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ABSTRAK 

Utisna Sari, Lulus. 2013. “Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur 

Akibat Perceraian Kepada Orangtua Laki-Laki ( Ayah ) Di Pengadilan 

Agama Semarang ( Studi Putusan nomor 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm )”. 

Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum . Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Baidhowi, S.Ag., M.Ag. II. Dian Latifiani, S.H., 

M.H. 

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim, Strategi Pengadilan. 

Perebutan hak asuh anak di bawah umur sering terjadi ketika 

terjadi perceraian. Menurut undang-undang, anak dibawah umur hak asuh 

anak berada ditangan ibu. Akan tetapi ada sebab-sebab lain yang dapat 

memberikan hak asuh anak terhadap ayah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak di 

bawah umur akibat perceraian kepada orangtua laki-laki dan strategi 

Pengadilan Agama Semarang dalam melindungi hak-hak anak setelah 

adanya putusan pengadilan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Analisis data kualitatif, 

yaitu pengelolaan data berupa pengumpulan data, penguraiannya. 

Kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan 

masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. 

Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah 

umur kepada orangtua laki-laki yaitu ibu tidak mensyukuri nikmat Allah 

SWT ( Kufur ), berakhlak tidak baik dan keluar dari islam ( Murtad ). 

Pertimbangan hakim yang terkuat adalah ketika ibu keluar dari Islam, 

karena ditakutkan akan mengganggu aqidah sang anak. Pengadilan Agama 

Semarang bersifat pasif dalam melakukan pegawasan, tetapi Pengadilan 

Agama Semarang juga memiliki upaya-upaya dalam melindungi hak-hak 

anak setelah terjadi perceraian. Dengan cara memberikan peringatan 

kepada pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan tersebut. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam 

memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah adalah ibu keluar 

dari Islam, kufur, berakhlak tidak baik, berkelakuan buruk, dan berbuat 

lalai dengan meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Pengadilan Agama 

Semarang tidak memiliki strategi dalam menjamin hak-hak anak setelah 

perceraian. Pengadilan Agama Semarang memberikan kuasa penuh kepada 

pemegang hadlonah dalam melindungi hak-hak anak setelah perceraian. 

Saran yang diajukan adalah Pengadilan Agama Semarang seharusnya 

memberikan jaminan pengawasan terhadap perlindungan anak setelah 

putusan sidang dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengadilan dapat 

melihat kondisi anak, dan menyimpulkan apakah pemegang hadlonah 

layak atau tidak layak memegang hadlonah anak tersebut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami-istri. Dengan ikatan lahir batin yang dimaksudkan bahwa 

perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, 

tetapi harus terpenuhi oleh keduanya (Wantjik Saleh, 1980:14). 

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang tidak hanya mengikatkan 

orang yang menikah tetapi juga mengikatkan keluarga mempelai yang 

menikah. Pernikahan dalam segala agama diwajibkan bagi mereka yang 

sudah siap lahir dan batin mereka. Dengan pernikahan diharapkan akan 

menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, 

interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa 

kasih sayang antara anggota keluarga, yang semuanya bermuara pada 

harmonisasi keluarga. 

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mengandung tiga unsur 

utama, yaitu : 

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada unsur suka rela dari 

kedua belah Pihak. 



2 

 

 

 

2. Perkawinan itu memiliki dan mengatur batas-batas hukum 

mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik 

mungkin oleh suami dan isteri tersebut. 

3. Kedua belah pihak (suami dan isteri) yang mengikatkan diri 

dalam perkawinan masing-masing mempunyai hak untuk 

memutuskan perkawinan itu berdasarkan prosedur tertentu 

menurut ketentuan hukum yang ada. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, Dasar 

Perkawinan, Syarat-syarat perkawinan, Pencegahan Perkawinan, 

Batalnya Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan kewajiban Suami-

Isteri, Harta Benda dalam perkawinan, Putusnya perkawinan, Kedudukan 

Anak, Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak, Perwakilan dan 

ketentuan-ketentuan lain yang meliputi Pembuktian asal-usul anak, 

Perkawinan diluar Indonesia, Perkawinan campuran, dan pengadilan. 

Sehingga undang-undang ini dianggap bisa menyelesaikan permasalahan 

perkawinan secara global. 

Dalam ajaran agama Islam, Perkawinan memiliki nilai ibadah. 

Dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah akad yang sangat kuat (Mistqan Ghalidan) untuk menaati perintah 

Allah S.W.T., dan melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah. 

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling 
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membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan 

material, sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum, 30:21.  

Yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 

Akan tetapi dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu 

berjalan dengan penuh keharmonisan. Kadangkalanya sebuah rumah 

tangga mendapatkan sebuah konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi 

akan menimbulkan sebuah perceraian. Jika ikatan antara suami isteri 

sedemikian kokohnya maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan, 

setiap usaha untuk melenyapkan hubungan perkawinan seharusnya 

sedapat mungkin dihindari karena perceraian itu merupakan perbuatan 

halal yang dibenci oleh Allah SWT. 
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Bagi suatu perkawinan yang sering terjadi pertengkaran terus 

menerus antara suami dan isteri, setelah upaya perdamaian sehingga 

perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka 

perceraian akan terjadi. 

Dalam buku Hukum Islam Di Indonesia (Rofiq:1995:282), 

berdasarkan  ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu 

perkawinan karena perceraian adalah:  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak, Pengadilan memberi keputusannya.  

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut 

pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya 

tersebut.  

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri. 

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum  tetap (inkracht van gewijsde), 
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maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah 

mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak 

menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 

18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal (1) poin (2). Yang 

dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum kawin. Meskipun banyak rumusan 

mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya 

perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan 

perlindungan pada anak. 

Dalam Surat Al-Baqoroh, 2:233, disebutkan bahwa ibu harusnya 

menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh. Al-Quran juga 

mengisyaratkan bahwa ayah dan ibu tidak boleh menderita karena 

seorang anak. ini dimaksudkan bahwa kedua orangtua harus memnuhi 

kewajiban anak dengan kemampuan mereka.  
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Yang Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 

para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan 

waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 

maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Al-

Baqoroh, 2:233). 

Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang 

menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 

menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika 

anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) 

pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut 

mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk 

memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Pasal 156 mengatur tentang 

pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan 

memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak 

memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian 

permasalahan pengasuhan anak. 

Putusan Pengadailan Agama Semarang nomor : 

0751/Pdt.G/2012/PA.Sm. memberikan putusan yang menetapkan bahwa 

Pemohon (ayah) mendapat Hadlonah (hak pemeliharaan) terhadap 3 

anaknya yang berusia, 9 tahun, 7 tahun dan 5 tahun. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ibu tidak secara langsung mendapatkan hak asuh 

anak dibawah umur ketika terjadi perceraiaan.Hal tersebut jelas 

bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. 

Putusan Pengadilan Agama belum menjamin adanya pemenuhan 

hak-hak anak setelah terjadi perceraian. Pemegang hak hadlonah belum 

tentu bisa memenuhi sebagian atau seluruh hak-hak anak. Sehingga bisa 

jadi setelah adanya putusan Pengadilan Agama, pemegang hak hadlonah 

tidak memnuhi hak-hak anak. hal ini dikarenakan tidak ada undang-

undang yang mengatur tentang pengawasan hak-hak anak setelah 

terjadinya perceraian. 

Permasalahan perceraian yang menjadi masalah utama adalah anak, 

baik anak yang sudah dewasa ataupun anak yang masih di bawah umur. 

Anak di bawah umur memiliki pola pemikiran yang masih labil, sehingga 

anak dibawah umur diharuskan di dampingi oleh orangtua sebagai 

pembimbing.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk menulis 

skripsi dengan judul “PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH 

UMUR AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ORANGTUA LAKI-

LAKI (AYAH) DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG ( STUDI 

PUTUSAN PA SEMARANG NO : 0751/pdt.G/2012/PA.sm )”. 

1.2. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai 

akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. 

Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan 

perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan 

secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. 

Sedangkan menurut penulis, perceraian adalah pisahnya suami 

dengan Istri dikarenakan adanya ketidakharmonisan dalam menjalankan 

keluarga yang mengakibatkan salah satu pihak atau keduanya 

meninggalkan pasangannya dan memilih untuk mengakhiri hubungan 

tersebut. 

Dalam Perceraian, beberapa yang harus dipermasalahkan antara 

lain hak asuk anak, harta perkawinan serta biaya hidup istri dan anak 

setelah peceraian ( Pasal 41 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan ).  

Ketika perceraian telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka 

anak akan menjadi masalah pertama yang muncul. Menurut undang-

undang ketika anak masih dibawah umur, maka hak asuh anak otomatis 
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berada ditangan ibu. Akan tetapi ada sebab-sebab lain yang dapat 

memberikan hak asuh anak terhadap ayah. 

Dengan rumusan terbut, maka dalam hal pembuatan skripsi ini 

pembatasan masalahnya adalah sebab-sebab terjadinya pemberian hak 

asuh anak di bawah umur kepada orangtua laki-laki (ayah) serta akibat 

hukum lain yang timbul dalam perceraian serta Strategi pengadilan 

agama dalam melindungi hak-hak anak setelah adanya Putusan 

Pengadilan Agama Nomor 0751/Pdt.G/2012/PA.sm. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, beberapa rumusan 

masalah yang timbul antara lain : 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh bagi 

anak di bawah umur akibat perceraian kepada orangtua laki-laki 

(ayah) di Pengadilan Agama Semarang? 

2. Bagaimana strategi Pengadilan Agama Semarang dalam melindungi 

hak-hak anak setelah adanya putusan pengadilan nomor 

0751/Pdt.G/2012/PA.sm? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul di atas, maka dalam 

Penulisan skripsi ini tujuan yang akan diraih antara lain : 
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1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh bagi 

anak di bawah umur akibat perceraian kepada orangtua laki-laki 

(ayah) di Pengadilan Agama Semarang. 

2. Bagaimana strategi Pengadilan Agama Semarang dalam melindungi 

hak-hak anak setelah adanya putusan pengadilan nomor 

0751/pdt.G/2012/PA.sm. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan ilmu hukum, agar dapat mengerti dan memahami 

serta memperoleh gambaran yang nyata mengenai akibat 

hukum hak asuh anak akibat perceraian. 

b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

masyarakat tentang pengaturan akibat hukum hak asuh anak 

akibat perceraian. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberi sumbangan pikiran atas masukan para aparatur 

Pemerintah dalam pengaturan akibat hukum hak asuh anak 

akibat perceraian. 

b. Praktek menguasai Ilmu Hukum dan teknik guna mengadakan 

penelitian dan pemahaman terhadap proses hukum dan 
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pengolahan sumber-sumber dalam masyarakat pada umumnya 

dan lembaga atau Instansi Pemerintah pada khususnya. 

1.6. Sistematika Skripsi 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu 

karya ilmiah. Sitematika penulisan dalam hal ini bertujuan agar dengan 

mudah dapat memahami karya tulis ini, serta tersusunnya skripsi yang 

teratur dan sitematis. 

Penulisan skripsi ini terbagi atas 3 (tiga) bagian. Bagian 

pendahuluan skripsi,bagian isi dan bagian akhir skripsi. Untuk lebih 

jelasnya dijabarkan sebagai berikut : 

1.6.1. Bagian pendahuluan skripsi berisi: halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran. 

1.6.2. Bagian isi skripsi terdiri atas 5 bab,yaitu : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai alasan-alasan yang 

melatar belakangi penulisan skripsi ini, kemudian dilanjutkan 

mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka terdapat tujuh subbab, yang 

pertama membahas Pernikahan pada umumnya. Subbab  kedua 
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membahas pengertian tentang putusnya perkawinan 

(perceraian), menurut peraturan perundangan yang berlaku di 

Indonesia. Subbab ketiga membahas tentang akibat hukum 

perceraian, yang dikhusukan membahas pemberian hak asuh 

anak dibawah umur akibat perceraian. Subbab keempat 

membahas tentang Pengertian Hak Asuh Anak. Subbab kelima 

membahas tentang syarat-syarat yang diperlukan seseorang 

untuk mendapatkan hak asuh anak dibawah umur akibat 

perceraian. Subbab keenam membahas tentang dasar hukum 

serta prinsip-prinsip penentuan hak asuh anak. Subbab ketujuh 

membahas tentang putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 

0751/Pdt.G/2012/PA.sm.  

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian dalam BAB 3 ini menjelaskan tentang 

cara-cara penyusunan skripsi secara sistematis yang berdasarkan 

pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian. Penulis akan 

menjelaskan tentang metode peneletian yang meliputi dasar 

penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, metode pengumpulan data, objektitas dan keabsahan 

data serta model analisis data yang digunakan sebagai acuan 

untuk peneltiain dan penulisan skripsi. Penulis menggunakan 

data yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang 

gambaran daerah penelitian yaitu Di kota Semarang, status 

perceraian di kota Semarang, analisis perceraian, apakah 

menjadi baik bagi keluarga yang melaksanakan perceraian atau 

menjadi buruk bagi keluarga yang melaksanakan perceraian, 

faktor yang mendorong terjadinya perceraian,pelaksanaan 

pemberian hak asuh anak setelah perceraian kepada orangtua 

laki-laki (ayah). 

BAB 5 PENUTUP 

Bab 5 merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang 

merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran berbentuk 

kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan skripsi berikut 

saran-saran yang dapat diajukan. 

1.6.3. Bagian akhir skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Pengertian Perkawinan 

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia 

yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki – laki dan perempuan 

mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, 

mengamati, dan mencintai, bahkan mereka ini juga mempunyai 

keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.  

Menurut Iman Sudiyat dalam Bukunya Hukum Adat 

Sketsa Asas (1981:107), Perkawinan merupakan urusan kerabat, 

keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan unsure pribadi, 

bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkut. 

