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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia 

merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah 

dari kelompok manusia lainnya
1
. Sudah merupakan kodrat manusia untuk 

hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan 

keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan 

lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup 

bersama, memiliki keturunan yang bertujan untuk mewujudkan kesejahteraan 

dan kebahagiaan.  

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu 

saja, tujuan lain dari suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan 

(anak) dari pasangan suami-istri tersebut. Anak adalah setiap manusia yang 

berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi 

anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat
2
 misalnya saja anak-

anak yang masih dibawah usia 18 tahun tetapi sudah melangsungkan 

perkawinan, maka bisa dibilang bahwa usia kedewasaan dari anak tersebut 

dipercepat, karena jika sudah melangsungkan perkawinan maka akan 

dianggap sudah dewasa. 

                                                           
1
 Lili Rasjidin, 1991, Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia, Bandung:  

Remaja Rosdakarya, hal 1. 
2
 Hadi Setia Tunggal, 2000, Konvensi Hak-Hak Anak, Cetakan kedua, Jakarta: Harvarindo,  hal 3. 
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Dalam hubungan rumah tangga, tentunya bisa saja terjadi konflik 

antara suami-istri dan juga anak-anak. Masalah-masalah utama yang sering 

dihadapi diantaranya adalah: perbedaan pendapat antara suami-istri, masalah 

ekonomi yang sulit, kurangnya perhatian dari masing-masing pasangan, 

terjadinya perselingkuhan, kurangnya perhatian terhadap anak-anak, 

terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan adanya 

permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya dapat menimbulkan 

pertengkaran antara suami-istri. Pertengkaran yang sering disaksikan oleh 

anak-anak secara sengaja maupun tidak sengaja, akan menimbulkan akibat 

yang buruk bagi anak-anak. Sudah menjadi hak dari anak-anak untuk 

mendapatkan rasa aman dan nyaman selama berada di dekat orangtua atau 

berada di dalam rumah, tetapi dengan menyaksikan pertengkaran kedua 

orangtuanya, maka anak tersebut akan merasa tidak nyaman. 

Dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang terjadi dapat 

dilakukan dengan cara dibicarakan bersama dan apabila tidak diperoleh 

penyelesaian dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan perceraian. 

Perceraian (echtscheiding) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan 

karena suatu sebab tertentu, melali keputusan hakim yang didaftarkannya 

pada catatan sipil
3
. Dengan adanya perceraian, pasti akan berdampak negatif 

bagi lingkungan sekitar terutama bagi anak. Anak adalah pihak yang menjadi 

korban sebagai akibat perceraian dari kedua orangtuanya. Beberapa anak 

tidak bisa terbebas dari dampak perceraian orangtuanya. Perasaan terluka, 

                                                           
3
 R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1995, Hukum Orang dan Keluarga 

(Personen En Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, hal 135. 
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marah, terabaikan, dan tidak dicintai terus menetap di hati mereka bahkan 

sampai mereka dewasa
4
. Tidak hanya itu, setelah terjadinya perceraian maka 

akan muncul resiko-resiko yang perlu dihadapi, seperti masalah status sosial 

dari orangtua dan juga anak-anak. 

Meskipun telah bercerai, para orangtua tidak terlepas dari 

kewajibannya untuk merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. 

Kewajiban orangtua ketika terjadi perceraian menurut Pasal 41 Undang- 

Undang Perkawinan yaitu : 

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 keputusan. 

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan 

dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

Berdasarkan Pasal 41 tersebut, maka orangtua meskipun sudah 

bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya 

serta sang anak berhak untuk mendapat pembiayaan berupa pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan. 

 Sementara itu, di dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk: 

 

                                                           
4
 Kelly Cole, 2004,Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orangtua, Judul Asli: When The  

Wings Have Broken: The Impact Parents Divorce to Children; Tisa Adiantari, Jakarta: Anak  

Prestasi Pustaka, hal 3. 
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1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 

2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya; 

3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 

4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi 

pekerti pada Anak. 

Setelah terjadinya perceraian, di dalam amar putusan pengadilan 

hakim akan memberikan hak asuh kepada salah satu pihak dengan 

memperhatikan kedekatan salah satu orangtua dengan anak-anak, 

kemampuan ekonomi, pola pengasuhan dan sebagainya. Hakim hanya 

menetapkan kewajiban kedua orangtua yang telah bercerai sebagaimana yang 

diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yaitu berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak 

mengatur mengenai hak dari anak-anak untuk bertemu dengan orangtuanya 

setelah terjadinya perceraian. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk 

bertemu dengan orangtuanya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 Ayat 

(2) huruf a.  

