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ABSTRACT
Counseling on maturation of the age of marriage is a means to learn together about the health and
readiness of the female reproductive organs to face the post-marital period, conducted face-to-face in
the form of a community that aims to increase the knowledge and attitudes of young women regarding
reproductive health. Counseling on maturation of marriage age is very important to prevent early
marriage. Early marriage (reproductive organs are not ready) can contribute to morbidity and
mortality rates for mothers and their unborn babies. Therefore, there is a need for training. Counseling
on maturing the age of marriage is given to the community of young women between the ages of 12 and
20 years. Participants are young women who live in Batu Urip Village. Akademi Kebidanan Nusantara
Indonesia Lubuklinggau seeks to provide counseling on maturing the age of marriage which aims to
provide information and knowledge to young women about women's reproductive health.
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ABSTRAK
Penyuluhan tentang pendewasaan usia pernikahan merupakan sarana untuk belajar bersama tentang
kesehatan serta kesiapan organ reproduksi wanita untuk menghadapi masa setelah perkawinan,
dilakukan tatap muka dalam bentuk komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan sikap remaja putri mengenai kesehatan reproduksi. Penyuluhan pendewasaan usia pernikahan
sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini (organ reproduksi belum
siap) dapat menyumbang angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi yang dikandung. Oleh karena
itu perlu adanya pembinaan. Penyuluhan tentang pendewasaan usia pernikahan diberikan kepada
komunitas remaja putri dengan usia antara 14 tahun sampai 20 tahun. Peserta merupakan remaja putri
yang tinggal di Kelurahan Batu Urip. Akademi Kebidanan Nusantara Indonesia Lubuklinggau berupaya
untuk mengadakan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan yang bertujuan untuk memberikan
informasi dan pengetahuan pada remaja putri tentang kesehatan reproduksi perempuan
Kata kunci: penyuluhan pendewasaan, usia perkawinan
I. PENDAHULUAN
Di Indonesia salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu (AKI) maupun angka kematian
bayi (AKB) adalah disebabkan oleh Usia Kawin Pertama (UKP) yang masih dalam kategori usia muda.
Padahal baik AKI maupun AKB merupakan salah satu target dari tujuan Sustainable Development
Goal’s (SDGs) yang melanjutkan konsep pembangunan dari Millennium Development Goal’s (MDGs)
[1]
Kehamilan pada usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Perempuan
berusia 10- 14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan
kelompok 20- 24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada proses mengandung maupun
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melahirkan, sehingga terdapat komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Data dari
UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%- 30% persalinan usia dini disertai dengan komplikasi kronik,
yaitu obstetric fistula (kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau fases
ke dalam vagina. Wanita usia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula [2].
Berdasarkan data United Nation Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) (2011)
Indonesia termasuk Negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (rangking 37) dan
merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja Menurut data Riskesdas (2010), perempuan
muda di Indonesia dengan interval usia 10- 14 tahun yang telah menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih
dari 22.000 wanita muda berusia 10- 14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Pada
interval usia yang lebih tinggi, perempuan muda usia 15- 19 tahun yang telah memiliki angka 11,7
persen jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laki- laki muda berusia 15- 19 tahun sejumlah 1,6
persen. Sementara untuk interval usia diantara kelompok umur perempuan 20- 24 tahun ditemukan
lebih dari 56,2 persen sudah menikah [3].
Kota Lubuklinggau sendiri masih ditemukan pernikahan usia dini, dan Kelurahan Batu Urip
merupakan Kelurahan dengan karang taruna yang aktif dan memiliki jumlah remaja putri terbanyak
yaitu 17 orang
.
II. METODE
Penyuluhan pendewasaan usia perkawinan adalah proses penyampaian informasi dengan tujuan
untuk menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh peneliti kepada
komunitas remaja putri dengan usia antara 14 tahun sampai 20 tahun. Peserta merupakan remaja putri
yang tinggal di Kelurahan Batu Urip. Yang bersedia menjadi responden, menggunakan metode ceramah
sebanyak 1 kali selama 45 menit dengan alat bantu LCD. Bentuk penyajian menggunakan Microsoft
power point yang berisikan materi pendewasaan usia perkawinan meliputi hak-hak reproduksi pada
remaja dan pendewasaan usia perkawinan serta gambar-gambar yang berkaitan dengan pendewasaan
usia perkawinan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan, telah mendapat izin dari
Lurah, Ketua RT/RW, dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Batu Urip, setelah mendpatkan izin tim
menyiapkan perlengkapan penyuluhan berupa laptop, LCD, alat pengeras suara, dan lainnya. Saat acara
penyuluhan berlangsung para remaja putri memperhatikan dengan baik, dan ketika sesi tanya jawab
banyak remaja putri yang mengajukan pertanyaan, seperti tentang keputihan, dismenorea, dan yang
lebih menarik seorang remaja putri bertanya mengapa pernikahan usia dini kurang dari 22 tahun bisa
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menyebabkan kematian. Pertanyaan dijawab langsung oleh tim dan pemateri, yaitu salah satunya:
mengapa pernikahan dini dapat membahayakan dan menyebabkan kematian pada ibu dan janin, karena
pada perempuan usia dini alat reproduksi belum matang sempurna, sehingga pada saat kehamilan dan
melahirkan ada banyak hal yang akan terjadi, contoh pada janin dapat menyebabkan janin BBLR,
karena terjadi perebutan nutrisi antara janin dan ibu yang masih remaja, dimana masa remaja juga
memerlukan banyak nutrisi begitu juga degan janin yang dikandung. Kemudian perdrahan dapat terjadi
saat melahirkan, karena alat reproduksi remaja yang belum sempurna, sehingga rahim tidak dapat
berkontraksi dengan baik, dan menyebabkan perdarahan yang banyak.

IV. SIMPULAN
Penyuluhan tentang pendewasaan usia pernikahan dapat menambah pengetahuan remaja putri
tentang kesehatan reproduksi serta risiko pernikahan dini, yang pada akhirnya berdampak pada sikap
positif remaja terhadap pendewasaan usia pernikahan
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