Hukum Adat mengartikan perkawinan sebagai nurusan 

kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan 

pribadi, bergantung pada tata-susunan masyarakat yang 

bersangkutan (Iman Sudiyat, 1981:107). 

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebut perkawinan 

menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
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Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sedangkan menurut penulis, perkawinan adalah hubungan 

lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan 

istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat 

beraneka ragam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai 

golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu:  

1. Bagi Orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam 

berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam 

hukum Adat. 

2. Bagi Orang-orang Indonesia Asli lainnya, berlaku hukum 

adat. 

3. Bagi Orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen 

berlaku Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers. 

4. Bagi Orang-orang Timur Asing lainnya, dan Warga 

Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit 

perubahan. 
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5. Bagi Orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia 

keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka 

berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Setelah adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, seluruh ketetapan hukum perkawinan 

sebelum adanya Undang-undang perkawinan tersebut di hapus. 

Sehingga seluruh aturan tentang perkawinan di atur sedemikian 

rupa di dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan menurut 

Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan tidaklah terdapat perbedaan yang 

prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-

Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai isterinya dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diatur dalam 

menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan 

meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, 

yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. 

Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan 

penjelasan dari Undang-Undang Perkawinan, maka prinsip-

prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu pada 

undang-undang tersebut (Ahmad Rofiq, M.A., 1995:56). 6 asas 
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yang principal dalam undang-undang-undang perkawinan adalah 

: 

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling 

melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan aspiritual dan material. 

2. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan 

disamping itu perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya 

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena 

hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari 

seorang. 

4. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa 

calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya 

untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 

berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

baik dan sehat. 

5. Karena tujuannya adalah membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang 

perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersulit 

terjadinya perceraian. 

6. Hak dan kedudukan steri adalah seimbang dengan hak 

dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah 

tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam 

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama 

oleh suami dan isteri. (Ahmad Rofiq, M.A., 1995:56). 

 

K itab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengenal 

definisi dari perkawinan. Perkawinan ialah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu 

yang lama, Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari 

hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 Burgerlijk 

Wetboek. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan 
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bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang 

memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat - syarat 

serta peraturan agama dikesampingkan.  Sedangkan tujuan dari 

perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat 

hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan 

tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan 

yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan 

yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja, tapi juga merupakan 

suatu ikatan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk 

membentuk keluarga yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

2.1.2. Putusnya Perkawinan 

Perjalanan suatu rumah tangga terkadang tidak selamanya 

berjalan harmonis, banyak godaan yang akan menjadi 

penghalang suami istri sebagai penghalang suami istri menuju 

kebahagiaan, mulai dari keributan-keributan kecil hingga hal-hal 

besar yang akan berujung ke perceraian. Menurut Amir Amiur 

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya Hukum 

Perdata Islam di Indonesia (2006:209), ada 4 kemungkinan yang 

dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu : 



19 

 

 

 

1. Terjadinya Nuzyuz dari pihak istri, Nusyuz berarti 

kedurhakaan yang dilakukan oleh pihak istri terhadap 

suami. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran 

perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat 

mengganggu keharmonisan rumah tangga. 

2. Terjadinya Nuzyus dari pihak Suami,kemungkinan 

nuzzyusnya suami terjadi dalam bentuk kelalaian dari 

pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada istri, baik 

nafkah lahir maupun nafkah batin. 

3. Terjadinya Syiqaq, syiqaq atau percekcokan dapat terjadi 

karena disebabkan masalah ekonomi atau masalah-

masalah lain yang dapat menjadikan pasangan tersebut 

bertengkar. 

4. Salah satu pihak melakukan zina (fahisyah). 

Solahudin Pugung dalam bukunya mendapatkan hak asuh 

anak dan harta bersama (2011:27) menyebutkan bahwa 

setidaknya ada 4 hal yang menjadi sumber dari perceraian, yaitu 

: 

1. Masalah ekonomi. 

2. Campur tangan pihak luar. 

3. Perselingkuhan. 

4. Ketidak cocokan. 
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Perceraian merupakan peristiwa hukum, karena ia 

merupakan sebuah rangkaian proses panjang mulai tahap 

persiapan, masuk pengadilan dan melewati proses siding hingga 

jatuhnya putusan. Dalam berbagai kasus, ada pasangan suami-

istri yang hanya meminta putusan cerai saja, tanpa 

mempedulikan hak asuh anak dan harta bersama. Disamping itu 

ada juga pasangan suami-istri yang tidak hanya meminta 

putusan cerai, tetapi tetap meminta putusan hak asuh anak dan 

harta bersama. 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena 

kematian atau perceraian atas putusan hakim. Selanjutnya dalam 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan  juga diatur 

dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan 

didepan sidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup 

alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan 

pemerintah, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat 

terjadi karena alasan : 
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan 

2. Salah satu pihak meningglkan pihak lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang 

sah atau hal lain di luar kamampuannya 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami/istri 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun 

lagi dalam rumah tangga. 

Menurut Kansil (1989:221), putusnya perkawinan 

disebabkan oleh 4 hal, yaitu : 

2. Kematian 

3. Kepergian Istri atau suami selama 10 tahun 

4. Akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur  
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5. Perceraian, dalam hal perceraian yaitu karena adanya 

putusan hakim tentang putusnya perkawinan karena sebab 

tertentu. 

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami-isteri 

karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi 

suami-isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut 

dengan thalaq. Menurut ajaran Agama Islam, thalaq adalah 

perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu, asal 

hukum thalaq adalah haram, tetapi karena ada illatnya, maka 

hukumnya menjadi diperbolehkan. 

Akad perkawinan jika dilihat dari segi pandangan Hukum 

Islam bukanlah merupakan perdata semata, melainkan merupakan 

ikatan yang suci (mistqan ghalidan) yang terkait dengan 

keimanan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada segi 

dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan 

itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang 

menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya 

keluarga yang sejahtera (mawaddah wa rahmah) itu dapat 

terwujud. 

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan dari 

perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di 

tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan ini adalah 

merupakan suatu hal yang wajar, karena makna dasar dari suatu 
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akad adalah ikatan atau dapat juga dikatakan Perkawinan pada 

dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas 

yang kemudian dapat disebut dengan Talak. Makna dasar dari 

talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. 

Ajaran talak dijumpai di dalam beberapa ayat al-qur‟an 

seperti surat at-Thalaq (65):1: yang artinya “ Hai Nabi, bila kau 

ingin mentalak istrimu, maka talaklah dia pada waktu memasuki 

masa iddahnya”. 

Al-Baqoroh(2):229, meyebutkan bahwa “ Talak  yang 

dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan 

dengan baik, atau melepaskan dengan baik”. Al-Baqoroh(2):230: 

“Jika kamu mantalaknya (mentalak isteri kamu setelah dua kali), 

maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali dia kawin dengan laki-

laki lain. Jika kemudian dia (suami keduanya) mentalaknya, tidak 

halangan bagi keduanya untuk (nikah) kembali”. 

Dari penjelasan surat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

suami dapat mentalak isteri sebanyak dua kali, dengan harapan 

talak yang pertama dapat menjadi pembelajaran dan introspeksi 

bagi keduanya. Jika tidak berhasil, maka suami dapat 

menjatuhkan talak kedua. Diharapkan dalam massa iddah, suami 

dan istri tersebut dapat berpikir dan memahami karakter masing-

masing sehingga punya ketetapan hati membangun keluarga 

untuk kedua kalinya. Akan tetapi jika setelah rujuk tidak 
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mencapai rumahtangga yang sakinah, maka suami diperkenankan 

menjatuhkan talak terakhir (talak tiga), dan tidak ada hak untuk 

rujuk kembali. Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia 

dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang 

mengatur tentang perceraian bagi umat islam, tampaknya tidak 

member peluang untuk terjadinya talak tiga sekaligus. 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan menyebutkan bahwa : 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak. 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan 

bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun 

sebagai suami istri. 

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan adanya tiga 

aspek yang harus ditempuh dalam proses perceraian, yaitu : 

1. Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan dalam 

Sidang Pengadilan. 

2. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu 

mendamaikan kedua belah pihak. 
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3. Untuk melakukan proses perceraian harus cukup 

alasan, sebagaimana telah diatur oleh perundang-

undangan. 

Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, seorang 

hakim di wajibkan melakukan mediasi dengan tujuan untuk 

mendamaikan keduabelah pihak yang melakukan perceraian. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan 

hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, 

asalkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Perceraian harus dilakukan didepan pengadilan. 

2. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana 

telah diatur dalam undang-undang. 

3. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan. 

Undang-undang menyebutkan bahwa setiap perceraian 

diharuskan dihadapkan dimuka persidangan. Hal tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama menjelaskan bahwa undang-undang perkawinan 

bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan 

kaum istri pada khususnya. 

Perceraian yang dilakukan diluar persidangan sama 

dengan perkawinan yang dilakukan dengan tidak 



26 

 

 

 

mencatatkannya. Sehingga perceraian tersebut tidak diakui oleh 

hukum, sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadapnya. 

Terhadap permohonan cerai talak dari pihak suami, hukum 

memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara 

tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan 

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 

istrinya. 

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bilamana 

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberikan bekas istrinya : (a) Mut’ah yang layak berupa uang 

atau baranng, (b) nafkah iddah yang meiputi nafkah, tempat 

tinggal (maskan) dan perlengkapan hidup (kiswah), (c) melunasi 

mahar yang belum terbayar lunas, (d) biaya hadlanah atau biaya 

pemeliharaan hidup untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 

tahun. 

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya 

kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menjaga dan 

mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri. Setiap 

sengketa, baik sengketa rumah tangga atau sengketa mengenai 

harta dan lainnya, harus diselesaikan melalui proses pengadilan 

berdasarkan hukum yang berlaku. 
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2.1.3. Akibat Dari Putusnya Perkawinan (Perceraian) 

Apabila terjadi perceraian, menurut Hilman Hadikusuma 

(2007;154) suami wajib memberikan istri : 

a. Memberi pemberian (mar‟ah) yang pantas berupa uang 

atau barang. 

b. Menberi nafkah hidup,pakaian dan tempat kediaman 

bekas istri dalam masa iddah. 

c. Melunasi mas kawin jika belum lunas serta member 

belanja untuk mengurus anak dan pendidikan anak 

sampai ia dewasa dan dapat mandiri. 

Pada umumnya Akibat hukum dari perceraian yang sering 

timbul adalah tentang hadanah apabila anak sudah mumayyiz 

(berumur 12 tahun) Hendaknya diselidiki oleh yang berwajib 

siapakah di antara kedua orang tua yang lebih cakap untuk 

mendidik anak tersebut. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya 

Perkawinan karena perceraian adalah : 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, Bilamana ada perselisihan mengenai 
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penguasaan anak-anak maka pengadilan yang akan 

memberi keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 

Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat 

menemukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami 

untukmemberikan biaya penghidupan dan/atau 

menemukan sesuatukewajiban bagi mantan istri. 

Ketentuan pasal 41 Undang-Undang perkawinan tersebut 

masih bersifat global. Akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum 

Islam dibagi menjadi 4, yaitu akibat cerai talak, akibat cerai 

gugat, akibat Khulu’ dan akibat Li’an. 

1. Akibat Talak 

Bilamana perkawinan itu putus karena talak, 

maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas 

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 

bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 

b. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah 

kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, 
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kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau 

nusyuz dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih belum terbayar 

lunas. 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya 

yang belum mencapai umur 21 tahun. 

2. Akibat Gugat 

Akibat cerai gugat diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 156, yaitu : 

Anak yang belum Mumayyiz (berusia 12 

tahun) berhak mendapatkan Hadlanah dari ibunya 

kecuali ibunya telah meninggal dunia maka 

kedudukannya di gantikan oleh : 

1) Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ibu. 

2) Ayah. 

3) Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ayah. 

4) Saudari perempuan dari anak yang 

bersangkutan. 

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 

samping dari ibu. 

6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 

samping dari ayah.biaya penghidupan 
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dan/atau menemukan sesuatukewajiban bagi 

mantan istri. 

Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih 

untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau 

ibunya. 

Ketentuan pasal 156 Intruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompulasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika 

terjadi perceraian karena kehendak istri (gugat 

cerai) biaya nafkah anak tetap dibebankan kepada 

orang tua laki-laki (ayah) sampai anak berusia 21 

tahun. Jika diperhatikan pula ketentuan pasal 

tersebut dengan tegas mengatur bahwa hak 

Hadanah terhadap anak yang belum mumayyiz 

(berusia 12 tahun) berada pada ibu, sedangkan bila 

anak sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat 

diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih 

ikut ibu atau ayahnya. 

3. Akibat Khulu’ 

Khuluk atau talak tebus adalah talak yang 

diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari 

pihak istri kepada suami Talak ini boleh dilakukan, 

baik sewaktu suci ataupun sewaktu haid karena 
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biasanya talak tebus ini terjadi atas kehendak istri. 

Pasal 61 Intruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan 

khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat di 

rujuk.  

Dalam perceraian akibat khuluk, walaupun 

pada hakikatnya perceraian itu adalah atas 

kehendak istri namun mengenai biaya nafkah anak 

yang terjadi akibat tetap menjadi tanggung jawab 

orang tua laki-laki (ayah). 

4. Akibat Li’an  

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan bahwa bilamana Li‟an terjadi maka 

perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak 

yang dikandung dinasabkan kepada ibu‟nya, 

sedang suaminya terbebas dari kewajiban member 

nafkah. 

Karena terputusnya hubungan nasab anak 

tersebut, maka hubungan pewarisan terhadap ayah 

tidak dapat terlaksana. Pewarisan hanya dapat 

terjadi antara anak dan ibunya saja. 
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Dalam perceraian, yang menjadi masalah utama adalah 

anak. Anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari orangtua yang 

nantinya akan mendukung pertumbuhan dan pikirannya. 

