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ABSTRAK 
Anggun, Adhita. 2011. Pemeliharaan anak (hadlonah)akibat perceraian dan 
penyelesaiannya di pengadilan agama kota semarang. Bagian Hukum Perdata 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito, S.H,. M.H dan 
Baidhowi,S.Ag, M.Ag 
 
Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Pemeliharaan Anak (Hadlonah), 
Perceraian 
 

Perlindungan anak terhadap berhak atas asuhan, Perlindungan anak 
terhadap berhak atas Pelayanan, Pemeliharaanan anak  berhak atas 
pemeliharaan,Pemeliharaan anak berhak atas perlindungan 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
Pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak akibat perceraian? 2) Apa saja 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak akibat 
perceraian? 3) Bagaimana penyelesaian pemeliharaan anak, jika orang tua yang 
diserahi pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya? 

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui dan memahami tentang 
pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian. 2) Untuk 
mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan 
terhadap anak sebagai akibat perceraian . 3) Untuk mengetahui penyelesaian 
tentang pemeliharaan anak, apabila orang tua yang diserahi pemeliharaan anak 
melalaikan kewajibannya.   

Metode penelitian: penelitian ini agar dapat memberikan masukan dalam 
pemeliharaan anak dan kekuasaan orang tua terutama yang berkaitan dengan hak 
dan kedudukan anak. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif 
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Penyelesaian perkara tentang penetapan pemeliharaan anak akibat 
perceraian di PA Semarang: anak dalam perwalian ibu, anak dalam perwalian 
ayah, perebutan anak dalam sengketa pemeliharaan anak. Hambatan dalam 
pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian: suasana dalam 
persidangan, orang tua yang mendapatkan hak asuh , orang tua yang tidak 
mendapatkan hak asuh. Penyelesaian pemeliharaan anak, jika orang tua yang 
diserahi pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya: perceraian anak dibawah 
umur berada dalam kekuasaan ibunya, Hakim menetapkan hak asuh pada bapak 
jika ibunya berkelakuan buruk, dapat dilakukan tindakan  pencabutan kuasa asuh 
melalui penetapan pengadilan. 

Saran: agar hak asuh tersebut bapak dan ibu memiliki hak serta tanggung 
jawab yang sama dalam membuat keputusan tentang hak anak tersebut. Sehingga 
anak-anak jangan sampai merasa telah kehilangan kasih sayang dan perhatian dari 
orang tuanya, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan control diri dan 
mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun obat-obatan terlarang.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan Nasional sebagaimana yang ditegaskan dalam pembukaan 

Undang-Undang dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan 

negara dalam pembangunan nasional adalah sistem hukum nasional yang 

menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan 

keadilan dan kebenaran. Tujuan nasional adalah yang berkedaulatan rakyat dan 

demokratis. Salah satu misi yang akan diraih  salah satu hukum nasional yang 

berlaku di seluruh wilayah RI dan untuk  seluruh WNI adalah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang ini mengatur Tentang Perkawinan.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 

menyatakan: “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga 

yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat melanjutkan generasi serta 

memperoleh keturunan. Tidak setiap perkawinan perkawinan dapat mencapai 

tujuan tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengalami masalah yang 

sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan 

perceraian. 

Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang  pria 

dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan ikatan batin 
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menunjukan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah 

semata-mata memenuhi hawa nafsu. Namun perkawinan di pandang sebagai 

usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, diperlukan adanya peraturan yang menentukan persyaratan yang 

harus di penuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan itu disamping juga 

peraturan yang mengatur tentang kelanjutan serta keputusan perkawinan tersebut.   

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut 

mempunyai hak yang paling mendasar, tak seorangpun dapat merampas hak anak 

itu. Hubungan anak dengan orang tuanya menurut hukum adat sangat dipengarui 

dari struktur geneologis atau menurut asas keturunan yang dianut oleh 

masayarakat yang bersangkutan.  

Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak,  yang 

merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : 

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih saying baik dalam keluarganya maupun didalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai mdengan kepribadian bangsa dan untuk 

menjadi warga Negara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
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4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar. 

Perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan dalam kitab Undang-

Undang Hukum perdata dan juga dalam Undang-Undang perkawinan menganut 

prinsip bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah   adalah anak 

yang diakui oleh Negara dan terdaftar sebagai anak yang lahir dari perkawinan 

yang sah. 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat melanjutkan generasi serta 

memperoleh keturunan. Meskipun dalam kenyataanya tidak sedikit perkawinan 

yang putus karena terjadinya perceraian. Pasangan suami isteri terkadang harus 

menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya 

persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan mereka dan cara mereka 

menyelesaikan persoalan tesebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa 

bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian 

mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan 

jalan perceraian. 

Perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan yang seperti 

didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

pelaksanaanya,yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Apabila 

perceraian tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, maka secara hukum 

perceraian tersebut dianggap tidak sah. 
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Bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya keputusan 

pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum 

tetap berlaku saat hakim menjatuhkan putusan.  

Di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga 

dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada atau tidak dapat diketahui 

keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26   ayat (1) dapat beralih 

kepada keluarga yang dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

menyebutkan bahwa yang termasuk hak asuh anak adalah mengenai hak asuh 

orang tua terhadap anak saja dan tidak berhubungan dengan harta kekayaan yang 

merupakan hak si anak. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata mengenai istilah kekuasaan orang tua yang mempunyai arti lebih luas, 

dimana kekuasaan orang tua mencakup hak dan kewajiban anak yang 

berhubungan dengan harta kekayaan atau warisan, jadi disini mencakup tidak 

anak saja menyangkut hak asuh orang tua, tetapi juga pemeliharaan orang tua 

terhadap si anak. 

Ditegaskan dalam Pasal 105 yang dinyatakan pada Kompilasi Hukum 

Islam mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa 

merupakan hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut 

adalah tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut 

dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri. 

Di dalam Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditegaskan 

bahwa jika terjadi perceraian orang tua maka harus ditentukan kepada siapa 
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pemeliharaan anak yang berusia 21 tahun atau belum pernah menikah harus 

dilakukan. Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemeliharaan 

yang sebelum perceraian berupa kekuasaan orang tua, harus beralih ke dalam 

bentuk  perwalian dan dilakukan oleh seorang dari orang tua si anak yang tidak di 

pecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Kemudian Pasal 230 b kitab 

undang-undang hukum perdata menetapkan bahwa pihak yang tidak diangkat 

sebagai wali masih tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan 

pendidikan. 

Anak-anak yang berada di bawah perwalian adalah anak-anak yang masih 

dibawah umur dalam arti belum dewasa, karena anak-anak yang masih dibawah 

umur tidak cakap melakukan tindakan hukum dalam arti belum dapat 

membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk. oleh karena anak-anak yang 

belum dewasa dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk 

melakukan tindakan hukum anak-anak tersebut harus diwakili oleh seorang yang 

dewasa. 

Pencabutan hak asuh tidak berarti menghilangkan kewajiban orang tua 

untuk membiayai, memelihara, dan melindungi anak.  Dalam kenyatannya, orang 

tua yang dicabut kuasa asuhnya ternyata tidak mau menjalankan kewajibannya. 

Maka beradasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan 

mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah 

terjadinya perceraian adalah sebagai berikut: 

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

putusan. 
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2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung 

jawab bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu 

melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ibu 

ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan atau menetukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

 Merujuk pada Pasal 41 huruf c  Undang-Undang Nomor 1 Tahun     

1974 tersebut diatas, seringkali dalam kenyataanya perselisihan mengenai 

pemeliharaan terhadap anak hanya merupakan formalitas semata dimana salah 

satu pihak yang memperoleh kuasa asuh tersebut kemudian ternyata tidak 

menjalankan kewajibannya sehingga kepentingan anak menjadi terabaikan dan 

penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berinisiatif  untuk menulis judul 

penelitian “Pemeliharaan Anak (HADLONAH) Akibat Perceraian Dan 

Penyelesaian Di Pengadilan Agama Kota Semarang”. 

 

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Indentifikasi Masalah    

Seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut 

mempunyai hak yang paling mendasar,tak seorangpun dapat merampas 

hak anak itu, karena anak-anak yang masih di bawah umur (belum 

dewasa) tidak cakap melakukan tindakan  hukum yaitu membedakan 
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antara perbuatan baik dan buruk. Maka untuk melakukan tindakan hukum 

anak-anak tersebut harus diwakili seorang dewasa. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah Pemeliharaan 

anak (hadlonah) akibat perceraian dan penyelesaiannya pada pengadilan 

agama kota Semarang. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Mengingat begitu pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari suatu 

perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut, masalah yang akan dikaji adalah :  

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak akibat 

perceraian di PA Semarang? 

2. Apa  hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap 

anak  sebagai akibat perceraian di PA Semarang? 

3. Bagaimana penyelesaian tentang pemeliharaan anak, jika orang tua 

yang di serahi pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya? 

 

 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan 

pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian. 
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2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian 

3. Untuk mengetahui penyelesaian tentang pemeliharaan anak, apabila 

orang tua yang diserahi pemeliharaan anak melalaikan 

kewajibannya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari      hasil 

penelitian adalah:\ 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut tentang pengajaran 

hukum perkawinan di Indonesia, menjadi sumbangan pikiran arah 

penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang serta menambah 

bahan pustaka dibidang hukum. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum, khususnya dalam 

pemeliharaan anak dan kekuasaan orang tua terutama yang berkaitan 

dengan hak dan kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan 

yang sah jika perkawinan tersebut akhirnya putus karena perceraian.  
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1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 

memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal 

skripsi, bagian pokok skripsi, bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian awal skripsi yang memuat halaman judul, pengesahan, abstrak,             

motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi skripsi yang memuat : 

BAB 1 Pendahuluan, bagian pendahuluan berisi latar belakang, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian, 

skripsi. 

BAB 2  Telaah pustaka dan perangkat teoritik, bagian ini akan 

menganalisa masalah yang di bahas. Berisi kerangka penelitian 

atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang 

akan diteliti yang memuat mengenai pengertian perkawinan, 

tinjauan mengenai anak dalam perkawinan, kedudukan anak 

dalam perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anak dalam 

perkawinan serta putusnya hubungan perkawinan akibat 

perceraian. 

