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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.  

 