Beberapa akibat hukum yang terjadi akibat perceraian 

terhadap anak antara lain : 

a. Akibat Perceraian Terhadap Anak Yang Masih di 

Bawah Umur 

Adapun akibat perceraian terhadap anak-anak yang 

masih di bawah umur ada dua bentuk yaitu: 

1) Menyangkut masalah perwalian. 

2) Menyangkut masalah – masalah keuntungan yang 

ditetapkan menurut Undang – Undang atau menurut 

Perjanjian kawin.  

Dalam menentukan hak asuh anak, pasti terdapat 

kesukaran dalam menentukan pihak mana yang telah dan 

mampu untuk menjalankan hak asuh anak tersebut. 

Tetapi satu-satunya aturan yang dengan jelas dan 

tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus 

pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam 

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian : 

1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 
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2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih di antara 

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaan. 

3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat 

berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat 

bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang 

perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). 

Karena tidak ada pedoman yang secara tegas 

mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang 

menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan 

putusannya akan mempertimbangkan antara lain 

pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; 

kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta 

argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai 

kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh 

anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan 

kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik 

secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak 

tersebut. Semua ini dipertimbangkan oleh hakim semata-

mata dilakukan demi kepentingan dan kemanfaatan dari 

si anak tersebut.  Tentunya mereka yang tidak dapat 



34 

 

 

 

memberikan penghidupan yang layak bagi si anak, 

sangat sulit untuk diberikan hak asuh. Permasalahan lain 

yang dapat timbul dari pemberian hak asuh tersebut 

antara lain, keinginan dari pihak Bapak/Ibu yang tidak 

mendapat Hak Asuh untuk tetap dapat bertemu dengan 

anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan Bapak/Ibu 

yang mendapatkan Hak Asuh atas anak-anak tersebut. 

 

 

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua Serta Kekuasaannnya 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “Akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu maupun Bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberi keputusannya.  

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-

anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak 



35 

 

 

 

dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami 

untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.”  

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut 

beberapa hal. Pertama mengatur tentang kewajiban 

pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua 

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang 

dimaksud dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang 

Perkawinan ini berlaku sampai anaknya anaknya 

menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan diantara kedua orang 

tua putus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 Undang-

Undang Perkawinan. Kedua mengatur tentang 

kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang 

tuanya, yaitu Anak wajib menghormati orang tua dan 

menaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah 

dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 

orang tua dan keluarga garis lurus ke atas, bila mereka 

itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 Undang-Undang 
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Perkawinan). Ketiga mengatur tentang adanya keharusan 

anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum 

yang diatur dalam pasal 47 yaitu, Anak yang belum 

mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun). Atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut 

dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut 

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan. Keempat diatur di dalam Pasal 48 Undang – 

Undang Perkawinan yang memuat bahwa: Orang tua 

tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 

menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki 

anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali 

apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Kelima 

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan 

tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, 

yaitu salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk 

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 

keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara 

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal- hal: 
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a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap 

anaknya. 

b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka 

masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya 

pemeliharaan kepada anak tersebut. Khusus di dalam 

Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dengan Anak yang 

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam 

tinjauannya tentang hal tesebut bahwa istilah belum 

dewasa dijumpai dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 

ayat (1) apa arti dewasa tidak dijumpai penjelasannya. 

Menurut Pasal 45 Undang-undang Perkawinan, 

kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik 

anak-anaknya berlaku sampai anak itu menikah atau 

berdiri sendiri. Sebaliknya menurut Pasal 46, jika anak 

tersebut telah dewasa ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya orang tuanya apabila mereka 

memerlukan bantuannya. Jelas bahwa kata dewasa itu 

dikaitkan kepada kemampuan dapat membantu 

memelihara orang lain, yaitu membela keperluan hidup 

orang lain, hal mana hanya mungkin jika si dewasa itu 

ialah orang yang sanggup memelihara diri sendiri atau 
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dapat berdiri sendiri yaitu tidak lagi tergantung hidupnya 

kepada orang tuanya. 

c. Kewajiban orang tua terhadap anak sah dalam 

undang-undang  no. 1 tahun 1974 tentang   

perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa suami 

istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 45 disebutkan 

sebagai berikut : 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 

(1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau 

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 

meskipun perkawinan antara keduanya putus. 

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai 

berikut : 

1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada 

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka 

tidak dicabut dari kekuasaannya. 

2) Orang tua mewakili anak tersbeut mengenai 

perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan. 

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan 

tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban 
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memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana 

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut, salah seorang 

atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu 

atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam 

garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah 

dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan 

pengadilan dalam hal-hal :  

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap 

anaknya. 

b. Ia berkelakuan sangat buruk . 

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka 

masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya 

pemeliharaan kepada anaknya tersebut. 

2.1.4. Pengertian Hak Asuh Anak 

Hak asuh anak adalah satu dari dua perkara yang bisa 

timbul dari terjadinya perceraian. Pengertian hak asuh anak tidak 

didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan serta di dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Pengertian hak asuh anak atau hak kuasa anak dijelaskan dalam 

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yaitu dalam BAB I ketentuan umum, pasal 1 ayat (11) yang 
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berbunyi : Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk 

mengasuh, mendidik, membina, memelihara, melindungi dan 

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. 

Hak asuh yang terjadi setelah perceraian biasanya 

direbutkan oleh pihak Ayah dan pihak Ibu. Salah satu pihak 

merasa mampu dan berhak untuk mendpatkan hak asuh anak 

tersebut. Pemberian hak asuh anak dapat dilakukan didalam 

persidangan atau diluar persidangan. Pemberian hak asuh anak 

diluar persidangan dilakukan dengan kesepakatan bersama pihak 

ayah dan pihak ibu. Sedangkan pemberian hak asuh anak yang 

dilakukan lewat persidangan terjadi ketika antara pihak ayah dan 

ibu tidak menemui kata sepakat dalam memberikan hak asuh anak 

tersebut. 

Seorang wanita berkata, “Ya Rasul Allah, sesungguhnya 

anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetak 

sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang 

melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak 

menceraikan anakku pula dari sisiku.” Maka bersabdalah 

Rasulullah saw. : “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, 

selagi belum kawin (dengan orang lain). Demikian halnya saat 

Umar bin Khattab menceraikan Ummu Ashim dan bermaksud 

mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan istrinya. 
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Keduanya pun mengadukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a. 

selaku amirul mukminin saat itu. Abu Bakar berkata : 

“Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi 

Ashim dari pada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa 

dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.” 

Ayah dan ibu adalah orang tua anak-anaknya. Walaupun 

ayah dan ibu telah bercerai, anak tetap berhak mendapat kasih dan 

sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah 

kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena 

merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadis pun 

harus dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri. Ibu yang 

menjanda akibat diceraikan suaminya maka ia berhak mendapat 

nafkah dari suami hingga masa iddahnya berakhir (tiga kali haid) 

serta upah dalam pengasuhan anak baik dalam masa iddah 

maupun setelahnya hingga anak mencapai fase tamyiz (berakal) 

dan melakukan takhyir yang memungkinkan ia untuk memilih 

ikut ibu atau ayah Jika anak belum mencapai fase tamyiz 

(berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika 

ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : 

kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar‟i lainnya yang tidak 

memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak), maka 

pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) 

hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang 
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tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya 

tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk 

mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni untuk 

mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Pengasuh yang dipilih 

bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. 

Bisa juga perempuan lain yang memang mumpuni dalam 

mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan 

berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam, 

dan tidak bersuami. 

2.1.5. Syarat-Syarat Pemberian Hak Asuh Anak 

Menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu kompilasi 

hukum Islam pasal 105 huruf (a) yang berbunyi : dalam hal 

perceraian pemeliharaan anak yang belum mummayiz ( belum 

berumur 12 tahun ) adalah hak ibunya. Dan pasal 156 huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam berbunyi : akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah anak yang belum mummayiz berhak 

mendapat Hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal, 

maka… dst. 

Dari rumusan dua pasal kompilasi Hukum Islam diatas 

jelas bahwa ketika terjadi perceraian, hukum menghendaki hak 

asuh anak yang belum mummayiz jatuh ketangan Ibu. Akan tetapi 

pasal 105 dan 156 Kompilasi hukum Islam tersebut bersifat tidak 

mutlak, melainkan hanya hak, yang dibatasi pada pasal 156 huruf 
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(c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Apabila pemegang 

hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani 

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 

hadhanah. 

Jadi dengan demikian, walaupun undang-undang 

menhendaki hak asuh anak yang belum mummayiz jatuh 

ketangan ibu, namun hal tersebut bukanlah suatu yang mutlak 

atau keharusan, karena bisa saja Majelis Hakim dalam suatu 

persidangan menjatuhkan hak asuh anak yang belum mummayiz 

kepada pihak bapak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

diatur oleh perundang-undangan. 

2.1.6. Dasar Hukum dan Prinsip Penentuan Hak Asuh Anak 

Dalam memutuskan kuasa asuh atas anak, beberapa dasar 

hukum dan prinsip-prinsip  penentuan hak asuh anak antara lain : 

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk 

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang 

lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan 

saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang, dengan 

(2) keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 
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a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap 

anaknya; 

b. la berkelakuan buruk sekali. 

(3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka 

masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya 

pemeliharaan kepada anak tersebut 

Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 

: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya; 

Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak: 

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat 

dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang 

tua dapat dicabut. 

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau 

pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. 
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Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak :  

Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga 

sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke 

pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan 

tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan 

tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat 

untuk itu. 

Pengajuan permohonan kuasa asuh anak dapat diajukan 

sekaligus dalam permohonan cerai atau diajukan terpisah dengan 

permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri/ Agama. Perlu 

diingat, berdasarkan aturan hukumnya, Penetapan pengadilan 

tentang kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak 

menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup 

anaknya. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal 

sebagai berikut : 

Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan : 

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka 

masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya 

pemeliharaan kepada anak tersebut 
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Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak: 

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan : 

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan 

orang tua kandungnya; 

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya 

untuk membiayai hidup anaknya; dan 

c. batas waktu pencabutan 

Oleh karena penetapan pengadilan tidak memutus 

hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau 

tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka 

tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang 

tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Praktek hukumnya, 

pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua 

dan si anak dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua 

orang tua 

Dalam memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh 

anak” dalam perkara perceraian, sampai saat ini belum ada aturan 

yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang 

berhak, Ayah atau Ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan 

dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik didalam 

persidangan maupun diluar persidangan. Kalaupun ada, satu-
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satunya Aturan yang jelas dan tegas bagi hakim dalam 

memutuskan hak asuh anak ada dalam Pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam.  Dalam hal terjadi perceraian : 

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan 

kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaan. 

c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. 

Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya, 

secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan 

fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai 

baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak 

termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-

hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi 

maupun non materi. Singkat kata, diletakkan pada kebijakan 

hakim dan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan fakta-

fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. 

 

2.1.7. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 

0175/pdt.G/2012/PA.sm 

Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 

0751/Pdt.G/2012/PA.sm yang telah diputuskan tanggal 18 
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September 2012 M, diputus oleh Ketua Majelis Drs. Hamdani, 

M.H. dan Hakim-hakim Anggota Drs. H.M. Fauzi Humaidi, S.H., 

M.H. dan Drs. Wan Ahmad serta Panitera Penggati Miftah,S.H. 

memberikan putusan yang menyebutkan : 

1. Mengabulkan permohonan pemohon; 

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan 

talak terhadap termohon dihadapan Sidang Pengadilan 

Agama Semarang; 

3. Menetapkan ketiga anaknya yang lahir pada tanggal 2 

Januari 2003, 23 April 2005 dan 28 Juni 2007, dalam 

hadlonah (pemeliharaan) pemohon selaku ayah 

kandungnya; serta 

4. Membebankan pemohon membayar biaya perkara. 

Putusan tersebut diberikan majelis hakim dengan beradsar 

pada pertimbangan-pertimbangan dari Pemohon, Termohon, 

Saksi-saksi maupun Alat bukti yang diperlihatkan dihadapan 

Sidang. Beberapa pertimbangan hakim diantaranya telah 

diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dan hal 

tersebut tidak berhasil mendamaikan; hubungan Pemohon dan 

Termohon sudah tidak harmonis sejak Juli 2011 dengan 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena 

Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain dan termohon 

meninggalkan pemohon dan anak-anaknya dengan tinggal 

bersama laki-laki lain tersebut. 
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Dengan pertimbangan tersebutlah majelis hakim 

memutuskan perkara nomor 0751/Pdt.G/2012/PA.sm secara adil 

dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam persidangan. 
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2.2. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUHPerdata 

Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 tentang 

Perkawinan 

Kompilasi Hukum Islam 

PP No 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang – 

Undang Nomor.1 tahun 

1974 tentang 

Perkawinan 

Hak Asuh 

Anak di 

Bawah 

Umur 

 
Pihak Ayah Pihak Ibu 

Pertimbangan 

dari pihak 

Ibu 

Pertimbangan 

dari pihak 

Ayah 

Sengketa Hak 

Asuh Anak 

di bawah 

Umur 

Pemberian Hak Asuh anak di 

bawah umur sesuai 

dengan keadilan dan 

kemampuan masing-

masing pihak ( Pihak 

ayah atau pihak Ibu ). 