BAB 3  Metode Penelitian, bagian ini berisi jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik 

pengumpulan data, obyektifitas dan keabsahan data, model 

analisis data serta prosedur penelitian. 
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BAB 4   Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini menyajikan hasil 

penelitian lapangan dan pembahasan yang akan 

menghubungkan fakta data yang diperoleh dari hasil lapangan 

yang meliputi: pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak 

sebagai akibat perceraian, hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat 

perceraian, penyelesaian pemeliharaan anak, jika orang tua 

yang diserahi pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya. 

BAB 5 Penutup, bagian ini berisi  simpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan, 

disamping itu juga merupakan landasan untuk mengungkapkan 

saran-saran meliputi aspek operasional dan kebijaksanaan. 

Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun 

skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Perkawinan 

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

karena dengan perkawinan akan terbentuk kelompok masyarakat Yang  terdiri 

dari ayah, ibu dan anak. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah 

Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 Perkawinan sebagai hubungan antara subyek hukum merupakan 

perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap manusianya, 

harta bendanya maupun kedudukan hukum bagi anak.   Sejak diberlakukannya 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berlaku untuk 

seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, maka sejak itulah 

setiap perkawinan harus didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

serta peraturan pelaksanaanya dan semua peraturan yang mengatur tentang 

perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Perkawinan merupakan peristiwa penting yang akan menjadi inti sosial di 

dalam masyarakat. Didasarkan hukum adat, perkawinan merupakan urusan   

kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi 

satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. 

Di bawah ini penulis akan menguraikan beberapa devinisi perkawinan 

menurut: 
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2.1.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pengertian  perkawinan menurut Pasal 1  Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata  adalah pertalian  yang sah antara  seorang pria dengan 

seorang wanita  untuk waktu yang lama atau suatu hubungan  hukum  

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan 

kekal yang diakui oleh Negara (Hilman  Hadikusumo,  1990:135). 

2.1.2 Menurut Hukum Adat 

Menurut  Hukum  Adat  pada  umunya  di  Indonesia,  perkawinan  

itu bukan  saja  merupakan  perikatan  adat  melainkan  juga  perikatan 

kekerabatan  dan  ketetanggaan.  Dapat  dikatakan  bahwa  menurut  

hukum adat, maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, 

urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, satu sama lain 

dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Namun meskipun urusan 

keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, perkawinan itu tetap 

merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan 

tersangkut didalamnya (Ter har,  1960:59). 

2.1.3 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian 

Pengertian  perkawinan  yang  didasarkan  Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 
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2.1.4 Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(ruamah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

esa. 

 

2.2 Pengertian Anak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan 

2.2.1 Menurut Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata 

Di dalam KUHPerdata berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah 

didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 

250 yang menyatakan bahwa tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan 

sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. 

2.2.2 Menurut Hukum Adat 

Masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarkat yang modern, 

dimana rumah tangga dari suatu ikatan petkawinan tidak saja terdapat anak 

kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan 

dan sebagainya. Semua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan 

kewajiban orang tua yang mengurus dan memeliharanya, begitu pula 

sebaliknya. 

Hukum Adat tidak mengenal tenggang waktu sesudah perkawinan 

dengan dilahirkanya seorang anak, artinya meskipun seorang anak lahir 

dalam waktu yang amat singkat sesudah pernikahan ibunya, maka suami 

tersebut tetap dianggap bapaknya. 
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2.2.3 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini 

dimaksudkan bahwa kebahagiaan yang diharapkan oleh pasangan yang 

telah menikah adalah memperoleh anak, yaitu dalam garis keturunan yang 

didasarkan pada hubungan darah dalm perkawinan. Perkawinan yang sah 

sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata dan juga dalam Undang-

Undang perkawinan menganut prinsip bahwa anak yang dilahirkan dari 

suatu perkawinan yang sah adalah anak yang sah yang diakui oleh negara 

dan terdaftar sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan 

bukti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga catatan sipil. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. 

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang ini tidak 

menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan 

sahnya seorang anak, seperti halnya dalam hukum adat, tetapi di dalam 

Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 

tenggang waktu kehamilan seorang ibu untuk dapat menyatakan sahnya 

seorang anak. 

 

2.3 Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perkawinan 

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memperoleh keterunan 
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dengan melahirkan anak maka akan menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap 

anaknya. 

2.3.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata     

Selama perkawinan orang tua berlangsung, maka anak-anak yang 

belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya sejauh orang 

tuanya tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan tersebut. Apabila 

salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang hidup 

paling lama menjadi wali bagi anak-anaknya. 

Di tegaskan dalam Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata, bahwa 

kekuasaan orang tua terhadap anak meliputi kekuasaan terhadap pribadi 

anak dan terhadap harta kekayaan si anak. Ketentuan yang mengatur 

tentang kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam KUHPerdata ini 

terdapat dalam beberapa Pasalnya, antara lain: 

1. Di dalam Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata, ditegaskan bahwa kedua 

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang 

belum dewasa. Ketentuan ini jelas menyatakan bahwa kekuasaan 

orang tua berada pada kedua orang tua 

2. Di dalam Pasal 299 KUHPerdata, ditegaskan bahwa kekuasaan orang 

tua terhadap anak hanya ada selama perkawinan, sepanjang kekuasaan 

tersebut tidak dicabut. 

3. Di dalam Pasal 359 KUHPerdata, ditegaskan bahwa apabila terjadi 

perpisahan meja  dan ranjang antara kedua orang tuanya, maka 

kekuasaan orang tua tersebut dijalankan oleh si bapak sendiri. Apabila 
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bapak tidak mampu melakukan kekuasaan tersebut, maka ibulah yang 

menjalankan kekuasaan tersebut. apabila si ibu yang menjalankannya, 

maka Pengadilan Negeri dapat mengangkat wali untuk menjalankan 

kekuasaan tersebut. 

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 

orang tua mempunyai hak menikmati atas benda atau kekayaan anaknya 

yang  dewasa. Dari ketentuan tersebut dikecualikan terhadap kekayaan 

yang diperoleh si anak atas kekayaan yang di peroleh si anak dari 

pekerjaan atau kerajinanya sendiri. Sebaliknya, orang tua mempunyai hak 

menikmati hasil atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban, yaitu ia 

wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya.  biaya 

pemeliharaan dan pendidikan si anak dianggap sebagai imbalan dari hak 

menikmati hasil tersebut (Subekti, hal 51). 

2.3.2 Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Adat 

Sesungguhnya kewajiban orang tua sebagai suami isteri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat yang bersendi kehidupan rumah 

besar. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak 

tidak saja terbatas sampai si anak kawin dan dapat hidup mandiri tetapi 

juga kalau diperlukan, walaupun mereka sudah kawin dan hidup mandiri 

masih tetap diberikan bimbingan dan pengawasan orang tua dan anggota 

kerabat kedua pihak orang tua. Hukum adat tidak mengenal lembaga 

pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya, oleh karena itu 
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menurut hukum adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat 

kekerabatan sudah ada ketentuannya. Walaupun ada orang tua yang 

melalikan kewajibannya terhadap anak-anaknya atau karena ia 

berkelakuan buruk, maka tanggung jawab akan sendirinya beralih kepada 

orang tua yang lain menurut urutan kedudukan orang tua dan hubungan 

kekerabatan yang bersangkutan. 

2.3.3 Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang 

Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Sejak anak lahir dari perkawinan yang sah, lahirlah kekuasaan 

orang tua yang berlangsung sepanjang anak itu hidup, sampai anak itu 

tumbuh menjadi dewasa. Kekuasaan orang tua dapat di cabut atau di 

bebaskan yang disebabkan oleh putusnya perkawinan kedua orang tua 

karena perceraian atau karena putusnya pengadilan. Kemudian apabila 

meninggal dunia, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya akan 

berakhir. 

Kekuasaan orang tua terhadap anak di dasarkan Pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewajiban bagi orang 

tua dalam menjalankan kekuasaanya untuk memelihara dan mendidik 

anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut 

tidak akan berakhir oleh putusnya perkawinan kedua orang tua dan akan 

terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. 

Selanjutnya, didasarkan pada Pasal 47 ditegaskan bahwa orang tua juga 

mewakili kepentingan anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam 
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maupun di luar pengadilan, dimana kekuasaan tersebut akan terus 

berlangsung sampai si anak berusia 18 tahun atau telah dewasa. Kewajiban 

ini akan terus berlangsung anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan 

tidak akan berhenti meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus 

karena perceraian. 

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan 

putusnya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Di dasarkan pada 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa apabila 

terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. 

Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka 

pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung 

jawab  tersebut. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai si anak telah 

berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri. 

2.3.4 Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum 

Islam 

Dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak disebut dengan hadlanah, yang 

berarti mengasuh anak hadhanah menurut ilmu fiqih, berarti melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang sudah besar, tapi belum dapat menjaga keselamatan 

jasmani dan mendidik rohaniah agar ia mampu untuk mandiri. Pemeliharaan anak 

merupakan kewajiban orang tua.  setiap orang tua tidak dapat melepaskan 

tanggung jawwabnya begitu saja, sebab baik atau buruknya sifat dan kelakuan 

anak-anaknya, sepenuhnya bergantung dari pendidikan dan pemeliharaan yang 

diberikan oleh kedua orang tuanya. 
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2.4 Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian 

Perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal  berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat 

memperoleh keturunan. dalam kenyataanya tidak sedikit perkawinan yang putus 

karena terjadinya perceraian. 

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai cara-cara 

perceraian sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, tetapi diatur lebih lanjut 

dalam bab v peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Putusnya hubungan 

perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai 

berikut: 

1. Karena kematian salah satu pihak  

2. Perceraian 

3. Atas putusan pengadilan 

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari suami atau istri tidak 

hanya menimbulkan persoalan.  akibat putusnya perkawinan karena perceraian 

dapat menimbulkan berbagai persoalan, bukan hanya menganai harta benda di 

dalam perkawinan, tetapi juga mengenai tanggung jawab orang tua dalam 

menjalankan kekuasaanya, khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur. 

