
Abstrak 

Yuli Nurul Asri :  Peranan program bimbingan Pendewasaan Usia Perkawinan  

dalam mengurangi pernikahan dini di PIKKRR (Desa Giriasih 

kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat). 

 

Remaja merupakan sumber potensi dan penerus cita- cita bangsa. Untuk 

dapat mewujudkan remaja yang berkualitas, harus dilakukan upaya pemberian 

berbagai informasi yang akurat agar remaja memperoleh informasi yang benar 

mengenai berbagai kebutuhan remaja agar tidak salah kaprah dalam mengambil 

keputusan, seperti menikah diusia dini. Untuk menjadi referensi, pemerintah 

bersama BKKBN telah melaksanakan dan mengembangkan program kesehatan 

reproduksi remaja (KRR) yang merupakan salah satu program pokok 

pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah yang programnya telah diintergrasikan dengan PIKKRR di setiap 

kecamatan. Pernikahan dini adalah salahsatu penyebab meledaknya kesuburan 

penduduk, Oleh sebab itu BKKBN menciptakan Salah satu program 

pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan yaitu Program Keluarga 

Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui 

program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program ini bertujuan untuk 

memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan 

keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan 

kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental dan social, ekonomi serta 

menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan seperti ini berimplikasi pada 

perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa sehingga berdampak pada 

penurunan total fertility rate (TFR) atau jumlah angka kesuburan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program 

pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam mengurangi pernikahan dini di 

Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. proses bimbingan yang 

dilakukan merupakan pemberian materi-materi dan pendekatan religius, sehingga 

remaja tetap menggunakan akal sehat dalam setiap bergaul. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan pengumpulan 

datanya dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang ditemukan 

menunjukan bahwa pernikahan dini dari awal PIKKRR didirikan tahun 2005 - 

2010 dapat terus berkurang dengan pemberian bimbingan program pendewasaan 

usia perkawinan kepada remaja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat berperan membantu 

pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini khususnya di Kecamatan Batujajar 

Kabupaten Bandung Barat.dari segi proses dan upaya berlangsung efektif 

senantiasa terbina secara kekeluargaan karena mereka selalu bertemu untuk saling 

mengigatkan. Sedangkan dari segi hasil yang diperoleh remaja dapat lebih 

memahami pentingnya pendewasaan perkawinan dan lebih percaya diri dalam 

menghadapi sesuatu dan mampu mendewasakan usia pernikaan dini.  