Alasan-alasan 

Hakim 

menentukan 

Hak Asuh 

Anak di 

Bawah 

Umur 

Strategi Pengadilan dalam 

melindungi hak-hak 

anak setelah terjadinya 

putusan Hakim 
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Keterangan : 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

merupakan payung hukum perkawinan di Indonesia. Dalam 

undang-undang tersebut dijelaskan peraturaan-perraturan tentanng 

tata  cara perkawinan asas-asas yang menyertainya. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan secara 

rinci tentang perceraian dan diperjelas dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dalam perkawinan, kehidupan wajar merupakan impian 

setiap orang. Tetapi beberapa pasangan suami-istri terkadang 

sering bertengkar hingga terjadi sebuah perceraian yang nantinya 

menimbulkan beberapa akibat hukum percerain yang melliputi 

masalah Harta bersama dan masalah hak asuh anak, baik anak 

dibawah umur ( mummayiz ) maupun anak yang telah dewasa. 

Perebutan hak asuh anak dibawah umur sering 

menimbulkaan pertengkaran yang harus segera diselesaikan. 

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan agama yang 

memiliki hak untuk memutus perkara-perkara perkawinan dan 

perceraian, harus menentukan putusan aapakah haak asuh anak 

tersebut jatuh ke tangan pihak Ayah ataupun pihak Ibu, selama 

perkara tersebut diminta untuk diputus di Pengadilan Agama oleh 

kedua belah pihak. 
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Setelah adanya putusan tersebut di harapkan ada strategi 

khusus oleh Pengadilan Agama untuk melindungi hak-hak anak 

setelah perceraian, sehingga anak merasa terlindungi dan 

tercukupi dalam hadlonah ayah. Sehingga ada jaminan khusus 

ketika ayah tidak dapat memenuhi hak-hak anak yang berada 

dalam kekuasaannya setelah perceraian. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Dasar Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan , 

mengembangkan atau menguji suatu pegetahuan. Menemukan berarti 

memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. 

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu 

masalah yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada 

masih atau diragukan kebenarannya. (Ronny Harnitiyo Soemitro, 

1994:15). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualtatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati ( Moleong, 2002 

: 3 ) 

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu 

permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan 

cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan 

jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini 

mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis 

metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah 
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yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan 

menganalisanya. 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (socio legal 

research). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan agar dapat 

diungkapkan dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap 

objek peneliti dan narasumber. 

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini 

diharapkan mampu menggambarkan tentang bagaimana dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur 

kepada orangtua laki-laki ( ayah ) serta syarat-syarat untuk memperoleh 

hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian di Pengadilan Agama 

Semarang. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yaitu tempat diadakannya penelitian. Dalam peneletian ini 

penulis menentukan sendiri daerah penelitian, yaitu wilayah Pengadilan 

Agama Semarang yang dinilai penulis wilayah tersebut sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan guna melihat, mendengar, mengamati dan mengetahui 

bagaimana pemberian hak asuh anak di pengdilan Agama Semarang. 
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3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Sesuai dengan 

permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada pemberian hak asuh 

anak dibawah umur akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang 

yang meliputi : 

3. Penentuan hak asuh bagi anak di bawah umur akibat perceraian kepada 

orangtua laki-laki (ayah) di Pengadilan Agama Semarang. 

4. Strategi Pengadilan Agama Semarang dalam melindungi hak-hak anak 

setelah adanya putusan pengadilan nomor 0751/Pdt.G/2012/PA.sm. 

3.4. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian @ 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat (Sunggono, 1996:113). Bahan hukum tersebut antara 

lain: 

1) . Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2) Kompilasi Hukum Islam 

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. 

5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

7) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan  Acara Perdata 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer (Sunggono, 1996:14). Bahan hukum 

sekunder antara lain: 

1) Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 

0751/Pdt.G/2012/PA.sm. 

2) Buku-buku tentang Hukum Perdata. 

3) Hasil karya ilmiah para ahli/sarjana. 

4) Makalah, Majalah, bahan-bahan yang digunakan dalam perkuliahan 

dan bahan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang 

menunjang bahan hukum primer 

5) Website-website tentang Pengadilan Agama Semarang, Perceraian, 

Hak asuh atas anak, dan lain sebagainya. 

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain (Sunggono, 1996:14). 

3.5. Alat dan Teknik @ 

a. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

b. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

c. Melangsungkan alur wawancara 
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d. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasilwawancara yang telah diperoleh. 

Materi wawancara meliputi masalah antara lain : 

1. Dasar atau pertimbaangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam 

memutuskan perkara nomor : 0751/pdt.G/2012/PA.Smg. dalam 

memutuskan hak asuh anak dibawah umur yang jatuh ke orangtua laki-

laki (ayah). 

2. Syarat-syarat agar mendapatkan hak asuh anak dibawah umur ketika 

terjadi perceraian. 

3. Prosedur atau mekanisme perceraian di Pengadilan Agama Semarang. 

4. Pelaksanaan putusan perkara nomor : 0751/pdt.G/2012/PA.Smg. 

 

 

3.5.2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penelitian hukum meliputi studi 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer 

dan sekunder (Amirudin, 2003:68). Dokumentasi 

merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan 

informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui 

dokumen-dokumen dan megnkaji bahan-ahan yang 

bersangkutan dengan masalah-masalah yang diteliti. 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, transki, buku, surat 
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kabar, majalah, notulen, Putusan pengadilan, rapat, prasasti, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:206). 

 

3.6. Model Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode 

interaktif. 

Analisis data kualitatif merupakan pengelolaan data berupa 

pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori 

yang berhubungan dengan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. 

Metode interaktif adalah model analisis yang terdiri dari tiga komponen 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Maka data-

data tersebut diproses memalui tiga komponen tersebut. ( HB. Sutopo , 

1983:37 ). 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data  yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto dan lain sebagainya (Moleong, 2007:247). 

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh 

kesimpulan maka data yang diperoleh dikumpulkan setelah itu 
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dilakukananalisis kualitatif yaitu kajian terhadap permasalahan yang 

diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum yang dilakukan 

berdasarkan pada penemuan azas-azas dan informasi yang diuraikan secara 

induksi dengan mengambil dari hal-hal yang bersifat khusus. 

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan 

belum dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sehingga masih diperlukan 

suatu usaha-usaha untuk memperoleh data tersebut. Data yang terkumpul 

banyak sekali dan terdiri dari catatan laporan dan komentar peneliti, foto, 

gambar, dokumen, berupa laporan, biografi dan sebagaainya.  

Miles and Huberman (1984), mengemukanan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari 

komponen pokok berupa :(Sugiyono, 2008:246) 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

(Sugiyono, 2008:247). Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

2) Data Display (Penyajian Data) 
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sebaginya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif(Sugiyono, 

2008:249) 

3) Conclusion Drawing (verifikasi) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 

2008:252). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Bagan : Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif 

  

   

 

 

 

   (Miles dan Huberman, 1992) 

Pengumpulan 

Data 

Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan/Verifik
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Reduksi Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. HASIL PENELITIAN 

4.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang 

4.1.1.1. Pengadilan Agama Semarang 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A 

Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe No .6 Semarang.  

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang didirikan pada tahun 

1882 berdasarkan Staatsblaad 1882 No 152 dengan sebutan pada 

waktu itu Mahkamah Syariah. Pada tahun 1980 kemudian terbit 

Keputusan Menteri Agama RI No.6 Tahun 1980 tanggal 28 

Januari 1980 tentang penyeragaman nama menjadi Pengadilan 

Agama. Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang adalah 

Kota Semarang yang terdiri dari 16 Kecamatan, 177 Kelurahan 

dan jumlah perkara pada tahun 2012 sebanyak 3034 Perkara. 

Kantor balai sidang Pengadilan Agama Semarang 

diresmikan penggunannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh 

Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen 

Agama RI yang dibangun berdasarkan DIP Departemen Agama 

RI pada tanggal 26 Februari 1977 No.62/XXV/2/77.  

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat 

pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
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menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, 

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta 

waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari‟ah 

sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009. 

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Undang - 

Undang No.7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan 

Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam 

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari peradilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

yang telah diatur dalam undang-undang ini. Adapun perkara 

perdata tertentu yang dimaksud adalah meliputi bidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sadakah 

Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang sesuai 

dengan Surat Edaran Menteri Agama ( SEMA ) Nomor 5 Tahun 

1966 adalah sebagai berikut :  
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Sumber : Pengadilan Agama Semarang  
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Mengenai perkara yang diterima dan diputuskan serta 

perkara yang telah diminutasi yang masuk ke Pengadilan Agama 

Semarang tahun 2012 adalah seperti tergambar pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 1  

Berkas Perkara Yang Telah di Minutasi Pada Pengadilan 

Agama Semarang Tahun 2012 

No Pengadilan 

Agam

a 

Kelas Sisa 

t

a

h

u

n

 

2

0

1

1 

Telah 

d

i 

P

u

t

u

s 

Jumlah Telah di 

arsi

pka

n/ 

Min

utasi 

Belum 

Di 

arsi

pka

n/ 

Min

utasi 

1 Semarang IA 120 2645 2765 2690 75 

Jumlah 120 2645 2765 2690 75 

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2012 

Pengadilan Agama Semarang 

Untuk penerbitan dan penyerahan akta cerai yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 

adalah seperti tergambar dari tabel berikut ini : 

Tabel 2 

Data Penerbitan Dan Penyerahan Akta Cerai Pada Pengadilan 

Agama Semarang Tahun 2012 
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No Pengadilan 

Agama 

Kelas Penerbitan 

Akta 

Cerai 

Penyeraha

n 

Akta 

Cerai 

Jumlah 

1 Semarang IA 2324 3698 602

2 

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2012  

Pengadilan Agama Semarang 

Sedangkan rekapitulasi perkaara minutasi pada Pengadilan 

Agama Semarang tahun 2012 adalah seperti tergambar pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3 

Rekapitulasi Perkara Minutasi  

Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012 

No Pengadilan 

Agam

a 

Perkara Keterangan 

Masuk 

Min

utas

i 

Selesai 

Min

utas

i 

Sisa Jumlah 

H

ak

im 

1 Semarang 2897 2822 75 18 Termasuk 

Ketua 

dan 

Wakil 

Ketua 

Jumlah 2897 2822 75 18  

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2012 

Pengadilan Agama Semarang 
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Rekapitulasi perkara yang masuk, telah di putus dan 

belum diputus di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 

adalah seperti tergambar pada tabel berikut : 

Tabel 4 

Rekapitulasi Perkara Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012 

No Pengadilan 

Agam

a 

Sisa 

Pe

rka

ra 

Ta

hu

n 

20

11 

perkara Jumlah 

H

ak

im 

Keterangan 

Masuk Putus  Sisa 

1 Semarang 749 3034 2897 886 18 Termasuk 

Ketua 

dan 

Wakil 

Ketua 

Jumlah 749 3034 2897 886 18  

Sumber : Laporan Perkara Tahun 2012 

Pengadilan Agama Semarang 

4.1.1.2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang 

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang 

dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan 

Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periodesasi Ketua-

ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan 

Agama Semarang sebagai berikut : 

1. KH. MUHAMMAD SOWAM, periode 1960 s/d 1965 
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2. KH. R. ABDUL RACHIM, periode 1965 s/d ... 

3. KH. AHMAD MAKMURI, periode ... s/d 1975 

4. Ymt. DARSO HASTONO, periode 1975 s/d 1976 

5. DRS. H. HARUN RASYIDI, S.H., periode 1976 s/d 

1983 

6. DRS. H. SYAMSUDDIN ANWAR, S.H., periode 1983 

s/d 1988 

7. DRS. H. IMRON, periode 1988 s/d 1991 

8. DRS. H. SUDIRMAN MALAYA, S.H., periode 1991 

s/d 1996 

9. DRS. H. YAHYA ARUL, S.H., periode 1996 s/d 2002 

10. DRS. H. YASMIDI, S.H., periode 2002 s/d 2004 

11. DRS. IBRAHIM SALIM, S.H., perioder 2004 s/d 2007 

12. DRS. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum., periode 

2007 s/d 2008 

13. DRS.H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H., 

periode 2008 s/d 2010 

14. DRS. JASIRUDDIN, S.H., M.SI, periode  2010 s/d 

Sekarang 

4.1.1.3.  Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang 

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang 

berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal 

dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun 
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Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang diatasnya berdiri 

pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah 

beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian 

menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah 

selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan 

Masjid Besar Kauman. 

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh 

Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 

1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah 

seluas ± 4000 M
2
 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang 

untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung 

Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe 

Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M
2
 diresmikan 

penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal 

tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri 

yang sampai sekarang masih ditempati. 

4.1.1.4.  Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 

4.1.1.4.a. Kedudukan Pengadilan Agama 

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) 

menyatakan : 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di 
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bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 

menyatakan : 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang 

diatur dalam undang-undang ini. 

Pasal 3 Undang-undang Peradilan Agama tersebut 

menyatakan : 

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan 

Peradilan Agama dilaksanakan oleh : 

a. Pengadilan Agama 

b. Pengadilan Tinggi Agama 

2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan 

Pengadilan Agama berpuncak pada 
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Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 

Negara Tertinggi. 

4.1.14.b. Tugas Pokok Pengadilan Agama 

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan 

tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat 

pertama antara orang –orang yang beragama islam di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang 

dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, 

infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari‟ah sebagaimana 

di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 ; 

4.1.1.4.c. Fungsi Pengadilan Agama 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan 

Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat 

Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi; 

2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi 

Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 

serta Administrasi Peradilan lainnya; 
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3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada 

semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama; 

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di 

daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur 

dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan 

pertolongan pembagian harta peninggalan diluar 

sengketa antara orang-orang yang beragama Islam 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama 

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan 

untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan 

dan sebagainya; 

7. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti 

penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan 

hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan 

sebagainya. 
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4.1.1.5.  Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang 

4.1.1.5.a.Visi Pengadilan Agama Semarang 

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung. 