2.4.1 Alasan Terjadinya Perceraian 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyebutkan mengenai azas perkawinan bahwa tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 

dengan demikian Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar 

terjadinya perceraian, sehingga untuk terjadinya perceraian harus ada alas an-
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alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Berdasarkan hal 

tersebut terlihat bahwa suatu perkawinan adalah untuk selamanya, namun 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup kemungkinan untuk 

terjadinya suatu perceraian dengan syarat-syarat tertentu. 

Di dalam Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

ditegaskan, bahwa suatu perceraian sekali-kali tidak dapat di capai dengan 

suatu persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian menurut Hukum 

Perdata untuk melakukan perceraian tidak dapat dicapai hanya dengan suatu 

persetujuan kedua belah pihak saja, akan tetapi harus dilakukan di depan 

Sidang Pengadilan agar perceraian tersebut menjadi sah secara hukum 

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga perkawinan 

adalah untuk selama-lamanya. Undang-Undang perkawinan juga tidak 

membuka pintu seolah-olah setiap orang dapat dengan mudah melakukan 

perceraian, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip 

untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan 

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan 

sidang pengadilan. Alasan perceraian oleh Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 ditetukan secara limitative, sehingga alasan-alasan lain yang 

tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat 

digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian.  

2.4.2 Tata Cara Dan Proses Perceraian 

Di dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

ditegaskan bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri 
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yang berada di tempat domisili suami atau isteri yang mengajukan 

permohonan tersebut. 

Menurut Pasal 831 Reglement Acara Perdata, bahwa seorang 

suami atau isteri yang ingin mengajukan gugatan perceraian, berkewajiban 

untuk mengajukan surat permohonan kepada, yang sekarang di gantikan 

dengan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di daerah suami atau 

isteri tersebut bertempat tinggal, yang memuat kejadian-kejadian dan 

kesimpulan-kesimpulanya disertai dengan surat-surat bukti. Surat 

permohonan itu disampaikan kepada ketua Pengadilan oleh suami atau 

Isteri yang menggugat secara pribadi, kepada siapa diberi nasihat-nasihat 

seperlunya menurut pandangannya.  

Gugatan untuk perceraian diajukan kepada pengadilan 

sebagaimana didasarkan pada Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Pengadilan yang di maksud adalah Pengadilan Agama bagi 

yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama 

islam menurut Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Proses perceraian yang diajukan pada Pengadilan Negeri pada dasarnya 

sama dengan yang diajukan pada Pengadilan Agama karena tetap 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Sedangkan tata cara untuk mengajukan permohonan gugatan 

perceraian kepada pengadilan diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.  

1. Cerai Talak    

Cerai Talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat 

dijatuhkannya talak oleh seorang suami terhadap isterinya di depan 



22 

 

Pengadilan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, 

sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975. 

(A.Muktie Fadjar, 1994: 9) 

2. Cerai Gugat    

Cerai Gugat adalah perceraian yang terjadi akibat adanya gugatan 

salah satu pihak kepada Pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 20 samapi 

dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Gugatan perceraian (cerai 

gugat) dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan 

perkawinan menurut agama Islam, dan oleh seorang suami atau isteri yang 

kawin menurut agama atau kepercayaan selain agama Islam. 

Putusan dari Pengadilan Negeri yang tembusannya ditunjukan 

kepada Catatan Sipil adalah putusan perceraian yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, dimana tembusan tersebut berfungsi untuk 

pembuatan Akta perceraian bagi para pihak.  kelalaian mengirimkan 

salinan putusan akan menjadi tanggung jawab panitera, jika 

mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri. 

Ketentuan yang termuat di dalam peraturan pemerintahan itu 

merupakan perwujudan dari ketentuan yang terdapat di dalam agama 

Islam. Seperti diketahui, penetapan tenggang iddah  ini sangat penting 

karena berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan 

setelah perkawinan terputus. Dengan menggunakan masa tunggu ini akan 

dapat ditentukan anak siapakah yang akan lahir itu. 
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Dalam masa iddah, suami dan isteri diberikan kesempatan untuk 

rujuk, yaitu untuk hidup rukun kembali selaku suami isteri. Baik talak 

maupun rujuk ini harus diberitahukan kepada seorang pegawai pencatat 

nikah, yang diangkat oleh Menteri Agama atau seorang pegawai lain yang 

ditunjuk olehnya. 

Pada umumnya tata cara perceraian dalam hukum adat mengikuti 

tata cara yang berlaku menurut agama masing-masing dan tidak ada 

ketentuan tentang cara mengajukan permohonan perceraian, pemeriksaan 

hakim dan cara memutuskanya, maka semuannya cenderung dan 

mengikuti peraturan perundangan yang berlakudi Pengadilan Negeri untuk 

non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. 

 

2.5     Pemeliharaan Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian 

Ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

Orang tua menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu 

angkat. Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya 

kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Tanggung jawab ini 

mengandung kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa, 

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, 

berbudi perketi luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada tuhan  yang 
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maha esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita 

bangsa berdasarkan pancasila. 

Di dasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

1. Memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan 

minatnya, 

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, 

Di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 juga 

dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada, atau tidak dapat diketahui 

keberadaan atau karena suatu sebab tidak dapat melakasanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di maksud 

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang di laksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat(1) dan (2) undang-udang 

perlindungan anak menyatakan bahwa apabila orang tua sebagaimana yang di 

maksud dalam 26 tersebut di atas melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya 

dapat dilakukan tindakan pengawasan atas kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan 

pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan. 

Di dasarkan pada Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

menyebutkan bahwa orang tua bertanggung  jawab untuk: 

1. Memelihara, mendidik, dan melindungi anak 
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2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan 

minatnya 

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

 Hal ini berbeda dengan Pasal 307 kitab undang-undang hukum 

perdata yang menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan 

dalam Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319 e. Setiap pemangku 

kekuasaan orang tua terhadap seorang anak  yang belum dewasa harus 

mengurus harta kekayaan anak itu. 

 Penetapan pengadilan mengenai hak asuh sebagaimana yang di 

maksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut di 

atas dapat menunjuk orang perseorangan, misalnya salah satu orang tua, 

saudara kandung atau keluarga sampai dengan derajat ketiga.selain itu 

pengadilan dapat juga menunjuk lembaga pemerintah/masayrakat untuk 

menjadi wali bagi anak yang bersangkutan.  

 Perwalian adalah pengawasan seorang anak yang belum dewasa 

yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya lagi dari  serta 

pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh 

undang-undang (R. Subekti, 1980: 52). 

 Ditegaskan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa 

seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuaanya sebagai orang tua. 

Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya  terhadap 
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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. 

 Di dalam Pasal 229 kitab undang-undang hukum perdata 

ditegaskan.  jika tejadi perceraian orang tua maka harus ditentukan kepada 

siapa pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah 

menikah harus di lakukan. Jadi menurut kitab undang-undang hukum 

perdata pemeliharaan anak yang sebelum perceraian berupa kekuasaan 

orang tua. Harus beralih kedalam bentuk perwalian dan  dilakukan oleh 

seorang dari orang tua si anak yang tidak dipecat atau di bebaskan dari 

kekuasaan orang tua. Kemudian Pasal 230 b kitab undang-undang hukum 

perdata menetapkan bahwa pihak yang tidak di angkat sebagai wali masih 

tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan. 

 Anak-anak yang berada di bawah perwalian adalah anak-anak yang 

masih dibawah umur dalam arti belum dewasa, karena anak-anak yang 

masih di bawah umur tidak cakap melakukan tindakan hukum dalam arti 

belum dapat membedakan antar perbuatan baik dan yang buruk.  anak-

anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap melakukan tindakan 

hukum, maka untuk melakukan tindakan hukum anak-anak tersebut harus 

diwakili oleh seorang yang dewasa. 

 Pencabutan kuasa asuh tersebut tidak berarti menghilangkan 

kewajiban orang tua untuk membiayai, memelihara dan melindungi anak. 

Akan tetapi, dalam kenyataanya, orang tua yang dicabut kuasa asuhnya 



27 

 

ternyata tidak mau menjalankan kewajibannya. Maka berdasarkan Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan mengenai hal-hal yang 

harus dilakukan oleh pihak istri maupun suami setelah terjadinnya 

perceraian adalah sebagai berikut: 

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata- mata berdasakan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

putusannya. 

2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung 

jawab bapak kecuali dalam kenyataanya pihak bapak tidak mampu 

melakukan kewajibannya,maka pengadilan dapat menentukan istri 

ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan atau menentukan suatukewajiban bagi bekas 

istri 

  Merujuk pada huruf c pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tersebut di atas, seringkali dalam kenyataanya perselisihan 

mengenai kuasa asuh tehadap anak hanya merupakan formalitas semata di 

mana salah satu pihak yang memperoleh kuasa asuh tersebut kemudian  

menjadi terbaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. 

  Hak- hak yang dimiliki oleh seorang anak tidak saja terdapat di 

dalam hukum nasional akan tetapi juga terdapat di dalam hukum 

internasional. Sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 tentang konvensi 

anak Internasional yang kemudian telah diratifikasi dalam bentuk 
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keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang antara lain menyatakan 

bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka 

berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan dan sesuai dengan 

martabat kemanusiaan, memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat 

jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, pelayanan kesahatan, menerima 

pendidikan, memperoleh perlindungan  hukum,baik terhadap segala 

bentuk kekejaman dan penindasan maupun terhadap perbuatan-perbuatan 

yang berbentuk diskriminasi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, 

merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu 

penelitian dan agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan reliabel, 

diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan (dependable). Penelitian 

adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian(soerjono soekanto 1986:6).  

suatu masalah. Tujuanya yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan 

yang signifikan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain 

itu, semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci terhadap apa yang sudah di 

teliti. Dengan menggunakan jenis penelitian ini,  penulis ingin memberi gambaran 

seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang/ pemeliharaan anak 

(hadlonah) akibat perceraian dan penyelesaiannya pada pengadilan agama  kota 

semarang. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seseorang melakukan penelitian. 

Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian yaitu agar diketahui secara jelas obyek 

penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama kota Semarang 

dan yang menjadi obyek penelitian adalah pemeliharaan anak (hadlonah) akibat 

perceraian. 

 

3.3 Fokus atau Variabel Penelitian 

Fokus penelitian adalah:   

1. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak(hadlonah) akibat perceraian 

2. Dasar pertimbangan hukum dalam menyerahkan pemeliharaan anak 

kepada orang tua 

3. Praktek pemeliharaan anak apabila mereka sebagai orang tua 

melalaikan kewajibannya. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah obyek dan dari mana  data dapat 

diperoleh, diambil dan dikumpulkan (Arikunto, 1988:16). 

3.4.1 Sumber data Primer 

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) Sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2004:157).  
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Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang 

dilakukan melalui wawancara, yang diperoleh peneliti dari: 

1. Responden 

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden adalah hakim, panitera hukum  di 

Pengadilan Agama kota Semarang. Dari beberapa responden diharapkan 

terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. (Moleong, 2004:180). 

2.Informan  

Informan dapat berupa pihak ketiga, orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi obyek penelitian 

yang tanpa ikut campur didalamnya, yang dimaksud informan disini dapat 

berupa keterangan orang yang berwenang maupun wawancara 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti (Moleong, 2006:186). 

 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong 

(2004:157) bahwa selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber data 

utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang merupakan 

sumber data dilihat dari segi sumber data. Menurut Moleong (2004:159) 

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber 

buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi. 
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Sumber data sekunder atau data tertulis yang digunakan dalam 

penelitian dapat berupa: 

1. Undang-Undang tentang perkawinan. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3. Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

pemeliharaan anak (hadlonah) akibat perceraian dan penyelesaianya 

pada pengadilan kota semarang. 

 

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

3.5.1. Wawancara 

Dalam penelitian ini metode wawancara di gunakan sebagai cara 

utama mengumpulkan data. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak hakim 

pengadilan agama kota semarang yang berwenang untuk memutuskan 

pihak mana yang berhak mendapatkan pemeliharaan seorang anak. 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data penelitian 

menggunakan teknik wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah 

wawancara yang biasanya para subyeknya tahu bahwa mereka 
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diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara itu (Moleong 

2004:189).  

Adapun alasannya menggunakan teknik wawancara terbuka adalah: 

1. Agar lebih mudah mendapatkan informasi sehingga jelas apa yang 

hendak menjadi tujuan wawancara. 

2. Dalam penyusunan laporan hasil wawancara segera dapat dilakukan 

evaluasi. 

3. Untuk menghilangkan kesan yang kurang baik karena sudah diketahui 

maksud dan tujuan. 

4. Menciptakan kerjasama dan membina hubungan baik pada masa 

mendatang. (Moleong, 2004:186). 

3.5.2. Observasi 

Metode observasi adalah metode untuk mendapatkan data melalui 

kegiatan melihat, mendengar dan pengindraan lainnya yang mungkin 

dilakukan. (Moleong, 1997:146). 

Cara terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap di Pengadilan Agama Kota Semarang. 

Melalui observasi ini maka peneliti terjun langsung ke lapangan / 

lokasi penelitian yaitu dengan alasan : 

1. Untuk mengetes kebenaran informasi karena dinyatakan langsung 

kepada subyek secara dekat. 

2. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. 

3. Mampu memahami situasi-situasi rumit dan perilaku yang komplek. 
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3.5.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda 

dan lain-lain. (Arikunto 1977:149). 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan alasan: 

1. Data yang dibutuhkan mudah diperoleh dari sumber data. 

2. Data yang diperoleh sangat akurat, sehingga dapat dibuktikan. 

3. Waktunya tidak perlu ditentukan dan tidak perlu mengadakan 

perjanjian dengan pihak yang menyimpan sumber data. 

3.6. Keabsahan Objektifitas dan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik tringulasi. 

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2004:330). 

Teknik tringulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber Menurut Patton (Moleong, 

2004:330) tringulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Moleong, 2004:331). 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan keadaan dan prespektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000 : 178) teknik triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
 

      

Sumber data yang bearasal dari pedoman wawancara dibandingkan 

antara pengamatan di lapangan. Tujuannya adalah untuk menentuka 

kesamaan dalam mengungkap data. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

        

Dalam teknik ini membandingkan antara hasil wawancara dengan 

dokumen. Tujuannya adalah agar didapati hasil penelitian yang diharapkan sesuai 

dengan fokus penelitian. 

 

Sumber Data 

Pengamatan 

Wawancara 

Wawancara

Dokumen

Sumber Data 
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3.7   Motode Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian di analisa dengan metode analisa 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

di amati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004:4). 

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan 

dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, 

persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong, 2004:6). 

Dalam metode ini di gunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.7.1. Pengumpulan Data  

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

3.7.2. Reduksi Data 

Proses penelitian perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dan menajamkan, menggolongkan, 

menyatukan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kumpulan finalnya dapat di tarik 

dan diverivikasi. 

3.7.3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Menurut Miles (1992: 17-18) penyajian dan merupakan analisa merancang 

deretan dan kolom dalam sebuah metrik data kualitatif dan menentukan 

jenis dan bentuk data di masukkan ke dalam kotak-kotak metrik. 
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3.7.4. Menarik Kesimpulan Verivikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus 

di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu mencapai 

validitasnya (Miles, 1992:19). 

 

Sumber : Milles dan Huberman, 1992 : 20 
 

Keempat komponen tersebut saling interaksi yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observarsi yang disebut pengumpulan data. Setelah 

direduksi kemudian diadakan penyajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut dilakukan, maka 

diambil suatu keputusan atau verifikasi. 

 

3.8  Prosedur Penelitian 

3.8.1. Penelitan Kualitatif  

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
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perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan taylor dalam moleong, 1990: 3). 

Sementara itu kirk dan miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan  dalam peristiwanya. 

3.8.2.  Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif 

Para ahli, khususnya pengembangan penelitian, telah mencoba 

membeberkan perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif. Di bawah ini rangkuman perbedaan antara keduanya dengan 

menyimak pada tulisan bogdan dan biklen, nana sidjana dan ibrahim, dan 

tjetjep rohendi rohidi. 

Perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Aspek yang 

diperbandingkan: 

Ungkapan-ungkapan yang dikaitkan dengan pendekatan. 

1. Penelitian Kualitatif 

Etnografi, studi kancah, data lunak, interaksi simbolis, 

perspektif dari dalam, naturalistis, etnometodologis, deskriptif, feno 

menologis, dokumentar, sejarah kehidupan, studi kasus, ekologi. 

2. Penelitian kuantitatif 

  Eksperimental data keras, perspektif dari luar, empiris,  

statistik 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Pemeliharaan Terhadap Anak Sebagai Akibat 

Perceraian   

 Kehebohan kerap kali terjadi setelah sepasang suami-istri bercerai. 

Salah satu isu heboh yang menjadi masalah adalah hak asuh terhadap 

anak. Proses penentuan hak asuh tidak hanya menimbulan efek stres besar 

bagi orang tua, tetapi juga tromatis bagi anak-anak, yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak tersebut dalam masa 

pertumbuhan atau dalam masa perkembangan jiwa anak itu sendiri. 

Perceraian merupakan suatua hal yang akan membawa banyak dampak 

negatif terhadap masa depan anak, apalagi anak yang pada masa kecilnya 

sudah tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tua yang telah 

berpisah. (wawancara dengan Sarif Hidayatullah, Pengacara, tanggal 

11 Desember 2010) 

 Pertimbangan komprehensif menjadi keharusan bagi suami dan 

istri yang bercerai serta lembaga-lembaga hukum terkait sebelum 

menghasilkan keputusan tentang pemeliharaan terhadap anak. Kalau 

perceraian suami istri sudah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut 

kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, 

yakni anak-anak yang belum berakal. Siapakah diantara suami dan istri 
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yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut. Di dalam perkara 

ini yang lebih berhak memelihara anak tesebut. dalam perkara ini yang 

lebih berhak memlihara anak tersebut adalah istri (ibu)  sebagai dalil 

bahwa ibu lebih berhak dari ayah atah hadlonah si anak jika aada sengketa 

tentang hak tersebut. Anak boleh di serahkan kepada ibu walaupun ibu 

sudah bersuamikan orang lain. Si anak terganggu karena ibunya 

bersuamikan orang lain maka ayahnya lebih patut  memelihara  anak itu. 

Jadi ibu lebih berhak memelihara selama hukum masih memandang belum 

ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara daripada 

mengasuh anak.(wawancara dengan Sulastri, Panitera Pengadilan 

Agama semarang ,tanggal 10 desember Tahun 2010) 

 Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang tua dan wali yang 

mendapatkan hak pengasuhan ternyata tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak 

perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga 

menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan 

terhadap anak menjadi tidak jelas.  Di dalam Pasal 48 dan 49 tahun 1974 

yang mengatur tentang kekuasaan dan pembatasannya. Pada Pasal 49 ini 

dapat ditafsirkan, bahwa menurut Undang-Undang No.  1 tahun 1974 

kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dijalankan oleh seorang dari 

kedua orang tua si anak. Hak asuh anak ada apabila terhadap seorang atau 

beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama 

sekali. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (1) yang 
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menyatakan : “ Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tehun, 

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah 

kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. 

 Maka putusnya perkawinan antara kedua orang tua, tidak dengan 

sendirinya mengakibatkan anak berada dibawah kekuasaan wali. Kecuali 

apabila, dalam putusnnya perkawinan, kedua orang tua telah menyerahkan 

anaknya dibawah kekuasaan wali. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  

perlindungan anak ini diharapkan hak-hak atas anak dapat terlindungi 

khususnya akibat putusnya perkawinan karnan perceraian. Menurut 

ketentuan umum  anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbinganberdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di 

dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembangnya secara wajar, anak 

berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 

sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak 

berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam hal ini penulis 

akan menguraikan penyelesaian kasus sengketa pemeliharaan anak dengan 

mengambil 2 (dua) putusan di Pengadilan Agama Semarang.  