Dalam menentukan hak asuh anak, undang-undang telah menentukan 

bahwa pendapat anak-anak juga perlu didengar. Pasal 105 KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) telah mengatur batas usia anak yang dapat dengar pendapatnya 

untuk memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Batas usia anak tersebut adalah 
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12 tahun atau yang sudah mumayyiz
5
. Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

maka menjadi hak ibunya, kecuali jika si ibu dianggap tidak cakap 

mendapatkan hak asuh
6
 maka akan diberikan kepada si bapak. Pasal 105 (b) 

menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan 

kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

Setelah terjadinya perceraian, pengadilan akan memberikan hak asuh 

kepada salah satu pihak antara ayah atau ibu dari anak.  Hal ini dapat 

diketahui dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
7
 dan 

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
8
. Berdasarkan bunyi kedua pasal 

terebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia menggunakan hak pengasuhan 

tunggal, tidak menggunakan pengasuhan bersama atau joint custody.
9
 

Berdasarkan beberapa pustaka, pengertian pengasuhan bersama atau joint 

                                                           
5
 Pasal 105 huruf  a, Mumayyiz adalah anak yang belum berusia 12 tahun  

6
 Lihat pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

7
 Dalam hal terjadi pemisahan, Anak tetap berhak:a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi 

secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan 

dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; 

dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.” 
8
 Dalam hal terjadinya perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b.pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan 

kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebegai pemegang hak pemeliharaannya; 

c.biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
9
Joint Custody merupakan konsep yang diperjuangkan oleh kaum ayah di Australia melalui 

gerakan mereka 6ang terkenal dengan Father’s rights groups. Tujuan dari gerakan ini adalah 

memperjuangkan hak-hak para ayah untuk dapat bertemu dengan anak-anak mereka setelah terjadi 

perceraian atau perpisahan dengan pasangannya karena mereka beranggapan bahwa sistem hukum 

yang ada terlalu memihak kepada perempuan dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai ayah 

untuk bettemu dengan anak-anak mereka, sebagaimana dikutip dari Rika Saraswati, 

Mendefinisikan Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Penghargaan terhadap Hak Berpendapat 

Anak di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Y.Trihoni Nalesti Dewi, dkk  

(ed.), 2016, Praktek Kuasa dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia, Semarang: 

Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, hal 105 

.  
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custody merupakan hak pengasuhan bersama antara orangtua yang telah 

bercerai yang diwajibkan oleh hakim setelah kedua pihak bersepakat 

menentukan jadwal pengasuhan melalui equal shared parental.
10

 Pengasuhan 

bersama ini banyak diterapkan di luar negeri, misalnya Australia. 

Pola pengasuhan anak-anak di Indonesia berbeda dengan Australia, di 

mana di Australia terhadap putusan perceraian terdapat pola pengasuhan 

bersama. Contohnya di dalam putusan Minjarez & Minjarez
11

 terdapat 

perintah yang menyatakan meskipun anak-anak ikut dengan ibunya tetapi 

anak-anak juga harus dapat meluangkan waktu dengan ayahnya. Dalam 

putusan Minjarez & Minjarez ditentukan pula mengenai waktu kapan saja 

anak-anak boleh menghabiskan waktu dengan ayahnya, yaitu dari masa 

liburan sekolah akhir semester 1 tahun 2017 sampai dan pada masa liburan 

                                                           
10

 Lihat Australian Family Law Act 1975 Pasal 61 DA ayat (1), yang berbunyi When making a 

parenting order in relation to a child, the court must apply a presumption that it is in the best 

interests of the child for the child‟ s parents to have equal shared parental responsibility for the 

child, artinya Ketika membuat perintah pengasuhan dalam kaitannya dengan seorang anak, 

pengadilan harus menerapkan anggapan bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik anak bagi 

orang tua anak untuk memiliki tanggung jawab orang tua yang sama bagi anak, Ketika membuat 

perintah pengasuhan dalam kaitannya dengan seorang anak, pengadilan harus menerapkan 

anggapan bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik anak bagi orang tua anak untuk memiliki 

tanggung jawab orang tua yang sama bagi anak. 
11

 Minjarez & Minjarez [2017] FamCAFC 222; (19 October 2017), The parties ultimately both 

agree that Christmas should be shared between them on the basis that one parent has the children 

from 11 am on Christmas Eve to 11 am on Christmas Day. The children would then be with the 

other parent from 11 am on Christmas Day until 11 am on Boxing Day (as proposed by the father) 

or 5 pm on Boxing Day (as proposed by the mother, artinya Para pihak akhirnya setuju bahwa 

pada hari Natal harus dibagi di antara mereka atas dasar bahwa salah satu orang tua memiliki 

anak-anak dari 11 pagi pada Malam Natal sampai 11 pagi pada Hari Natal. Anak-anak kemudian 

akan bersama orang tua lainnya dari jam 11 pagi pada Hari Natal sampai jam 11 siang pada 

Boxing Day (seperti yang diusulkan oleh ayah) atau jam 5 sore pada Boxing Day (seperti yang 

diusulkan oleh ibu), http://www.austlii.edu.au/cgi-

bin/viewdoc/au/cases/cth/FamCAFC/2017/222.html, diakses pada tanggal 7 Desember 2017, 

Internet. 