4.1.1.5.b. Misi Pengadilan Agama Semarang 

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama 

dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat; 

2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan 

bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme; 

3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam 

pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah 

tangga Kantor dan pengelolaan keuangan; 

4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan 

pengawasan terhadap jalannya peradilan.  

4.1.1.6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang 

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang meliputi 

seluruh Kecamatan dan Desa di seluruh Kota Semarang yang 

meliputi 16 Kecamatan, Yaitu : 

1. Kecamatan Semarang Barat, terdiri dari 16 Kelurahan;  

2. Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari 9 Kelurahan; 

3. Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 15 Kelurahan; 

4. Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 10 Kelurahan; 

5. Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 Kelurahan; 
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6. Kecamatan Pedurungan, terdiri dari 12 Kelurahan; 

7. Kecamatan Gajahmungkur, terdiri dari 8 Kelurahan; 

8. Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 Kelurahan; 

9. Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 Kelurahan; 

10. Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 Kelurahan; 

11. Kecamatan Gunungpati, terdiri dari 16 Kelurahan; 

12. Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari 10 Kelurahan; 

13. Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 Kelurahan; 

14. Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 Kelurahan; 

15. Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 Kelurahan; 

16. Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 Kelurahan; 

4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Anak 

Di Bawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Laki-Laki 

(Ayah) 

Dalam putusan perkara nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm 

terjadi perkara antara Pemohon (Pihak Laki-laki) yang mengajukan 

cerai talak pada Termohon (Pihak Perempuan) dengan majelis 

Hakim yang memutus perkara dan di ketuai oleh Drs. H.M. 

Hamdani, M.H dan Hakim Anggota Drs.H.M. Fauzi Humaaidi, 

S.H., M.H. dan Drs. Wan Ahmad, serta Panitera pengganti Miftah, 

S.H. 

Drs. H.M. Hamdani, M.H. menyebutkan bahwa dalam 

memutus perkara nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm yang berperan 
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adalah seluruh pegawai di Pengadilan Agama Semarang karena 

setiap putusan bersifat koligial / kolektif.  

“ Yang terlibat secara langsung yaitu secara koligial 

baik dalam segi administratif ataupun materiil. Di 

pengadilan ada 2 hukum yaitu hukum materiil 

dan hukum formil. Yang materiil adalah 

pegangan hakim. Sedangkan hukum formil 

adalah semua, termasuk panggilan dan 

administasi. Maka dipengadilan sistem sudah 

berlaku, jadi satu berhenti, maka yang lain tidak 

bisa berjalan.”  

Selanjutnya, Drs. H.M. Hamdani, M.H. menjelaskan bahwa 

dalam proses beracara di Pengadilan Agama, semua pegawai 

Pengadilan Agama ikut terlibat. 

“ Jadi yang berperan aktif dalam sebuah putusan 

adalah semua pegawai yang berada di 

Pengadilan Agama Semarang. Ada meja 1, meja 

2, meja 3, jurusita, pemanggil pihak-pihak, dan 

hakim itu sendiri. Akan tetapi dalam segi 

materiilnya, hakim yang menentukan apakah 

pihak-pihak tersebut cerai atau tidak.” 

Secara umum, Drs. H.M. Hamdani, M.H. menjelaskan 

tahapan-tahapan dalam menerima dan memutus perkara,yaitu : 

“ Secara umum dalam memutuskan perkara, ada 

beberapa tahapan, yaitu tahap Penerimaan 

perkara ( dilakukan oleh bagian Administrasi ); 

tahap pemeriksaan ( Hakim dan Panitera / 

Panitera Pengganti ); tahap Mengadili ( Hakim 

dan Panitera/ Panitera pengganti ); dan tahap 

Penyelesaian ( Hakim dan Panitera/ Panitera 

pengganti ).” 
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Dari hasil dokumentasi putusan Pengadilan  Agama 

Semarang Nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm perkara gugatan 

perceraian dilaksanakan sejak tanggal 10 April 2012 sampai 

tanggal 18 September 2012, Menurut Drs. H.M. Hamdani, M.H., 

selesainya suatu perkara tidak tergantung pada tanggal 

penyelesaiannya, tetapi tergantung dengan jenis perkaranya. 

Menurut Drs. H.M. Hamdani, M.H., lamanya suatu perkara 

di tangani di Pengadilan Agama Semarang, tergantung kualitas 

perkaranya dan kualitas pihak-pihaknya.  

Dalam putusan Nomor : 

0751/Pdt.G/2012/PA.Sm yang menjadikan 

perkra tersebut menjadi lama adalah kualitas 

pihak-pihaknya yang merupakan Pegwai Negeri 

Sipil. Karena harus menunggu ijin atasan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 

1983, yang mengharuskan setiap Pegawai 

Negeri Sipil yang akan bercerai harus mendapat 

ijin dari atasannya. Tetapi ijin tersebut bukan 

menjadi pertimbangan hakim untuk memutus 

perkara, melainkan hanya sebagai syarat formal 

Pegawai Negeri Sipil. 

Dari hasil dokumentasi putusan Pengadilan Agama 

Semarang, dalam Putusan Nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm 

faktor-faktor yang menyebabkan pemohon mengajukan 

permohonan cerai terhadap termohon telah disampaikan dalam 

dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi. Yang diperoleh fakta 

bahwa Pemohon dan Termohon telah menikh dan dikaruniai 3 
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orang anak; Bahwa sejak Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan 

Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Termohon ada hubungan dengan 

laki-lakki lain dan sekarang Termohon pergi meninggalkan 

Pemohon dan anak-anaknya dan tinggal besama laki-laki tersebut; 

Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil. 

Dari hasil dokumentasi putusan Pengadilan Agama 

Semarang Nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm, pertimbangan Majelis 

Hakim Dalam memutus perkara Nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm 

antara lain, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga 

Pemohon dan Termohon telah retak, bukan hanya rumah tangganya 

tetapi juga hatinya sehingga tidak mungkin untuk memuwujudkan 

tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah Mawadah dan 

Warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al Qur‟an Surat 

Ar-Ruum ayat (21) pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Alasan permohonan cerai talak 

Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) 

huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf 

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam; Sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan 

pengakuan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 

orang anak; Termohon sebagai Ibu dan Pemohon sebagai ayah dari 
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anak-anak mereka, wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya 

semata-mata demi kepentingan sang anak, akan tetapi Bapaklah 

(Pemohon) yang harus bertanggungjawab atas semua biaya 

pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, 

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewassa dan dapat 

mengurus dirinya sendiri (21 Tahun), sesuai dengan pasal 41 huruf 

(a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 156 Huruf (d) 

Kompilasi Hukum Islam; ketiga anak Pemohon dan Termohon 

yang masih di bawah umur, ternyata dalam hadlonah 

(pemeliharaan) Pemohon selaku ayah kandungnya, dan Termohon 

sebagai Ibunya telah benar-benar meninggalkan anak-anaknya serta 

telah berkelakuan tidak baik sebab hidup serumah dengan laki-laki 

tanpa ikatan perkawinan. 

Secara umum, Drs. H.M. Hamdani, M.H. menjelaskan 

bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di 

tentukan oleh : 

1. Legal Standing / adanya hubungaan hukum 

antara Pemohon dan Termohon yaitu adnya 

hubungan perkawinan antara Pemohon dan 

Termohon. 

2. Adanya peristiwa yang terbukti yang 

dibuktikan di pengadilan melalui 

pengakuan Pemohon dan/atau Termohon 

serta keterangan saksi-saksi. 

3. Adanya pasal-pasal terkait dengan perkara 

tersebut. 

Dari Hasil Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama 

Semarang Nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm, Dalam memberikan 
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hak asuh anak kepada pihak ayah (Pemohon), Majelis Hakim 

memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim tersebut menyatakan 

bahwa pihak Termohon selaku Ibu dari anak-anaknya telah benar-

benar meninggalkan anaknya serta telah berkelakuan tidak baik 

dengan hidup serumah dengan laki-laki lain (selain Pemohon) 

tanpa ada ikatan perkawian. 

Drs. H.M. Hamdani, M.H. menjelaskan, pertimbangan 

hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak kepada ayah, 

bisa disebabkan oleh beberapa hal. 

 “ karena Ibunya Kufur (tidak mensyukuri nikmat), 

ahlaknya (berkelakuan) tidak baik dan keluar dari 

Islam (murtad), hakim harus  memberikan hak 

asuh anak yang belum mummayiz kepada Pihak 

ayah.”  

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, undang-undang 

menghendaki ketika terjadi pereraian, hak pemeliharaan atau 

Hadlanah anak yang belum mummayiz merupakan hak ibunya. 

Akan tetapi, Majelis Hakim sebagai pembuat keputusan harus 

mempertimbangkaan juga sikap/kelakuan dari masing-masing 

pihak. Sehingga, seorang ibu tidak mutlak bisa mendapatkan hak 

asuh anak di bawah umur setelah perceraian. 

Dari hasil dokumentasi Putusan perkara Nomor : 

0751/Pdt.G/2012/PA.Sm Majelis Hakim melihat dan mendengar 

pengakuan pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-

saksi, Termohon sebagi Ibu, telah benar-benar meninggalkan anak-
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anaknya serta telah berkelakuan tidak baik (akhlaknya tidak baik), 

karena hidup serumah dengan laki-laki lain selain suaminya tanpa 

adanya ikatan perkawinan, karena itu termohon terbukti telah 

melalaikan kewajibannya sebagai ibu. 

Majelis Hakim memberikan putusan memberikan hak 

hadlonah (hak pemeliharaan) kepada bapak dengan beberapa 

alasan, 

“Majelis Hakim berpendapat Ibunya telah lalai dalam 

memelihara dan mendidik anak-anaknya karena 

telah meninggalkannya serta berkelakuan tidak 

baik dengan tinggal bersama laki-laki tanpa ada 

ikatan perkawinan. Majelis hakim memberikan 

putusan tersebut semata-mata untuk masa depan 

dan perkembangan anak-anaknya.” 

 

Drs. H.M. Hamdani,M.H. menyebutkan bahwa ketentuan 

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hanya mengikat bagi mereka 

yang memeluk agama islam. 

“ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

hanya mengikat bagi mereka yang beragama Islam. 

Sedangkan untuk orang-orang yang bukan 

beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan 

diputus di Pengadilan Negeri),  hakim dalam 

menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan 

antara lain. Pertama, fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan 

oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat 

meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari 

pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut 

dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan 

dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara 

materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak 

tersebut.” 
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4.3. Strategi Pengadilan Agama Semarang Dalam Melindungi Hak-

Hak Anak Setelah Terjadi Perceraian 

Drs. H.M. Hamdani,M.H. menjelaskan bahwa Pengadilan 

Agama Semarang bersifat pasif dalam hal pelaksanaan putusan 

pengadilan.  

”Putusan Pengadilan Agama Semarang, 

merupakaan putusan yang bersifat perdata. 

Sehingga, perkara yang telah diputuskan, 

tergantung dari pihak-pihak yang bersengketa itu 

sendiri. Pengadilan bersifat pasif dalam hal 

pelaksanaan putusan tersebut, hakim tidak bisa 

memaksakan pelaksanaan putusan tersebut 

kepada para pihak.” 

 

Drs. H.M. Hamdani,M.H. menyebutkan bahwa Produk 

hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 

macam 

“Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di 

persidangan ada 3 macam yaitu putusan, 

penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah 

pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untuk umum sebagai hasil dari 

pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). 

Penetapan adalah pernyataan hakim yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan 

oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum 

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 

permohonan (voluntair). Sedangkan akta 

perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim 

yang berisi hasil musyawarah antara para pihak 

dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan 

berlaku sebagai putusan.” 
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Dalam hal pengawasan putusan, termasuk putusan nomor : 

0751/Pdt.G/2012/PA.Sm, Drs. H.M. Hamdani, M.H. mengatakan 

bahwa : 

“pelaksanaan pengawasan putusan dilakukan oleh 

Hakim Tinggi Pengawas (Hatiwas). Tugas dari 

Hakim Tinggi Pengawas adalah untuk mengawasi 

kinerja hakim, termasuk putusan yang telah 

dikeluarkan Hakim. Yang bertugas melaksanakan 

penilaian terhadap putusan adalah Hakim 

Pengawas yang dilaksanakan oleh Ketua 

Pengadillan Agama Semarang (Eksaminasi).” 

Drs. H.M. Hamdani, M.H. mengatakan bahwa, 

pengawasan dan penilaian putusan tidak hanya dilakukan oleh 

Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas 

“pengawasan dan penilaian putusan tidak hanya 

dilakukan oleh Hakim-Hakim yang ditunjuk 

sebagai Hakim Pengawas (pengawasan internal), 

tetapi masyarakat umum juga bisa memberikan 

penilaian terhadap putusan hakim (pengawasan 

eksternal), apakah putusan tersebut sudah sesuai 

dengan rasa keadilan dan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

 

Drs. H.M. Hamdani, M.H. menjelaskan beberapa tugas 

dari Hakim Tinggi Pengawas, yaitu : 

“ Tugas Hakim Tinggi Pengawas adalah 

melakukan pengawasan kinerja hakim, termasuk 

putusan hakim, perilaku hakim dan kedisiplinan 

hakim. Di setiap Pengadilan Agama, yang 

melakukan pengawasan adalah Ketua Pengadilan 

Agama, sedangkan tugas pengawasan tertinggi 

adalah Komisi Yudisial.” 
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Jenis putusan perkara di Pengadilan Agama Semarang, 

menurut Drs. H.M. Hamdani, M.H. mengatakan bahwa putusan 

Pengadilan Agama adalah putusan yang bersifat perdata.  

“Putusan Pengadilan Agama adalah putusan yang 

bersifat perdata.Sehingga pengadilan memberikan 

kuasa penuh kepada para pihak untuk 

melaksanakan hsil putusan tersebut. Pengadilan 

tidak bisa memaksa para pihak untuk 

melaksanakannya. Karena perkara perdata, hakim 

bersifat pasif.” 