 Analisa kasus yang pertama ini dilakukan berdasakan pada 

ketentuan yang terdapat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perkawinan. Undang-Undang perkawinan tersebut terlah 

menghapus warna hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga 

Negara dan untuk berbagai daerah sejauh telah diatur dalam Undang-

Undang ini di satu pihak dan memperlakukan hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu menjadi hukum positif  untuk 

perkawinanya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan di 

pihak lain, termasuk perceraian, yang berlaku untuk semua Warga Negara 

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan ini sebagai hukum telah 

melahirkan pengertian hukum dalam bidang ini bahwa hukum adalah 

kekuasaan dan petunjuk Tuhan yang mengatur tingkah laku manusia 

jasmani maupun rohani, agar manusia selalu berbuat baik dan 

menghindarkan perbuatan buruk yang dilarang, terutama dalam melakukan 

perceraian petrkawinan. 

 Perceraian adalah suatu malapetaka, yang perlu menimbulkan lebih 

besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaanya dalam 

keadaan darurat untuk tidak menimbulkan yang lebih besar bahayanya. 

Perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. 

Hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian di 

samping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman 

keluarga orang-orang yang menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. 

Wawancara dengan Noermansyah, Hakim Pengadilan Agama 

menyatakan: 
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 “Dalam praktek hukum perceraiam hakim memutuskan suatu 

pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak di bagi 3 (cara): anak  

perwalian ibu, anak perwalian ayah, perebutan anak dalam sengketa 

pemeliharaan anak”.(wawancara dengan Noermansyah, SH, Hakim 

Pengadilan Agama Semarang, tanggal 09 desember 2010) 

1. Anak perwalian ibu 

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

0977/Pdt/2009/PA.Sm,    mengenai putusnya perkawinan antara lain 

Ifana pranata sebagai tergugat dengan suaminya, Ferly Halim sebagai 

penggugat, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di 

Semarang , pada tanggal 25 Agustus 2008 di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan ,Kota 

Semarang. Bahwa pada saat tergugat mengajukan permohonan cerai 

talak di Pengadilan  Agama Semarang waktu itu Penggugat dalam 

keadaan hamil. Meskipun kehamilannya tersebut sudah diketahui oleh 

Tergugat. Dalam surat permohonan cerai talaknya hal ini tidak 

diungkap, begitu pula dalam proses persidangan juga sama sekali 

tidak pernah di ungkap oleh kedua belah pihak, baik Tergugat maupun 

Penggugat termasuk oleh para saksi yang saat itu diajukan oleh 

Penggugat maupun Tergugat dengan alasan karena tidak pernah 

ditanyakan oleh majelis hakim. 

Setelah putusnya perkawinan antar Penggugat dan Tergugat 

kemudian pada tanggal 11 Mei 2009 Penggugat melahirkan seorang 
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anak  di beri nama Keysa Vega Terania di Rumah Sakit Panti Wilasa 

Jalan Dr.Cipto Semarang. 

Sejak Penggugat melahirkan di Rumah Sakit hingga 

kepulangannya di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini baik 

Tergugat maupun keluarganya tidak pernah ada yang menjenguk 

apalagi ikut membantu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh 

Penggugat. Sikap yang dilakukan oleh Tergugat menunjukan 

kalauTergugat melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap 

anak kandungnya yang telah ditinggalkannya ketika masih dalam 

kandungan. Lepas tanggung jawab dan tidak mempedulikan terhadap 

anaknya juga terlihat ketika anak tersebut lahir, padahal Penggugat 

lewat kakaknya, telah menghubungi Tergugat melalui Hp nya yang 

jawabnya masih di luar kota, tetapi kenyataanya ketika di datangi ke 

rumahnya Tergugat di rumah. 

Melihat sikap yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana 

sebutkan pada posita diatas, Penggugat melalui keluarganya  mencoba 

melakukan silaturrahmi dan pendekatan secara kekeluargaan dengan 

harapan supaya tergugat ikut bertanggung jawab baik secara moril 

maupun materiil terhadap anaknya dan ikut meringankan beban biaya 

yang telah ditanggung oleh Penggugat, tetapi tidak mendapatkan 

respon yang positif dari Tergugat, justru sebaliknya mendapatkan 

kesan kalau Tergugat lepas tanggung jawab terhadap biaya-biaya yang 
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telah di keluarkan oleh penggugat ketika melahirkan maupun biaya-

biaya terhadap anaknya. 

 Anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah antar Penggugat 

dan Tergugat sehingga atas dasar Pasal 149 huruf  d Kompilasi 

Hukum Islam, meskipun perkawinan telah diputus oleh Pengadilan 

Agama, tetapi Tergugat masih wajib memberikan biaya 

pemeliharaan(hadlanah) terhadap anaknya sampai anaknya tersebut 

mencapai usia 21 tahun. 

 Demi menjamin kelangsungan hidup anak tersebut yang saat ini 

dalam perawatanPenggugat dan keluarganya, baik biaya pemeliharaan 

, pengasuhaan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan bisa 

mandiri, maka Penggugat minta kepada Tergugat untuk bertanggung 

jawab terhadap biaya-biaya yang dibutuhkan anak tersebut sebesar 

Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan 

kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa sebagaimana 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sewaktu kehamilan berusia sekitar 2 bulan Tergugat sudah 

pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga biaya-biaya untuk 

pemeriksaan selama hamil, biaya melahirkan di Rumah Sakit sampai 

biaya untuk selamatan ketika pulang ke rumah, semuannya di 

tanggung oleh Penggugat. 

 Setelah dapat dinyatakan anak perempuan yang bernama keysa 

vega tyrania merupakan anak kandungdari Penggugat dan Tergugat 

maka sudah seharusnya dinyatakan pula tergugat berkewajiban untuk 
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memenuhi biaya pemeriksaan atas kehamilan penggugat dan biaya 

kelahiran anak tersebut serta biaya hadlanah. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 

“suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak”.  Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum 

Islam yang berbunyi: “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka 

bekas suami wajib memeberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya 

yang belum mencapai umur 21 tahun”. 

2. Anak dalam perwalian ayah 

Dalam kasus perkara perceraian yang kedua, mengenai hak    

perwalian seorang bapak terhadap anak dapat sama-sama kita bahas 

dalam kasus yang terdapat di bawah ini, yaitu kasus yang di 

selenggarakan dipengadilan Agama di Semarang dengan putusan yang 

berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 10 

Desember 2010 oleh, Eddyan Satria, sebagai ketua Majelis, R. Hendro 

Suseno, SH dan Agus Tri Hartoto, SH masing-masing sebagai Hakim 

anggota telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara jimmy 

koesnadi sebagai penggugat dan Trias Yuanita selaku tergugat, 

sebagai berikut: 

Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor           

335/Pdt.G/2010/PA.S 

Mengenai putusnya perkawinan antara Jimmy Koesnedi 

sebagai  penggugat dengan istrinya, trias sebagai tergugat, dimana 
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perkawinan mereka telah dilangsungkan di semarang, pada tanggal 5 

November 1999 berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Tanggal 9 

Agustus 2000 Nomor 3289/1/2000, yang dikeluarkan kantor Urusan 

Agama. Dari perkawinan anatar penggugat dan tergugat telah 

dikaruniai 3 (tiga ) orang anak, baernama Nadeline Octavia lahir di 

Semarang, Pada Tanggal 4 0ktober 2000 dan Nicodemus Dustin  

Kusnadi yang lahir di Semarang, pada tanggal 6 Desember 2005. 

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat 

berlangsung harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga 

umumnya. Sejak memasuki tahun 2005 antara penggugat dan tergugat 

sering terjadi percekcokan dan keributan terus menerus, hal ini 

disebabkan tergugat sebagai istri tidak melaksanakan kewajiban 

mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan sebagai 

seorang istri trias tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri 

dalam sehingga menyebabkan suaminya tidak merasa nyaman dengan 

keadaan rumah tangga yang seperti ini, dinyatakan dan ditegaskan 

pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hingga 

akhirnya penggugat dan tergugat saling bersepakat tidak tinggal 

bersama (pisah ranjang), serta telah saling bersepakat untuk berpisah 

dalam ikatan perkawinan/bercerai. 

Pada alasan di atas penggugat memohon agar Pengadilan 

Agama Semarang memutuskan untuk menetapkan perkawinan antara 

dirinya dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat 

hukumnya dan kemudian menetapkan bahwa anak-anak yang 
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dilahirkan dalam perkawinan mereka masih di bawah umur ada 

dibawah penguasaan dirinya dan biaya kedua anak tersebut 

ditanggung oleh penggugat selaku ayahnya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbanagn, maka majelis kemudian memutuskan 

bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan 

di semarang putus karena perceraian dan menetapkan anak-anak yang 

masih dibawah umur dalam penguasaan penggugat serta mewajibkan 

kepada tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000. 

Dilihat duduk perkaranya yang terjadi antara jimmy koesnadi 

dan trias yuanita, secara subsider ialah bahwa Pengadilan Agama telah 

mengupayakan jalan damai antar kedua belah pihak namun tidak 

berhasil, karena kedua belah pihak sudah tidak lagi mau untuk 

berdamai, dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka tidak 

harmonis sejak memasuki tahun 2005, sering terjadi perselisian dan 

pertengkaran anatara tergugat dan penggugat. Dan sudah 8 bulan 

kedua belah pihak tidak lagi tinggal bersama lagi. 

Adapun latar belakang terjadinya perceraian antara kedua 

belah pihak dipicu oleh kesalahan penggugat (suami) terhadap 

tergugat(istri) tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah 

tangga yang baik, sebaliknya penggugat (suami) selama menjalankan 

fungsinya sebagai ibu rumah tangga dengan sepenuh hati dan 
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bertanggung jawab memberikan nafkah yang diperlukan dalam 

kehidupan rumah tangga, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. 