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FamCAFC/2017/222.html
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FamCAFC/2017/222.html
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sekolah. Tidak pada hari liburan sekolah saja, tetapi juga pada Malam Natal, 

Hari Natal, dan Boxing Day
12

.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak 

untuk Bertemu dengan Salah Satu Orang Tuanya Yang Tidak Mendapatkan 

Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan 

No.30/Pdt.G/2016/PN.Smg dan Putusan No.45/Pdt.G/2016/PN.Smg)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan anak boleh atau tidak 

boleh untuk bertemu dengan orangtuanya ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan 

salah satu orangtuanya setelah perceraian ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak 

anak untuk bertemu dengan orangtuanya. 

                                                           
12

 Boxing Day adalah Satu hari setelah Natal yang merupakan hari libur sekuler yang disebut 

sebagai Boxing Day, sebagaimana dikutip dari Heru Andriyanto, Apa itu 'Boxing Day'?, 26 

Desember 2015, http://www.beritasatu.com/dunia/335742-apa-itu-boxing-day.html, pada 8 

Desember 2017, Internet. 
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2. Mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan 

salah satu orangtuanya setelah perceraian. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat baik dari 

segi akademis maupun dari segi praktis. Adapun kegunaan yang dapat 

dipaparkan, sebagai berikut: 

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

bahan-bahan kajian terhadap pengembangan ilmu Hukum, khususnya 

untuk mata kuliah Hukum Perkawinan dan Hukum Perlindungan Anak 

tentang pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan salah satu 

orangtuanya setelah perceraian. 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 

Pengadilan, agar dapat membuat sistem yang dapat memaksa para 

pihak untuk membuat kesepakatan agar anak memiliki kesempatan 

bertemu dengan kedua orangtuanya setelah perceraian. 

E. Metode Penelitian 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka 

metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata 

cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian13. 

                                                           
13

Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal 6. 
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a. Metode Pendekatan 

Penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang 

membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur 

dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-

gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya 

naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa 

dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan
14

 

b. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya 

penulis ingin medeskripsikan terhadap Pemenuhan Hak Anak untuk 

Bertemu dengan Salah Satu Orang Tuanya Yang Tidak Mendapatkan Hak 

Asuh Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan 

No.30/Pdt.G/2016/PN.Smg dan Putusan No.45/Pdt.G/2016/PN.Smg).  

c. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah 

segala informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk 

bertemu dengan salah satu orangtuanya setelah terjadinya perceraian 

menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 

                                                           
14

 Muhammad Nazir, 1986, Metode Penelitian, Bandung: Remaja Rosdakarya. 
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d. Teknik Pengumpulan Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan 

belum di publikasikan. Data ini diperoleh langsung dari lapangan 

melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang 

pernah memutus perkara tersebut dan juga dengan para orangtua yang 

telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti. 

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya dan sudah di publikasikan. Data ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang digunakan sebagai literatur terkait dengan objek 

penelitian, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan penulis 

dalam penulisan hukum ini ini adalah : 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 

hukum perlindungan anak 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014, KHI. 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pustaka dalam bentuk buku-buku dari para ahli, tulisan ilmiah, 

artikel, putusan pengadilan. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ensiklopedia, internet. 

e. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dikumpulkan 

kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dam dilakukan editing. Setelah proses 

pengolahan data selesai, maka ditemukan hasil untuk menjawab 

permasalahan dan data disusun secara sistematis, disajikan dalam bentuk 

uraian-uraian.  

f. Metode Analisa Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif  merupakan analisis yang mendasarkan pada 

adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Data yang terkumpul 
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diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk disajikan dalam bentuk 

tulisan penelitian penulisan hukum. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari 

Penuisan Hukum ini, maka proposal disusun dalam empat bab, yang terdiri 

dari : 

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian metode penelitian, dan juga sistematika penelitian.  

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi Landasan teori yang 

mendukung karya tulis ini, seperti Hak Asasi Manusia, Perkawinan, 

Perceraian, Anak, Hak-hak anak, kewajiban orangtua setelah terjadinya 

perceraian, pendapat hakim. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil 

penelitian dan pembahasan tentang hakim dalam memutus hak anak untuk 

bertemu dengan salah satu orangtuanya setelah terjadinya perceraian dan 

pemenuhan pelaksanaan hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya. 

BAB IV Kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari 

penulis. 