 

Pengadilan Agama Semarang, dalam melindungi hak-hak 

anak setelah terjadinya perceraian, menurut Drs. H. M. Hamdani, 

M.H, menjelakan bahwa : 

“pengadilan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak 

yang diberi kuasa untuk menjaga dan 

melaksanakan hak-hak anak tersebut. Pengadilan 

hanya sebatas memberikan saran kepada para 

pihak dan tidak bisa memaksakan putusan 

tersebut untuk dipatuhi seluruhnya. Sehingga, 

ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh 

salah satu pihak, maka pihak yang merasa 

dirugikan bisa meminta eksekusi kepada 

Pengadilan Agama untuk meminta secara paksa 

anak tersebut.” 

 

Drs. H. M. Hamdani, M.H. menjelaskan bahwa, eksekusi 

merupakan jalan terakhir yang ditempuh untuk mngambil anak 

tersebut dari pihak lainnya. 

“ketika hak asuh anak telah diputuskan diberikan 

kepada Ayah, tetapi anak masih dalam 

penguasaan mantan isterinya dan mantan 

isterinya tersebut tidak mau melaksanakan 
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putusan pengadilan, maka pihak Ayah bisa 

mengajukan eksekusi untuk mengambil anak 

tersebut. Tetapi sebaiknya pelaksanaan 

pemindahan hak kuasa anak lebih baik di 

selesaikan secara kekeluargaan. Sehingga tidak 

mempengaruhi psikologis anak tersebut.” 

 

Drs. H. M. Hamdani, M.H. menyebutkan bahwa eksekusi 

tidak selamanya berhasil. 

“dalam eksekusi, terutama eksekusi anak bisa 

berhasil dan bisa gagal. Ketika eksekusi tersebut 

berhasil, maka hak asuh anak tersebut bisa 

dimiliki oleh pihak yang diputuskan pengadilan. 

Akan tetapi ketika eksekusi tersebut gagal, maka 

pihak pemilik kuasa asuh anak tersebut harus 

menerima konsekuensi tersebut. Karena, anak 

bukanlah benda, melainkan memiliki nyawa dan 

bisa bergerak, sehingga memungkinkan ketika 

eksekusi tersebut dijalankan, anak tersebut 

dibawa pergi oleh pihak yang kalah.” 

 

Menurut Drs. H. M. Hamdani, M.H. jika sang ibu telah 

bertaubat dengan berkelakuan baik, maka ibu boleh meminta 

permohonan pengembalian hak asuh anak. 

“ Jika setelah putusan hak asuh anak berada 

dalam kuasa ayah, sedangkan sang Ibu sudah 

bertaubat, berakhlak baik dan tidak melalaikan 

tugas dan kewajibannya, maka ibu boleh 

mengajukan permohonan untuk meminta hak 

asuh anak tersebut ke pihak Ibu. Tetapi, 

sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan karena 

sama saja merampas hak asasi anak tersebut. 

Pihak pengadilan menyarankan agar 

permasalahan permohonan pengembalian hak 

asuh anak dilakukan secara kekeluargaan, dengan 

cara membiarkan anak tersebut tumbuh dewasa 
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dan bisa berfikir untuk memilih tinggal bersama 

orangtua ayah atau orangtua ibu.” 

 

Menurut Drs. H. M. Hamdani, M.H. pengajuan bisa 

dilakukan kapanpun setelah putusan tersebut dilaksanakan. 

“Pengajuan permohonan pengalihan hak anak 

bisa dilakukan kapanpun tidak terkecuali setelah 

mantan suaminya menikah lagi dengan 

perempuan lain. dengan jalan persidangan, 

dengan jalan pembuktian bahwa Ibunya tersebut 

sudah berakhlak baik, sehat dan tidak melalaikan 

tugas dan tanggungjawabnya sebagai ibu. Tetapi 

pengadilan lebih menyarankan penyelesaian 

secara non-ligitasi, karena ketika lewat jalur 

ligitasi, bisa mengakibatkan psikologis anak 

tersebut menjadi lemah karena sering 

diperebutkan.”  

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh 

Anak Di Bawah Umur Kepada Orangtua Laki-Laki 

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang 

berbeda satu sama lain. Dalam kenyataannya tidak semua 

perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya 

tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir 

dengan jalan perceraian. Namun, ketika semua upaya dilakukan 

untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya 

diputus cerai oleh pengadilan. Dengan putusnya suatu 

perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan 
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ada akibat-akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya 

adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut. 

Perceraian bisa terjadi karena Isteri Nuzyuz. Nuzyuz 

yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh isteri yang dianggap 

menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang 

munasabah menurut hukum syarak. Tindakan itulah dikira 

derhaka. Adapun tanda-tanda isteri dikatakan Nuzyuz yaitu : 

1. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai 

dengan keadaan suami, tiba-tiba isteri tidak mau berpindah ke 

rumah itu, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin si 

suami. 

2. Apabila kedua suami tinggal di rumah kepunyaan isteri 

dengan izin isteri kemudian suatu masa isteri mengusir atau 

melarang suami memasuki rumah tersebut. 

3. Apabila isteri musafir tidak bersama suami ataupun bukan 

bersama muhramnya (orang yang haram berkahwin 

dengannya) walaupun perjalanan yang wajib seperti pergi 

menunaikan ibadat haji, kerana perempuan yang musafir 

tanpa diiringi suami atau muhrimnya dianggap sudah 

melakukan satu perkara yang salah (maksiat). 
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4. Apabila isteri bermuka masam atau isteri memalingkan 

muka, berkata kasar dan sebagainya sedangkan suami 

berkeadaan lemah lembut, bermanis muka dan sebagainya. 

Apabila suami melihat tanda-tanda yang menunjukkan 

isterinya itu nusyuz, hendaklah suami itu : 

1. Menasihati dengan cara yang baik dan menerangkan 

kepadanya bahawa nusyuz itu adalah salah dan dikutuk oleh 

Allah serta memberitahunya bahawa isteri yang nusyuz boleh 

dipotong atau tidak diberi sara hidupnya, firman Allah : yang 

artinya : Isteri yang kamu takuti kedurhakaan mereka, maka 

berilah nasihat kepada mereka. (Surah An-Nisa: ayat 34) 

2. Jika nasihat itu tidak sedikitpun memberi kesan, maka 

hendaklah suami meninggalkan dari keseketiduran dengan 

isteri tersebut, sebagaimana firman Allah yang artinya : Dan 

tinggalkan dari seketiduran dengan mereka. (sambungan ayat 

34 surah An-Nisaa‟) Dari ayat ini dapat difahamkan bahwa 

Allah menyuruh suami-suami meninggalkan dari seketiduran 

saja, bukan meninggalkan percakapan, kerana meninggalkan 

percakapan lebih dari tiga hari adalah haram, bukan saja 

terhadap isteri-isteri malah terhadap orang lain juga 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya : Tidak 

halal bagi seseorang muslim tidak berbicara dengan 

saudaranya lebih dari tiga hari.  
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3. Jika tidak seketiduran pun tidak memberi kesan apa-apa, 

malah isteri tersebut terus nusyuz, maka diharuskan bagi 

pihak suami memukul isteri tersebut dengan syarat pukulan 

itu tidak sampai mencederakan atau melukakan sebagaimana 

firman Allah yang artinya : Dan pukullah mereka (isteri). 

(Sambngan ayat 34 surah An-Nisa). Dalam peringkat yang 

akhir ini, harus dilakukan oleh suami sekiranya difikirkan 

dengan cara ini akan memberi kesan. Sebaliknya kalau 

difikirkan tidak akan memberi kesan, maka tidaklah harus 

dilakukan. Dalam hal ini, suami mestilah berhati-hati , supaya 

tidak terpukul di tempat-tempat yang mendatangkan bahaya 

seperti muka, perut dan sebagainya. 

Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan Karena 

Perceraian. 

Berdasarkan  ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari 

putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberi keputusannya.  

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 

anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya 

tidak dapat memberi kewajiban tersebut 

pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut 

memikul biaya tersebut.  
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas isteri. 

 

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan 

orang tua paska perceraian dengan kriteria 12 tahun karena 

dalam usia ini anak dianggap telah akhil baliq.dan yang menjadi 

tanggung jawab mengenai hak asuh terhadap anak tersebut 

antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 

1974 adalah sejalan dan harus dianggap logis mengingat makna 

kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkorelasi terhadap 

makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 

yang juga pemaknaanya sejalan dengan pemaknaan pelindungan 

anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 

2002. 

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, maka 

jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena 

perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua 

(suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut menjadi putus. 

Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang 

telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua 

yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk 
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dalam hal pembiayaan yang timbul dari  pemeliharaan dan 

pendidikan  dari anak tersebut. 

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui 

Undang-undang Perkawinan tersebut telah memberikan 

perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang 

perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. 

Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai 

istilah „bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah 

sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” 

atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan 

anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. 

Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai 

akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis 

dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan 

pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan 

untuk mengakhiri perkawinan. 

Dalam menentukaan pemberian hak asuh atau kuasa hak 

asuh anak dibawah umur, tidak banyak undang-undang yang 

mengatur tentang hal tesebut. Satu-satunya aturan yang dengan 

jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam 

memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam 

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) 

yang menyatakan: 
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“Dalam hal terjadi perceraian : 

a. Pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau 

ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaan 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh 

ayahnya.” 

Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak 

berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir”.  

Perceraian pada umumnya menjadi penyebab utama 

dalam sengketa penggasuhan anak, tidak sedikit kasus percerian 

dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan 

istri setelah perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat agar 

ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak. 

Meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi 

terabaikan. 

Perebutan hak asuh anak semestinya tidak perlu terjadi. 

Karena pengasuhan anak setelah perceraian orang tua sudah 

diatur secara hukum. Ketika terjadi perceraian, dalam undang-

undang perkawinan (baik dalam kompilasi hukum islam 

maupun dalam hukum sipil) biasanya hak asuh anak di bawah 
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usia 12 tahun diserahkan kepada ibu. Kecuali jika ibu 

berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain 

yang bisa menyebabkan hak asuh tidak jatuh ke tangan ibu, 

antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan 

anak dibandingkan kedekatan pada ibunya. 

Hak asuh anak bisa saja diberikan ke ayah atau ibu. 

Tapi yang pasti tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak 

memenangkan putusan perkara dalam hak penggasuhan anak 

jika keingginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Maka dari itu dalam makalah ini penulis mencoba 

memfokuskan pada kajian tentang sikap penggadilan terhadap 

berbagai sengketa kuasa atas hak penggasuhan anak setelah 

perceraiian serta solusinya. 

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi 

perceraian : 

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya. 

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih di 

antara ayah atau ibunya sebagai pemegang 

hak pemeliharaan. 

c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh 

ayah. 

 

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, undang-

undang menghendaki ketika terjadi pereraian, hak 

pemeliharaan atau Hadlanah anak yang belum mummayiz 
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merupakan hak ibunya. Akan tetapi, Majelis Hakim sebagai 

pembuat keputusan harus mempertimbangkaan juga 

sikap/kelakuan dari masing-masing pihak. Sehingga, seorang 

ibu tidak mutlak bisa mendapatkan hak asuh anak di bawah 

umur setelah perceraian. 

Pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa : 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan  

menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya 

(2)   Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 

(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 

dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 

terus meskipun perkawinan antara kedua orang 

tua putus. 

 

Hak anak yang meliputi pendidikan serta 

pengurusannya adalah amanah yang Allah berikan kepada para 

ayah, karenanya para ayah adalah pimpinan mereka dan 

penanggung jawab atas keadaan mereka. Wajib atas para ayah 

untuk menasehati anak-anak mereka dengan kebaikan dan 

menjadikan pendidikan serta perbaikan mereka merupakan 

pekerjaan dan urusannya yang paling utama dan paling 

penting. Tidak boleh bagi seorang ayah untuk hanya 

memenuhi semua kebutuhan jasad dari anaknya berupa 

makanan dan pakaian lalu setelah itu dia menganggap 

kewajibannya hanya itu kemudian menyibukkan dirinya 

sendiri dengan pekerjaan dunianya dan tidak mengurusi 
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kebutuhan ruhani dari anak-anaknya. Karena barangsiapa yang 

mengerjakan hal tersebut niscaya dia akan menyesal pada 

akhirnya, baik di dunia ketika dia sudah tua dan anak-anaknya 

juga tidak mau mengurusinya, terlebih lagi di akhirat ketika dia 

dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang telah 

dibebankan kepadanya tersebut. 

Dalam putusan nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm hak 

asuh anak yang masing masing berumur 9 tahun, 7 tahun dan 5 

tahun yang semuanya masih dibawah umur, diserahkan oleh 

orangtua laki-laki. Hal ini bertentangan dengan pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum 12 

tahun adalah hak ibunya, serta pasal 156 huruf (a) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah anak yang belum mummayiz berhak 

mendapat hadlanah dari Ibunya. 

Majelis hakim berpendapat bahwa dalam kasus 

tersebut, ibu sudah meninggalkan keluarga serta anak-anaknya 

dan berakhlak tidak baik karena memilih tinggal dengan laki-

laki lain tanpa ada hubungan pernikahan. 

Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut 

tidak mutlak hak asuh anak yang belum mummayiz menjadi 

kuasa ibu. Karena tetap melihat kondisi sang ibu. Hakim 
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menjelasakan bahwa yang dapat menjadikan seorang ibu 

kehilangan hak asuhnya adalah berbuat kufur, keluar dari 

Islam, dan berakhlak tidak baik.  

Solahudin Pugung dalam bukunya Mendapatkan Hak 

Asuh Anak dan Harta Bersama mengatakan bahwa ketentuan 

pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 

tersebut bukan lah suatu keharusan dan bersifat mutlak 

melainkan hanya hak, yang dibatasi oleh ketentuan pasal 156 

uruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “  Apabila 

pemegang Hadlanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya 

hadlanah telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak hadlanah.” (2011 : 39). 