Alasan yang kedua perceraian antara kedua belah pihakadalah dalam 

rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan/ pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini 

dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 19 huruf (f) peraturan 

pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan 

bahwa: 

1.   Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 

2.   Adanya saling hormat menghormati dan rasa saling mencintai , 
setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang 
lain, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

 
 
3. Perebutan anak dalam sengketa pemeliharaan anak 

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1330/ 

Pdt/2009/PA.Sm.   mengenai putusnya perkawinan antara lain Diana 

Nasution sebagai tergugat dengan suaminya, Frengki Saputra sebagai 

tergugat, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di 

Semarang , pada tanggal 10 Januari 2002 di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woru, Kabupaten 

Sukaharjo Semarang, dengan akta nikah No:20/20/1/2002, dan 

kemudian bercerai pada tanggal 20 November 2008 dengan Putusan 

Pengdilan Agama Sukoharjo No. 722/AC/2008/ PA.Skh. 
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Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama 

Bernandita Novita lahir 9 Juli 2002, yang saat anak tersebut dikuasai 

secara paksa oleh Tergugat bersama istrinya yang baru padahal anak 

tersebut masih kecil dan memerlukan kasihg sayang Penggugat 

sebagai ibunya. 

Penggugat mengajukan gugatan hadlonah (pemeliharaan anak) 

terhadap anaknya yang bernama Bernandita Novita dengan alasan 

bahwa anak tersebut dikuasai secara paksa oleh Tergugat bersama 

istrinya yang baru, padahal anak tersebut masih kecil dan memerlukan 

kasih sayang Penggugat sebagai ibunya. Tergugat telah mengakui 

semua dalil gugatan penggugat tersebut. Bahwa bukti-bukti yang 

diajukan Penggugat setelah diteliti dan didengar keterangannya, 

Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materiil sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti. 

Bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat saling 

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga ditemukan fakta 

sebagai berikut: 

1. Pengugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah dan 

telah dikaruniai  satu  orang anak bernama Bernandita Novita 

lahir 9 juli 2002. 

2. Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan November 2008 

3. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dikuasai secara 

paksa oleh Tergugat istrinya yang baru 
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4. Anak tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan Tergugat. 

Berdasarkan fakta tersebut terbukti  Tergugat telah menguasai 

anaknya bernama Bernandita Novita secara paksa bersama istrinya 

yang baru sehingga Penggugat sebagai ibunya tidak dapat 

memeberikan kasih sayang kepadanya. anak penggugat dan tergugat 

tersebut lahir pada tanggal 9 juli 2002 belum berusia 12 tahun (belum 

), dan penggugat sebagai ibunya tidak ada halangan hukum untuk 

mengasuhnya, dan Tergugat tidak berkeberatan atas hal tersebut maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 105  huruf(a) Kompilasi Hukum Islam 

pemeliharaan anak tersebut adalah hak penggugat sebagai ibunya.                

4.1.2 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Terhadap 

Anak Sebagai Akibat Perceraian 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan kasus sengketa  

pemeliharaan terhadap anak terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 

1. Ketegangan dan nuansa permusuhan yang muncul dalam persidangan 

kasus perceraian seringkali mendistorsi persepsi suami dan istri akan 

diri mereka. Di situ berlansung proses filter mental, yakni masing-

masing pihak menginventarisasi kebaikan-kebaikan pribadinya seraya 

menonjolkan keburukan-keburukan pihak lawan.. Masalah hak asuh 

pun terkena imbasnya. Baik suami (bapak) maupun istri (ibu), masing-

masing beranggapan diri mereka yang lebih pantas mendapatkan hak 

pengasuhan. Anak diposisikan laksana properti, bahkan sebgai simbol 

kemenangan satu pihak atas pihak lain. Pihak yang diputuskan 
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mendapatkan hak asuh aakan serta merta memandang dirinya sebagai 

pemenang.. Sedangkan pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tidak 

hanya “terposisikan” sebagai pecundang tapi sekaligus dicitrakan 

sebagai orang tua yang tidak memiliki cukup kasih sayang bagi 

anaknya sendiri dan bisa jadi penista yang hanya akan menghancurkan 

hidup anak. Watak egois di atas bertitik tolak dari prinsip tunggal 

yang semestinya secara universal di berlakukan dalam setiap wacana 

tentang proses tumbuh kembang anak. Yaitu perlindungan, 

pengasuhan dan pemeliharaan anak harus didasarkan pada prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak.  

2. Seringkali dalam kenyataanya orang tua yang mendapatkan hak asuh 

ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak 

lain yuang tidak mendapatkan perwalian juga ternyata juga sangat 

melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak 

menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. 

3. Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh ternyata tidak 

mengindahkan putusan pengadilan yang telah memberikan hak 

asuhnya kepada salah satu orang tua dan pihak ketiga sering ikut 

campur dalam hal ini. (Wawancara dengan Sarif Hidayatullah, 

pengacara,Tanggal 10 Desember 2010). 

Berdasarkan hal tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam 

kasus sengketa pemeliharaan anak dapat di kemukakan pemikiran sebagai 

berikut: 
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1. Pendekatan alternatif yang perlu lebih di sosialisasikan adalah 

penerapan hak asuh bersama. Bapak dan ibu memiliki hak serta 

tanggung jawab yang sama dalam nenbuat keputusan tentang 

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan anak. Hak asuh bersama 

semakin beralasan apabila diketahui bahwa relasi ibu-anak serta relasi 

bapak-anak tidak bermasalah dan kedua pihak menunjukan upaya 

yang dalam untuk mengekspresikan kasih sayang mereka kepada 

anak-anak. Hak asuh bersama dapat meminimalisasi konflik yang 

timbul akibat perceraian. Tanpa mengurangi arti penting kehadiran 

ibu, anak korban perceraian perlu melewatkan waktu yang sama 

dengan bapaknya agar bisa mendapatkan gambaran model peran yang 

memadai. Hak asuh bersama menjadi solusi praktis guna menambah 

fakta masih kurang memadainya basis pengetahuan ilmiah dalam 

proses penentuan hak pengasuhan anak. 

2. Dengan pencabutan hak pengasuhan terhadap salah satu atau kedua 

orang tua serta wali atas permohonan orang tua yang lain, keluarga 

anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa 

atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan. Wali 

yang telah di tetapkan oleh hakim selain bertanggung jawab terhadap 

pemeliharaan dan pembiayaan bagi anak, jugaharus bersikap 

sebagaimana orang tua terhadap anak kendunganya sendiri 

memberikan kasih sayang, perhatian dan perlindungan bagi anak. 

3. Para pihak yang berwenang harus tegas dalam melaksanakan 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
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tetap sehingga pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 Dalam kasus-kasus diatas banyak sekali hal yang mendasari bahwa 

proses perceraian hanya merupakan suatu fenomena antara penggugat dan 

tergugat untuk memperebutkan hak asuh terhadap anak, yang semestinya 

hal tersebut merupakan keputusan yang ditentukan Pengadilan Agama 

sebagaimana layaknya hukum-hukum dan peraturan-peraturan 

perundangan yang ada dalam pencapaian proses-prose tentang perceraian. 

 Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hak asuh anak/hak 

perlindungan anak, dimana garis besarnya kesejahteraan anak adalah suatu 

tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan rohani, jasmani, dan sosial si anak. 

 Pengertian anak yang menjadi hak asuh dari wali adalah anak yang 

sudah tidak mempunyai kedua orang tua kandungnya, dan tidak dapat 

terpenuhi kebutuhan-kebutuhanya, baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial dengan wajar. 

 Selain melakukan penelitian Kasus-Kasus diatas penulis juga 

mengadakan wawancara dengan salah satu korban percreaian yang 

dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang, dengan hasil wawancara 

yang diolah oleh penulis dengan penjabaran dalam bahasa hukum dengan 

pernyataan adalah bahwa korban dengan surat gugatan tertanggal 19 

Januari 2011, telah mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Semarang tanggal 20 Januari 2011, di bawah register No. 
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430/PDT.G/2011, telah mengemukakan hal-hal yang menggugat cerai 

suaminya, dengan alasan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam 

kehidupan rumah tangga antara keduanya Yang menjadi pertimbanhan 

utama dari penggugat dalam hal melakukan gugatan tersebut adalah kedua 

anaknya, yang harus dipertahankan untuk terus hidup bersama dengan 

Penggugat andai kata proses perceraian yang diajukan diterima oleh pihak 

Pengadilan Agama Semarang. Dalam hati Penggugat sendiri diakuinya 

bahwa keresahan selalu saja datang dan terus menghantui pikirannya 

seandainya buah hati yang  dikasihinya itu jatuh ke dalam pelukan 

ayahnya sebagai Tergugat dalam kasus perceraian ini. Hal ini yang terus 

dipertahankan oleh Penggugat dengan menghadirkan bukti-bukti yang sah 

dan saksi-saksi yang akan mendukungnya di dalam proses persidangan 

nanti. Pernggugat senndiri mengkui bahwa perceraian ini tidak pernah 

terpikirkan sebelumnya akan melanda bahtera rumah tangga yang dulunya 

harmonis kini menjadi neraka dunia baginya. Perkawinan ini tetap 

dipertahankan dengan alasan untuk masa depan ke dua anaknya 

kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan 

dikemudian hari, menurut Penggugat ia sudah tidak sanggup lagi 

diperlakukan dengan semena-mena oleh Tergugat.  Keadaan yang seperti 

ini menurut penggugat ia sedikit lebih merasa lega karena telah terlepas 

dari belenggu yang selama ini mengikat dirinya selama menjalani 

kehidupan berumah tangga dengan tergugat. Penggugat sangat beralasan 

mengajukan gugatan ini atas dasar hukum yang diatur dalam UU 
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perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintahan No.9 Tahun 

1975 Pasal 19 ayat f. Maka berdasarkan Undang-Undang yang tersebut 

diatas penggugat memohon ke Pengailan Agama Semarang agar berkenan 

menerima gugatan dan memeriksa serta memutuskan perkara yang 

diajukan tersebut ( Wawancara dengan Hartini, yang menceraikan, 

tanggal 11 Desember 2010). 

Pengakuan oleh penggugat bahwa proses perceraian inilah salah satu 

penyebab ketakutannya akan hilangnya hak asuh anak terhadap kedua anak-

anak yang dicintainya itu. Penggugat berkeyakinan bahwa Pengadilan agama 

Semarang dengan sangat bijaksana memutuskan proses perceraian yang 

diajukannya, pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum dan 

bukan pandangan secara awam untuk memtuskan suatu perkara. 

