anak;

i8e?dampingan dan memastikan anak-anak yang melakukan

p::kaI:nnanl pemikaban mendapatkan perlindungan;

~si keluarganya dan masyarakat agar tidak terjadi perkawinan

Pasal4
Ruang LiDgkup

linglrup kerjasama ini meliputi tercapainya komitmen dalam

pencegaban perkawinan anak di Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan Anugrah Parabita

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

~:;g;o::l poknk kegiatannya mencakup:

PIBAK KEIIPAT melakukan kebijakan berupa menambab salab satu

pe:sj"2.Jatan bagi perkawinan anak yang memerlukan dispensasi agar

~pm dengan surat keterangan dari Psikolog PUSPAGAmitra kerja

orcas Sosial PPPAKabupaten Nganjuk untuk penguatan psikologisoya.



Pasal6

Kegjatan Bersama
Pan PIHAK bersama sama melakukan monitoring dan evaLuasikegiatan

pt;x:egahan perkawinan anak melalui pertemuan koordinasi yang disepakati

~.

IIbmbuat kebijakan penambahan persyaratan bagi calon pengantin usia

«,;;7 yang memelukan dispensasi agar dilengkapi dengan surat

h:erangan dari Psikolog PUSPAGAmitra kerja Dinas Sosial PPPA

Kabupaten Nganjukuntuk penguatan psikologisnya.

enghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak apabila

c::pedukan.

Kdalm.kanupaya mediasi dengan keluarga agar tidak terjadi perkawinan

J&cgbadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak, apabila

C;rrlukan.

PIllAK KEEMPAT mempunyai tugas dan kewajibanmelakukan kegiatan:

Pt:xrgahan perkawian anak dan dampak-dampaknya di masyarakat
I2hJj kegiatan-kegiatan pengajian dan bimbingan perkawinan melalui

lAdan BP4;

_ ~si keluarganya dan masyarakat agar tidak terjadi perkawinan

PDlII KETIGA, mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kegiatan:

Jlle:::&t.a.iiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak apabila

masyarakat agar tidak terjadi perkawinan

::xm=a ,sasi kepada masyarakat tentang usia perkawinan yang ideal dan
c...,xegah perkawinan dini;

prRAJ[KEDUA, mempunyai tugas dan kewajibanmelakukan kegiatan:

c:::;.:::!it ka n,
M ! tghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak, apabila



A:::uhahan Nota Kesepakatan banya dapat dilakukan bersama dengan

~heritahuan tertuLis dari PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu)
b:''',;m sebeJumnya.

ee. PARAPIHAKbermaksud memperpanjang atau mengb.entikan Nota

E:esepakatan ini maka harus memberitahukan baik secara tertulis

c:iUpun lisan.

hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan 101 akan diatur

kcDbali dan diselesaikan secara musyawarah.
:=tJi]a timbul permasalahan di dalam pelaksanaan kesepahaman ini,

a:&::..iD diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PasallO

Penutup
~haban atas Nota Kesepakatan ini dilakukan secara musyawarah

Pasal9

Jangka Waktu Perjanjian KerJasama

Kesepakatan ini berlaku untuk masa waktu sejak ditandatangani oleh

pbak sampai 31 Desember 2025.

Pasal8

Hal-HalLain

.,.,.~.....-.. lain yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang

trnulis dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian

1O!:I::::'i:S3.3anmusyawarah dan mufakat dan merupakan bagian yang tidak

~~lOi!:daCl dari Nota Kesepakatan ini.

Pasa17

Pembiayaan

S--=-::.er pemhaayaan daJam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berasal dari
p:.nak sesuai kebutuhan dan sumber lain yang tidak mengikat.



0521 199903 1 004
urrohmaD M

PIHAK KETIGAPIB.Alt. KEEMPAT

. M.Si

I"tRAK. KEDUA

Dmn!cian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing

Para Pihak dengan satu rangkap dan masing-masing naskah

1~:::::;:lWlya1kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh para
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