Sehingga ketika sang ibu tersebut lalai dalam 

memenuhi hak-hak anak, keluar dari islam, kufur, berakhlak 

tidak baik, memiliki penyakit yang mengakibatkan tidak dapat 

memenuhi hak-hak anak, sering marah, berkelakuan buruk, 

seperti mabuk, judi, memakai narkotika dan lain sebagainya. 

Maka pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memberikan 

hak asuh anak kepada ayahnya. 

Riwayat dari Rafi „ibn Sinan ra. Menyatakan bahwa ia 

masuk islam dan isterinya menolak masuk islam, maka Nabi 

Muhammada SAW mendudukkan ibu disatu sisi dan bapak 
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disisi lain. Dan Beliau mendudukkan si anak diantara 

keduanya. Beliu berdoa : “ Ya Allah berilah petunjuk ( hidayah 

) kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya 

dan memegangnya. ( Hadist dikeluarkan Abu Dawud, Al-

Nasa‟I dan disahihkan Al-Hakim ). 

Hadist tersebut oleh mayoritas ulama disepakati sebagai 

dasar bahwa masalah hadlonah atau pemeliharaan anak oleh 

ibu yang bukan muslim dipandang tidak berhak karena 

kekafirannya itu. Alasannya, ruang lingkup hadlonah meliputi 

pendidikan agama anak tersebut. Maka jika ibu kafir, sudah 

tentu akan berpengaruh terhadap anaknya.  

Tetapi, ketika Ibu dan ayahnya dinyatakan tidak dapat 

menjalan hak hadlonah tersebut karena meninggal, di penjara 

dan sebab lain yang tidak memungkinkan kedua belah pihak 

mengasuh anak tersebut, maka pengadilan dapat mengalihkan 

hak asuh anak tersebut ke keluarga terdekat ( seperti : Kakek-

Nenek, Paman-Bibi, Saudara) sesuai dengan kesanggupan dan 

kemampuan keluarga tersebut. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 49 Undang-undang nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa : 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk 

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang 

lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan 

saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 
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berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-

hal : 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap 

anaknya; 

b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka 

masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan 

kepada anak tersebut. 

 

Hadist Riwayat Al-Barra ibn Azib ra. Mengemukakan 

bahwa  sesungguhnya Nabi SAW memutuskan (perkara 

hadlonah) anak perempun Hamzah kepada bibi (saudara 

perempuan ibunya) dan Beliau bersabda “ Saudara perempuan 

Ibunya (al-khalah) ada (menempati) pada kedudukan ibu.” 

(Riwayat Al-Bukhari ). 

Dalam Riwayat lain, dari Ali ra., Nabi Muhammad 

SAW menyatakan bahwa “anak perempuan para saudara 

ibunya (al-khalah) karena sesungguhnya khalah adalah 

orangtua perempuan (walidah)nya.” (Riwayat Ahmad). 

Permasalahan lain yang dapat timbul dari pemberian 

hak asuh tersebut antara lain, keinginan dari pihak Bapak/Ibu 

yang tidak mendapat Hak Asuh Anak untuk tetap dapat 

bertemu dengan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan 

Bapak/Ibu yang mendapatkan Hak Asuh atas anak-anak 

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian Hak 

Asuh Anak kepada salah satu pihak, entah itu diberikan kepada 

pihak Bapak atau Ibu, sekali-kali tidak menghilangkan 
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hubungan antara Bapak/Ibu yang tidak mempunyai Hak Asuh 

dengan anak tersebut. Hal tersebut dapat dimohonkan agar 

dituangkan dalam putusan atas perkara tersebut (sesuai dengan 

permohonan para pihak) agar pihak Bapak/Ibu sewaktu-waktu 

dapat bertemu dengan anak-anaknya dengan sepengetahuan 

dari Bapak/Ibu yang mempunyai Hak Asuh atas anak tersebut. 

Hak untuk diasuh oleh orang tua, menurut Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Undang-undang Perlindungan Anak), merupakan hak setiap 

anak. Dalam pengasuhan itu, anak berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik 

ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan 

kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Akan 

tetapi, hak asuh anak tersebut tidak melarang mantan suami 

atau mantan isterinya untuk menemui anak-anak tersebut 

karena hak asuh anak hanya meliputi hak pengasuhan dan 

pemeliharaan, bukan hak pelarangan. 

Ketika Hakim telah menjatuhkan putusannya dengan 

memberikan haak asuh anak kepada sang ayah, dengan 

pertimbangan bahwa ibunya berakhlak buruk, lalai dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ibu serta 

pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan ayah 

mendapat hak asuh anak tersebut. Tetapi, setelah putusan 
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tersebut Ibu akhlaknya berubah baik, tidak lalai dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya, dan mampu mengasuh 

anak tersebut kembali, maka Ibu boleh mengajukan pengalihan 

hak kuasa anak dengan menyertakan bukti-bukti dan saksi-

saksi yang mendukung pernyataan ibu tersebut. 

4.2.2. Strategi Pengadilan Agama Semarang Dalam Melindungi 

Hak-Hak Anak Setelah Adanya Putusan Pengadilan 

Bila terjadi perceraian karena talak, seorang suami 

berkewajiban memberikan sejumlah biaya kepada isteri dan 

anak-anak yang ditinggalkan. Ada biaya mut’ah, ada 

kewajiban melunasi mas kawin jika belum lunas, dan ada pula 

biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dan biaya masa tunggu 

(iddah). Kewajiban memberikan biaya itu dirumuskan dalam 

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka 

masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan 

kepada anak tersebut, Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Penetapan 

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) 

sekurang-kurangnya memuat ketentuan : 

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan 

orang tua kandungnya; 

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk 

membiayai hidup anaknya; 

c. batas waktu pencabutan Oleh karena penetapan 

pengadilan tidak memutus hubungan darah antara 
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anak dan orang tua  kandungnya dan atau tidak 

menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak 

maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak 

kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu 

dengan si anak. 

 

Sehingga dengan ketentuan undang-undang diatas, 

maka orangtua wajib dalam memenuhi hak-hak anak yang 

meliputi hak pemeliharan, hak penghidupan dan hak mendapat 

kasih sayang. 

Tetapi dalam praktik, pemenuhan kewajiban tak 

selamanya berjalan dengan baik. banyak pengaduan tentang 

isteri yang tak dinafkahi setelah perceraian. Putusan 

pengadilan agama yang mewajibkan suami membayar biaya-

biaya tersebut masih sering diabaikan. 

Putusan di Pengadilan Agama Semarang dan 

Pengadilan Agama di kota lainnya merupakan putusan yang 

bersifat perdata. Sehingga putusan tersebut tidak dapat 

dipaksakan kepada kedua belah pihak untuk dilaksanakan. 

Hakim hanya bertugas memutus perkara tersebut. 

Setelah adanya putusan tersebut, pengadilan menyerahkan 

seluruhnya kepada para pihak untuk menaatinya. Jika salah 

satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut, pengadilan 

hanya memberikan peringatan ( aan maning ) dan saran agar 

putusan tersebut dijalankan oleh kedua belah pihak. 
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Dalam menentukan putusan, hakim berpedoman pada 

Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah peraturan 

hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan 

mempertahankan hukum perdata materiil atau peraturan yang 

mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata 

kemuka pengadilanperdata dan bagaimana cara hakim perdata 

memberikan putusan. menurut Wirjono Projodikoro, Hukum 

acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara 

bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka 

pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak 

satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-

peraturan hukum perdata. 

Tujuan Hukum Acara Perdata memberikan 

perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah 

terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting ) , 

sehingga terjadi tertib hukumjadi tujuan dari Hukum Acara 

Perdata adalah untuk mencapai tertib hukum, dimana 

seseorang mempertahankan haknya melalui badan peradilan 

,sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang. 

Fungsi kegunaan Hukum Acara Perdata karena dalam 

Hukum Perdata materil (BW) tidak diatur bagaimana cara 

mempertahankan hak dan kepentingan seseorang,maka untuk 

merealisasikannya diperlukan Hukum Acara Perdata,dengan 
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demikian maka kegunaan Hukum Acara Perdata adalah untuk 

mempertahankan Hukum Perdata Materil. 

Sifatnya sebagaimana diketahui bahwa hukum yang 

tergolong private recht bersifat mengatur ,dan hukum yang 

tergolong publiek recht bersifat memaksa. Hukum Acara 

Perdata bersifat memaksa mengadug arti bahwa bila terjadi 

suatu proses acara perdata di pengadilan maka ketentuannya 

tidak dapat dilanggar melainkan harus diataati oleh para pihak 

kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat 

merugikan bagi para pihak yang berperkara). Sifat Hukum 

Acara Perdata yang memaksa ini tiidak dalam konteks hukum 

public karena Hukum Acara Perdata sendiri termasuk hukum 

privat, tetapi sifat memaksa ini dalam konteks memaksa 

kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara 

perdatanya di pengadilannya. 

Hal ini dikarenakan adanya sifat atau asas dari hokum 

acara perdata. Yaitu :  

1. Hakim Bersifat Pasif 

Asas ini mengandung makna : 

a) inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak 

yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh 

hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan 

dan mengatasi segala hambatan untuk tercapainya 
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peradilan yang Sederhana , Cepat dan Biaya Ringan 

(pasal 5 Undang-Undang Nomor14 tahun 1970) . dalam 

perkara perdata pihak - pihak yang berhadapan adalah 

pihak - pihak yang berkepentingan yaitu penggugat dan 

tergugat dan dalam perkara acara perdata para pihak 

yang berperkara dapat secara bebas mengahiri sendiri 

perkara mereka yang telah diajukan ke pengadian dan 

hakim tidak bisa menghalanginya. 

b) hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang 

menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak 

dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang 

dituntutkan (pasal 178 HIR/pasal 189 RBg) 

c) hakim mengejar kebenaran formil , yakni kebenaran 

yang hanya di dasarkan pada bukti-bukti yang di ajukan 

di depan sidang pengadilan tanpa harus di dasari pada 

keyakinan hakim. 

d) para pihak yang berperkara berhak pula untuk 

mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum , 

bahkan mengahiri perkara di pengadilan dengan 

perdamaian 

2. Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum. 

Sidang pengadilan perdata terbuka untuk umum ( 

pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ) ini 
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berarti bahwa semua orang boleh hadir , mendengar , 

menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata itu 

dipengadilan, akan tetapi untuk kepentingan kesusilaan 

hakim dapat menyimpang dari asas ini contohnya dalam 

perkara perceraian karena perzinahan , disini walaupun 

pemeriksaannya dilakukan secara tertutup , akan tetapi 

putusannya harus tetap dibacakan dalam sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum . putusan 

pengadilan yang dibacakan dalam sidang pengadilan yang 

terbuka untuk umum adalah tidak sah karena tidak 

mempunyai kekuatan hukum dan putusan tersebut batal 

demi hukum. 

3. Mendengar Kedua Belah Pihak 

Dalam hal ini pihak yang berperkara harus di 

perlakukan secara sama adilnya, hakim tidak boleh 

mendengar keterangan hanya dari salah satu pihak sebagai 

suatu yang benar tanpa mendengar dan memberi 

kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan 

pendapatnya . hal ini berarti dalam pengajuan alat - alat 

bukti harus di hadiri oleh kedua belah pihak (pasal 121, 

pasal 132 HIR /pasal 145, dan pasal 157 RBg).. hakim 

tidak boleh memberikan putusan tanpa memberikan 

kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara. 
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putusan verstek bukanlah mrupakan pengecualian karena 

putusan ini dijatuhkan justru karena tergugat tidak hadir 

dan ia juga tidak mengirimkan kuasaanya padahal ia sudah 

dipanggil secara patut. 

4. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan 

Dalam hukum acara perdata sekarang ini baik dalam 

HIR maupun RBg tidaklah mengharuskan kepada pihak - 

pihak yang berperkara untuk mewakilkan pengurusan 

perkara mereka kepada ahli hukum , sehingga 

pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara 

langsung terhadap pihak - pihak yang berkepentingan akan 

tetapi kepada para pihak yang berperkara aoabula 

menghendaki boleh mewakilkan kepada kuasnya (pasal 

123 HIR/pasal 147 RBg) 

5. Putusan harus disertai alasan-alasan 

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan- 

alasan yang dijadikan dasar tuntutan untuk mengadili 

(pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 , pasal 

184 ayat 1 ,pasal 319HIR /pasal 195, dan pasal 618 RBg) 

6. Beracara Perdata dikenakan biaya  

Beracara perdata pada asas nya dikenakan biaya 

(pasal 121 ayat 4 , pasal 182 HIR/pasal 145 ayat 4 , pasal 

192,dan pasal 194 RBg) biaya perkara ini penting untuk 

meliputi biaya kepaniteraan , pemanggilan para pihak dan 

pemberitahuan-pemberitahuan serta bea materai, Namun 
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biaya ini harus diterapkan serendah mungkin agar bisa 

dipikul oleh rakyat. 

Dari asas-asas tersebut disebutkan bahwa dalam 

memutuskan perkara hakim bersifat pasif. Karena dalam 

hokum perdata hakim hanyalah orang yang dianggap sebagai 

pembantu pencari keadilan. Jadi pengadilan hanya sebagai 

tempat mencari keadilan. Sehingga pihak pengadilan tidak 

dapat memaksakan pelaksanaan putusan tersebut kepada para 

pihak. Implementasi prinsip hakim pasif atau aktif dalam 

proses pembuktian hokum acara perdata harusnya tidak 

dilihatpada saat pembuktian saja. Tetapi harus dilihat juga 

ketika saat pengajuan atau pada saat penyusunan surat gugatan. 