 Selain melakukan penelitian kasus-kasus diatas penulis juga 

mengadakan wawancara dengan salah satu korban perceraian yang 

dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang, penulis berasumsi bahwa 

suatu proses perceraian harus secara spesifik dicermati dan di pahami oleh 

para hakim sebelum memutuskan perkara tersebut. Tak lepas juga dari 

pertimbangan-pertimbangan secara hukum dan melihat lebih dalam 

apakah hukum yang diterapkan sudah sesuai dengan prosesyang sedang 

dijalankan dalam pengadilanuntuk memutuskan suatu perkara. 

 Dalam pandangan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang dalam 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa 

pada azasnya dalam suatu  perkawinan seorang pria hanya boleh 
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mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami. Azas perkawinan tersebut disebut azas monogami. 

 Menurut Islam tata cara perceraian adalah seorang suami 

menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan 

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak 

permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta 

upaya hukum banding dan kasasi. Pengadilan Agama yang bersangkutan 

mempelajari permohonan pada Pasal 129 dan dalam waktu selambat-

lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk 

memintanya penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan maksud 

menjatuhkan talak. Setelah Pengedalian Agama tidak berhasil menasehati 

kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak 

serta yang bersangkutan tidak mampu lagi hidup rukun dalam rumah 

tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi 

suaminya untuk mengikrarkan talak. Setelah keputusan mempunyai 

keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang 

Pengadilan Agama,dihadiri olen isti atau kuasanya. Suami tidak 

mengucapkan talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan 

Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan 

ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, 
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Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 

empat yang merupakan bukti perceraian bagi berkas suami dan istri. 

 Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada 

Pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal 

Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

suami. Gugatan perceraian bertempat kediaman diluar negeri, Ketua 

Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat 

melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan perceraian 

karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah 

lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. 

Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan 

sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Gugatan 

perceraiana karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima 

apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengarkan pihak keluarga 

serta orang-orang yang dekat dengan suami iasti tersebut. (Wawancara 

dengan Sulastri, S.H; Panitera Pengadilan Agama Semarang,tanggal 

10 Desember 2010) 

 Menjadi pokok-pokok perselisihan dalam proses perceraian adalah 

hak asuh atas anak atau perwalian anak, yang selalu di jadikan bahan 

untuk saling menjatuhkan antara pihak yang berselisih dalam perkara 

proses perceraian antar kedua belah pihak yang bersengketa.   
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4.1.3 Penyelesaian tentang pemeliharaan anak, apabila orang tua yang 

diserahi pemeliharaan anak melalaikan kewajibanya  

 Dilihat dari tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian 

menyebabkan anak-anak yang masih di bawah umur akan berada dalam 

kekuasaan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung 

jawab bapak dan apabila bapak tidak mampu, pengadilan akan 

menentukan bahwa ibu akan ikut memikul biaya pemliharaan tersebut. 

(Wawancara dengan Sarif Hidayatullah, Pengacara, 11 Desember 

2010).  Hakim dapat menetapkan hak asuh jatuh kepada bapak, apabila ibu 

dari anak tersebut berkelakuan buruk dan tidak dapat menjadi orangtua 

yang baik bagi anaknya. Hal tersebut tidak menghilangkan tanggungjawab 

ibu terhadap anak. Ibu akan tetap bertangung jawab untuk ikut serta 

membiayai dan mendidik anak samapi anak tersebut dewasa. Apabila 

orangtua yang mendapatkan kuasa asuh tidak dapat melaksanakan tangung 

jawabnya, sedangkan orang tua yang lain yang tidak mendapatkan kuasa 

asuh juga melalaikan kewajibnya, didasarkan pada kepentingan yang 

terbaik bagi anak yang masih di bawah umur, hakim dapat mencabut 

kekuasaan orang tua terhadap anak dan mengangkat seorang wali bagi 

anak yang masih di bawah umur. Hakim dapat menunjuk saudara kandung 

yang telah dewasa atau keluarga sampai dengan derajat ketiga serta 

lembaga pemerintah / masyarakat untuk menjadi wali bagi anak yang 

bersangkutan. Pengangkatan seorang wali tidak berarti memutuskan 

hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya serta tidak 
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menghapuskan tangung jawab orang tua untuk tetap membiayai 

pemeliharaan dan pendidikan anaknya yang masih di bawah umur tersebut 

sampai anak itu dewasa. (Wawancara dengan Noermansyah, S.H 

Hakim Pengadilan Agama Semarang, 10 Desember 2010). 

 Di dalam Pasal 26 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2003 juga dikemukakan bahwa orang tua tidak ada atau tidak diketahui 

kadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban 

dan tangung jawabnya, maka kewajiban dan tangung jawab dalam ayat ( 2 

)  dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Pasal 30 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 menyatakan bahwa orang tua yang di maksud dalam Pasal 26 ayat ( 

2 ) tersebut di atas melalikan kewajibanya, maka terhadapnya dapat di 

lakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat di cabut 

dan pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan 

pengadilan. 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang 

termasuk hak asuh adalah mengenai hak asuh orang tua terhadap anak dan 

tidak berhubungan dengan harta kekayaan yang merupakan hak si anak. 

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai istilah 

kekuasaan orang tua yang mempunyai arti yang lebih luas, kekuasaan 

orang tua mencakup hak dan kewajiban anak yang berhubungan dengan 
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harta kekayaan atau warisan, tidak saja menyangkut hak asuh orang tua, 

tetapi juga pengurusan orang tua terhadap hak si anak. 

 Dalam prakteknya perwalian kepada saudara kandung atau 

keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke 

pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan 

perwalian orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat 

alasan yang kuat. (Wawancara dengan Sulastri, Panitera Pengadilan 

Agama Semarang, Tanggal 10 Desember 2010) 

Penetapan pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan: 

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua 

kandungnya. 

2. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup 

anaknya. 

3. Menentukan mengenai batas waktu pencabutan hak asuh anak. 

Ini sesuai pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tentang yang 

berbunyi: 

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu 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 keputusan pengadilan dalam hal-hal: 
1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya 
2) Ia berkelakuan buruk 

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pelaksanaan Pemeliharaan Terhadap Anak Sebagai Akibat 

Perceraian. 

Berkenaan dengan pemeliharaan anak hukum yang berlaku dewasa 

ini adalah hukum tempat kediaman sehari-hari si anak, hukum dimana ia 

hidup dalam kenyataan, dalam kasus ini adalah hukum Indonesia, karena 

anak itu tinggal di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberlakukan 

hukum Indonesia dalam kasus tersebut dapat dikatakan mengikuti Pasal 

18AB yaitu bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat 

formalitas yang berlaku. Berkenaan dengan syarat formalitas maka harus 

dipenuhi terlebih dahulu syarat materiil yang diatur dalam Pasal 16AB, 

yang pada pokoknya menyatakan untuk warga negara Indonesia di 

manapun ia berada akan tunduk pada hukum indonesia. 

Dalam kasus tersebut tidak bisa disangkal si anak adalah Indonesia. 

Melihat keputusan pengadilan itu maka telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Karena itu 

ketentuan tentang pemeliharaan anak tunduk pada Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini diatur dalam Pasal 

41,45,47,dan 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal pemeliharaan anak 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau kepentingan 

anak, berdasarkan kepentingan anak, hanya bila ada perselisihan mengenai 
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penguasaanya Pengadilan akan memutuskan kepada siapa dari kedua 

orang tua akan di berikan hak pemeliharaan anak. 

Pasal 45 Tahun 1974  Undang-Undang Nomor 1 dapat disimpulkan 

bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya 

berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu 

berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak 

tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua selama ia belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan dan selama orang tuannya tidak dicabut dari kekuasaanya. 

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam 

dan di luar pengadilan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

yang pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa  “dalam hal terjadi 

perceraian dari perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau 

berdasarkan keputusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu 

dari kedua orang tuanya”. 

Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang kesejahteraan anak yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan 
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anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Selain itu 

telah pula diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 52 menyatakan: 

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat dan negara. 

2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak 

itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. 

 Dari Undang-Undang di atas dapat disimpulkan tentang faktor 

pertimbangan yang paling utama dalam menyelesaikan masalah terutama 

mengenai pemeliharaan anak. 

4.2.2 Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap 

anak sebagai akibat perceraian 

Anak sebagai generasai bangsa sangat membutuhkan pemeliharaan 

dan pendidikan dalam pertumbuhannya. Apabila pemeliharaan berupa 

sandang,  pangan dan papan telah terpenuhi, maka hak anak akan 

pendidikan harus terpenuhi. Dikatakan juga bahwa anak juga  harus 

mendapat pendidikan pun harus terpenuhi. Dikatakan juga bahwa anak 

harus mendapat pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan 

penilaian individualnya, termasuk juga kepekaan moral dan tanggung 

jawab sosial sehingga menjadi anggota masyarakat yang 

berguna(Sunaryati Hartono, 2001:155) 
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Seorang anak belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi 

dan mengambangkan dirinya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermnfaat untuk 

sesama manusia. Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak sering kali 

memungkinkan dirinya di salah gunakan tanpa dapat berbuat sesuatu 

apapun baik secara legal maupun ilegal, baik secara lansung maupun 

secara tidak lansung oleh orang-orang di sekelilingnya (Chandra Halim, 

2000:5) 

Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, yang merumuskan hak-hak dasar anak dalam bebrapa Pasalnya, 

sebagai berikut: 

1. Di dasarkan pada Pasal 52 ayat (1), setiap anak berhak atas 

perlindungan oleh orang tua, keluarga, masrakat dan negara. 

2. Di dasarkan pada Pasal 53 ayat (1), setiap anak sejak dalam 

kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan 

meningkatkan taraf hidupnya. 

3. Di dasarkan pada Pasal 57 ayat (1), setiap anak berhak dibesarkan, 

dipelihara, dirawat dididik, diarahkan, dan dibimbing,kehidupan oleh 

orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.kemudian dalam ayat (2), menyatakan 

bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau 

wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah 
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meninggal dunia atau kerena sebab yang sah tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai orang tua. 

4. Di dasarkan pada Pasal 60 ayat (1), setiap anak berhak untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. 

 Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut telah  

mencantumkan mengenai hak-hak anak, tetapi pelaksanaanya 

kewajibannya dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai 

landasan yuridis untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab tersebut. 