Hal ini karena peristiwa yang akan dibuktikan dipengadilan 

adalah peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh penggugat dan 

terutama yang dibantah oleh tergugat. Tentu saja peristiwa-

peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum dan dapat 

dibuktikan dipengadilan. 

Sebelum memberikan putusan kepada penggugat dan 

tergugat, hakim harus berinisiatif untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan jalan memberikan mediasi, memberikan 

nasihat-nasihat dan pertolongan kepada para pihak. Sehingga 

hakim sebagai pencari keadilan dapat mengetahui seberaapa 

dalam permasalahan diantara kedua belah pihk. Hal tersebut 

dilakukan untuk kepentingan kedua belah pihak agar masalah 
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tersbut cepat selsai dan memberikan rasa keadilan bagi kedua 

pihak. 

Kepasifan pengadilan agama dalam mengawasi 

perlindungan hukum hak-hak anak setalah terjadi perceraian 

dikarenakan prinsip-prinsip dan tidak adanya aturan yang 

mengikat pengadilan agama. Pengadilan Agama hanya 

memberikan putusan hukum yang mengiikat kedua belah 

pihak. Pengadilan hanya memberikan saran-saran dan 

peringataan-peringatan ketika putusan tersebut mencederai 

keadilan salah satu pihak. 

Dalam putusan nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm 

pengadilan memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah 

dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam 

persidangan. Ketika setelah putusan tersebut hak anak masih di 

pegang oleh ibunya dan ibunya beritikad tidak baik dengan 

tidak memberikannya kepada ayahnya, maka pihak ayah bisa 

meminta permohonan eksekusi anak ke pengadilan. 

Akan tetapi, eksekusi tersebut tidak mutlak berhasil, 

karena anak bukan merupakan benda mati, tetapi manusia yang 

bisa bergerak. Sehingga tidak memungkinkan ketika eksekusi 

sang anak dibawa pergi oleh ibunya. Sehingga kemungkinan 

eksekusi itu gagal masih bisa terjadi. Sehingga ayah harus 

menerima konsekuensi tersebut. 
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Eksekusi putusan hadlanah tidak diatur secara tegas 

dalam HIR - RBg., atau peraturan perundangan lain yang 

berlaku khusus bagi Peradilan Agama. Belum adanya hukum 

yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan 

hadlanah tidak berarti bahwa putusan hadlanah itu tidak bisa 

dijalankan melainkan harus dapat dilaksanakan berdasarkan 

aturan hukum yang berlaku secara umum.  

Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam praktek 

Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi yaitu: 1. 

eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

200 ayat (11) HIR, pasal 218 ayat (2) R.Bg dan pasal 1033 Rv 

yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, 

pembagian, dan melakukan sesuatu, 2. eksekusi pembayaran 

sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop 

sebagaimana tersebut dalam pasal 200 HIR dan pasal 215 

R.Bg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual 

lelang barang-barang debitur, atau juga dilakukan dalam 

pembahagian harta bila pembahagian ini in natura tidak 

disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan 

pembahagian in natura dalam sengketa warisan atau harta 

bersama (1991:5). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan 

praktek peradilan, eksekusi putusan di Pengadilan Agama tidak 

hanya terbatas dalam bidang hukum benda. Dalam prakteknya 
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sampai saat ini, eksekusi putusan Pengadilan Agama juga telah 

merambah dalam eksekusi putusan hak pemeliharaan atau 

penguasaan atas anak (hadlanah). Kalau boleh dikakatan 

nampaknya, eksekusi putusan hadlanah dapat digolongkan ke 

dalam jenis eksekusi bentuk pertama (eksekusi riil : melakukan 

sesuatu). Namun demikian, eksekusi putusan hadlanah 

seringkali mengalami kendala yang cukup signifikan karena 

objek perkaranya mengenai orang, sehingga tingkat 

keberhasilannya terbilang cukup rendah bila dibandingkan 

dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan. 

Tampaknya sampai saat ini eksekusi putusan hadlanah 

masih diperselisihkan. Sebagian para ahli hukum mengatakan 

bahwa anak tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebagian lagi 

yang lain mengatakan bahwa putusan hadlanah dapat 

dieksekusikan. Para ahli hukum yang mengatakan bahwa 

eksekusi anak tidak boleh dilaksanakan beralasan bahwa 

selama ini yurisprudensi yang ada tentang eksekusi semuanya 

hanya dalam bidang hukum benda, bukan terhadap orang. Oleh 

karena itu, eksekusi terhadap anak sesuai dengan kelaziman 

yang ada maka tidak ada eksekusinya, apalagi putusannya 

bersifat deklaratoir. Kenyataan yang ada selama ini, 

pelaksanaan eksekusi anak hanya bersifat sukarela, maksudnya 

tidak merupakan upaya paksa.  



109 

 

 

 

Sedangkan para para ahli hukum yang 

memperbolehkan eksekusi terhadap anak dapat dijalankan 

mengatakan bahwa perkembangan hukum yang dianut akhir-

akhir ini menetapkan bahwa masalah penguasaan anak yang 

putusannya bersifat condemnatoir, jika sudah berkekuatan 

hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. 

Pengadilan mempunyai wewenang untuk menempuh upaya 

paksa dalam melaksanakan putusan ini. Jadi, seorang anak 

yang dikuasai oleh salah satu orang tuanya yang tidak berhak 

sebagai akibat putusan perceraian atau permohonan talak, 

maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut 

dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orang 

tua yang berhak untuk mengasuhnya (Abdul Manan, 2005: 

436).  

Eksekusi putusan hadlanah sudah sejalan dengan 

ketentuan pasal 319 h Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Aalenia kedua pasal 319h mengatakan bahwa jika pihak yang 

senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu 

menolak menyerahkan anak-anak itu, maka para pihak yang 

menurut keputusan pengadilan harus menguasai anak tersebut 

mereka boleh meminta melalui Juru Sita dan menyuruh 

kepadanya melaksanakan keputusan ini. 
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Dalam melindungi hak-hak anak setelah terjadi 

perceraian, pihak Pengadilan Agama Semarang menyerahkan 

sepenuhnya kepada pihak yang ditunjuk pengadilan untuk 

menerima hadlanah anak tersebut agar memenuhi hak-hak 

anak tersebut. Jika terbukti pihak yang diberi kewenangan 

mengasuh anak tersebut lalai dalam memenuhi hak-hak anak, 

maka pengadilan akan memeberikan peringatan ( aan maning 

). Jika peringatan tersebut tetap tidak dihiraukan, maka 

pengadilan bisa mencabut hak pemeliharaan anak ( hadlonah ) 

tersebut. 

Jadi Pengadilan Agama Semarang hanya sebagai pihak 

pemutus perkara, Dalam melindungi hak-hak anak setelah 

terjadi perceraian, Pengadilan menyerahkan tanggungjawab 

hadlonah penuh kepada penerima hak hadlonah. Karena 

Pengadilan Agama Semarang tidak melakukan pengawasan 

pelaksanaan terhadap putusan yang telah dikeluarkan. Akan 

tetapi pihak Pengadilan memiliki upaya-upaya untuk 

melindungi hak-hak anak, yaitu dengan memberikan saran-

saran serta peringatan kepada pihak yang tidak melaksanakan 

putusan tersebut. Akan tetapi, upaya-upaya Pengadilan Agama 

Semarang tersebut hanyalah upaya-upaya yang bersifat 

mengingatkan. Sehingga tidak ada sanksi apapun jika salah 
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satu pihak atau kedua pihak tidak menjalankan upaya-upaya 

yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

5.1.1. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Anak 

Dibawah Umur kepada orangtua laki-laki (ayah) 

Dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada 

orang tua laki-laki (ayah), selain menggunakan undang-undang 

sebagai dasar menjatuhkan putusan tersebut, hakim memiliki 

pertimbangan lain melalui fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan.  

Pemberian hak asuh anak tersebut bukanlah pemberian 

kekuasaan yang mengatur, memiliki dan mengendalikan sang anak. 

Tetapi hak asuh anak yang dimakksud adalah hak untuk memlihara 

anak, medidik dan merawat sang anak. Jadi bekas istri atau bekas 

suami diperbolehkan bertemu anak-anak mereka karena masih 

memiliki hubungan keluarga. 

Peraturan yang mengatur tenatang hak kuasa anak setelah 

terjadi perceraian adalah pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam yang berbunyi “ dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan 

anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya”. Dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 

yang berbunyi, “ akibat putusnya perkawinan karena perceraian 
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ialah anak yang belum mummayiz berhak mendapat hadlanah 

ibunya.” 

Akan tetapi, pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam tersebut tidaklah suatu keharusan yang 

mutlak melainkan hanya hak, yang dibatasi oelh ketentuan pasala 

156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Apabila 

pemegang Hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadlanah telah dicukupi, 

maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah.” 

Dalam Putusan Nomor : 0751/Pdt.G/2012/PA.Sm. Majelis 

Hakim berpendapat bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah 

melalui pertimbangan bahwa sang Ibu telah meninggalkan 

keluarganya dan meninggalkan anak-anaknya serta berakhlak tidak 

baik dengan tinggal bersama laki-laki lain tanpa hubungan 

perkawinan.  

Sedangkan Majelis Hakim menyebutkan bahwa ketika 

dipersidangan ibu terbukti berkahlak tidak baik, kufur atau keluar 

dari Islam ( murtad ), maka hakim wajib memberikan hak hdalanah 

kepada ayah. 

Pertimbangan lain yang dapat memberikan hak asuh anak 

dibawah umur kepada ayah adalah jika ibu berbuat lalai dengan 

meninggalkan anak-anaknya, memiliki penyakit yang tidak 

memungkinkan si ibu untuk memenuhi hak anak (seperti sakit jiwa, 
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cacat, dan lain sebagainya), sering marah dan berkelakuan buruk 

(seperti sering mabuk, Judi, menggunakan narkotika, dan lain 

sebagainya). 

Dari beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan hak 

asuh anak dibawah umur kepada ayah, yang menjadikan alasan 

utama hakim mempertimbangkan hak hadlanah kepada ayah adalah 

karena sang Ibu telah keluar dari Islam (murtad). Karena ruang 

lingkup hadlanah juga meliputi pendidikan agamanya. Sehingga 

jika ibunya kafir, maka memungkinkan anak tersebut akan 

terpengaruh dengan ibunya. 

5.1.2. Strategi Pengadilan Agama  Semarang Dalam Melindungi Hak-

Hak Anak Setelah Terjadinya Perceraian 

Dalam melindungi hak-hak anak, pengadilan Agama 

Semarang memberikan kuasa penuh kepada pihak yang diberi 

kewenangan mengasuh anak tersebut untuk memnuhi dan 

melaksanakan hak-hak anak tersebut. 

Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Semarang dan 

Pengadilan Agama di kota/wilayah lain sifat perkaranya adalah 

perdata. Sehingga Hakim ataupun Pengadilan tidak dapat 

memaksakan putusan tersebut untuk dijalankan seluruhnya oleh 

para pihak. Karena hakim bersifat pasif dalam mengawasi putusan 

tersebut. Artinya, hakim memberikan kepercayaan penuh kepada 

kedua belah pihak untuk menjalankan putusan tersebut.  
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Pengadilan tidak melakukan pengawasan terhadap putusan. 

Pengawasan yang ada adalah pengawasan terhadap hakim tersebut, 

temasuk kedisplinan serta putusan hakim tersebut. Yang dapat 

melakukan pengawasan adalah Hakim Tinggi Pengawas yang 

dilaksanakan oleh Ketua Pegadilan Agama (pengawasan internal). 

Tetapi masyarakat umum juga dapat melakukan penilain dan 

pengawasan terhadap putusan hakim tersebut (pengawasan 

eksternal). 

Tetapi jika dalm pelaksanaan putusan tersebut, penerima 

kuasa asuh anak melakukan kelalaian dan tidak menjalankan 

kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak, maka pengadilan 

dapat memberikan peringatan (aan maning) kepada pihak yang 

diberikan kuasa anak tersebut. Jika peringatan tersebut tetap tidak 

dihiraukan, maka pengadilan dapat mengambil sikap untuk 

mengambil hak anak tersbut dan memberikannya kepada pihak lain 

yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pihak ayah dan pihak ibu 

tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak asuh 

anak tersebut, maka pengadilan dapat memberikan hak asuh anak 

tersebut kepada keluarga terdekat (misal : Kakek-nenek, paman-

bibi dan saudara)  sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan 

keluarga tersebut. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur, hakim harus 

memiliki pertimbangan-pertimbangan lain selain undang-undang 

yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa melalui 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 

2. Pengambilan hak asuh anak dapat dilakukan oleh pihak yang tidak 

diberi kewenangan untuk mengasuh anak dibawah umur, dengan 

cara mengajukan permohonan pengaalihan hak asuh anak, ke 

pengadilan. Tetapi ketika terjadi perebutan hak kuasa anak 

kembali, sebaiknya tidak dilakukan dengan jalan persidangan, 

melainkan jalan musyawarah atau kekeluargaan. Karena dapat 

memberikan dampak buruk untuk psikologi anak. Sebaiknya pihak 

yang menginginkan hak tersebut menunggu hingga anak tersebut 

tumbuh dewasa sehingga bisa berfikir dengan siapa anak tersbut 

tinggal dan menetap. 

3. Pengadilan seharusnya memberikan jaminan pengawasan terhadap 

perlindungan hak anak setelah terjadi percerian dengan cara 

memberikan pengawasan dalam jangka waktu tertentu (misal 12  

bulan) setelah perceraian. Pengadilan atau Hakim harus melihat, 

apakah anak tersebut kondisi / hak-haknya terpenuhi atau tidak. 



117 

 

 

 

Sehingga pengadilan dapat menyimpulkan apakah yang diberi hak 

hadlonah tersebut layak atau tidak. 
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