Untuk mengakromodir kebutuhan tersebut, maka dibentuklah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di 

dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala 

aspeknya merupakan bagian dari pembangunan nasional, khususnya dalam 

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Mengenai hak-hak anak ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 dalam beberapa Pasalnya, sebagai berikut; 

1. Di dalam Pasal 4, ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. 

2. Di dalam Pasal 7 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya 
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sendiri. Kemudian dalam Pasal 14 Nomor 23 Tahun 2002, 

menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya 

sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah 

menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik 

baik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

3. Di dalam Pasal 9 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. 

4. Di dalam Pasal 13, ditegaskan bahwa setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan deskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun 

seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, 

ketidak adilandan pelakuansalah lainnya. 

 Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak tidak saja terdapat di 

dalam Hukum Nasional tapi terdapat di dalam Hukum Internasional. 

Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 Tentang Konvensi Anak 

Internasional yang kemudian telah di ratifiksi dalam bentuk Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, antara lain menyatakan bahwa anak-anak 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan 

fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan 

wajardalam keadaan bebas dan sesuaidengan martabat kemanusiaan, 
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memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk 

gizi yang cukup, pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, memperoleh 

perlindungan hukum, baik terhadap segala bentuk kekejaman dan 

penindasan, maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang berbentuk 

diskriminasi (R. Soetojo, 2000: 174). 

 Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002, dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang 

tua. dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan 

bahwa negara dan pemerintah menjamin serta mengawasi 

penyelenggaraan terhadap perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan 

anak dengan memperthatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau 

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. 

 Orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas 

terwujudnyakesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani. 

Tanggung jawab ini mengandung kewajiban untuk memelihara serta 

mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi perkerti luhur, 

berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa 

berdasarkan pancasila (R.Soetojo ,2000: 174) 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak menyebutkan 

mengenai kekuasaan orang tua. Dipergunakan istilah kuasa asuh. Kuasa 
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asuh ini adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 

memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak 

sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta 

minatnya. Undang-Undang Perlindungan Anak memebatasi kekuasaan 

orang tua hanya terhadap diri pribadi sianak dan tidak mencabut mengenai 

harta kekayaan sianak. 

 Didalam Pasal 26 ayat( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, 

ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 

2. Menumbuh kembangkan si anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya. 

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

  Di dalam Pasal 26 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

ditegaskan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaanya, atau nkarena suatu sebab tidak dapat melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawab dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Di dasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002, diatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua, sebagai berikut: 

1. Pasal 26 melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan 

tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. 

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh 

seperti yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui penetapan 

pengadilan 
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 Di dasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

ditegaskan bahwa permohonan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua 

ini dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. 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 melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan 

yang kuat untuk itu. 

2. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan 

derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan 

kuasa asuh orang tua yang di maksut dalam ayat (1) dapat diajukan 

oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai 

kewenangan untuk itu. 

3. Penetapan pengadilan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dapat 

menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat 

untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. 

4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak seperti yang 

dimaksud dalam ayat (3) harus seagama yang dianut oleh anak yang 

akan diasuhnya.  

 Penetapan pengadilan  seperti yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(3) Undang-Undangan Nomor 23 Tahun tersebut, sekurang-kurangnya 

harus memuat ketentuan sebagai berikut: 
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1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak- dan orang tua 

kandungan 

2. Tidak menghilangkan kewajiban oarang tuanya untuk membiayai 

hidup anaknya 

3. Menentukan mengenai batas waktu pencabutan kuasa asuh tersebut 

 Pencabutan kekuasaan terhdap salah satu orang tua tidak 

mengakibatkan berakhiranya kekuasaan orang tua yang lain. Demi hukum 

kekuasaan tersebut digantikan oleh orang tua yang lain, dengan ketentuan 

sepanjang kekuasaan orang tua yang lain tersebut juga tidak dicabut. 

Pencabutan kekuasaan orang tidak berarti menghapuskan kewajiban orang 

tua untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, 

kewajiban tersebut akan berlansung terus sampai anak tersebut dewasa 

atau dapat beridri sendiri. 

 Tanggung jawab orang tua berawal dari melaksanakan 

pemeliharaan dan pendiddikan yang baik bagi anak-anakanya.Tanggung 

jawab itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka anak dapat 

berkembang dengan baik, sehingga anak  

4.2.3  Penyelesaian tentang pemeliharaan anak, apabila orang tua yang 

diserahi pemeliharaan anak melalaikan kewajibanya 

   Permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut upaya yang 

dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam 

memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk 

memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohon eksekusi 
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pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua 

laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Ibu dapat 

mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang 

melalaikan kewajiban nafkah anak hanya bisa dilakukan jika orang tua 

laki-laki (ayah) tersebut mempunyai harta benda yang dapat di eksekusi. 

   Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya 

hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada. Dilihat dari 

tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian menyebabkan 

anak-anak yang masih dibawah umur akan berada dalam kekuasaan 

ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab 

bapak dan apabila tidak mampu, pengadilan akan memetukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya pemeliharaan tersebut. 

   Di dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

juga dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada atau tidak dapat 

diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan 

tanggung jawab dalam ayat 1 Pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2002 

dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan-paraturan yang berlaku. 

   Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 menyatakan bahwa apabila orang tua yang dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat 2 melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat 

dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut 
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dan pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan 

pengadilan. 

   terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 

Pelaksanaan putusan-putusan hakim di atas mengenai pelaksanaan 

pemeliharaan terhadap anak di dasarkan pada ketentuanyang diatur dalam: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: 
 

Pasal 41 berbunyi: 
1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 
ada perselisishan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan 
memeberi putusanya. 

2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung 
jawab bapak kecuali dalam kenyataanya pihak bapak tidak 
mampu melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat 
menentukan istri ikut memikul biaya tersebut. 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu 
kewajiban bagi bekas istri. 

 
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: 

Pasal 26 berbunyi: 
                            1)  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

(1). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 
(2). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 

bakat, dan  minatnya; 
(3). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak dapat diketahui 
keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan 
kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih pada 
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Kompilasi Hukum Islam   

Pasal 107 ayat (1) dan (2) berbunyi: 
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1)     Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 
tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

2)     Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. 
 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang 

berbunyi: 

1)     Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya 
keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat 
yang berwenang, dengnan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 
(1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak 
(2) Ia berkelakuan buruk  

 
2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap  

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut 
 

Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 
1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan 

hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, 
maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan 
dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 

2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Mengakhiri penelitian ini maka diajukan simpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat umumnya dan 

pemerintah sebagai faktor penentu dari kebijakan. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian, 

hakim dalam memutuskan penetapan perwalian orang tua terhadap anak 

ada tiga macam putusan, yaitu : 

1. Anak dalam perwalian ibu 

2. Anak dalam perwalian bapak 

3. Anak dalam perwalian saudara kandung sampai derajat ketiga atau 

lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan 

5.1.2 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perwalian terhadap anak sebagai 

akibat percerian adalah : 

1. Ketegangan dan nuansa permusuhan yang muncul dalam persidangan 

kasus perceraian seringkali salah persepsi suami istri akan diri mereka. 
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Di situ berlangsung proses filter mental, yakni masing-masing pihak 

menginventarisasi kebaikan-kebaikan pribadinya seraya menonjolkan  

2. keburukan-keburukan pihak lawan. Masalah hak asuh pun terkena 

imbasnya. Baik suami (bapak) maupun istri (ibu), masing-masing 

beranggapan diri mereka yang lebih pantas mendapatkan hak 

pengasuhan. 

3. Seringkali dalam kenyataan orang tua yang mendapatkan perwalian 

ternyata dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang 

tidak mendapatkan perwalian juga ternyata sangat melalaikan 

kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan dan hak anak 

terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. 

4. Orang tua yang tidak mendapatkan perwalian ternyata tidak 

mengindahkan putusan pengadilan yang telah memberikan hak 

perwalian kepada salah satu orang tua dan pihak ketiga sehingga sering 

ikut campur dalam hal ini. 

5.1.3 Penyelesaian tentang pemeliharaan anak, apabila orang tua yang diserahi 

pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya. 

    Hakim dapat menetapkan hak asuh jatuh kepada bapak, apabila ibu 

dari anak tersebut berkelakuan buruk dan tidak dapat menjadi orang tua 

yang baik bagi anaknya. Hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab 

ibu terhadap anak. Ibu akan tetap bertanggung jawab untuk ikut serta 

membiayai dan mendidik  anak sampai anak tersebut dewasa. 
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5.2 Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagi berikut: 

1. Lembaga peradilan Indonesia hingga kini masih terpaku pada rumusan 

bahwa hak perwalian anak jatuh kesalahan satu pihak. Itupun kurang 

didukung dengan basis pengetahuan ilmiah yang memadai. Tanpa 

sengaja, konvensi seperti itu justru menyeret anak kelingkaran pusat 

pertikaian suami-istri. Padahal, berlandaskan akal budi dan hati nurani 

yang jernih, meski semaksimal mungkin diamankan. Konsekuensinya, 

patut diikhtiarkan sejauh mungkin agar perceraian tidak 

mengkontaminasi kepentingan anak termasuk menyeret anak menjadi 

bagian dari masalah perceraian itu sendiri. Pendeketan alternative 

yang perlu lebih disosialisasikan adalah penerapan hak pengasuhan 

perwalian bersama. Dengan hak tersebut bapak dan ibu memiliki hak 

serta tanggung jawab yang sama dalam membuat keputusan tentang 

hak anak tersebut. Sehingga anak-anak jangan sampai merasa tela 

kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, yang dapat 

menyebabkan mereka kehilangan control diri dan mudah terjerumus 

ke dalam pergaulan bebas maupun obat-obatan terlarang. 

2. Diharapkan para pihak-pihak yang terkait dalam perwalian terhadap 

anak sebagai akibat perceraian untuk bisa menerima hasil putusan 

yang terlah mendapat kekuatan hokum yang tetap dan pejabat yang 
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berwenang menindak tegas atas pelanggaran terhadap putusan 

tersebut. 
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