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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kasus Perceraian dengan Hak Asuh di Pengadilan 

Negeri Semarang 

Sepanjang Tahun 2017 terdapat kurang lebih 10 kasus 

perceraian dengan hak asuh di Pengadilan Negeri Semarang. Pada 

kesempatan ini penulis hanya mendapatkan 3 putusan. Dari 3 putusan 

ini yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian hanya 2 putusan 

saja, sedangkan sisanya tidak digunakan sebagai analisis karena para 

pihak yang bercerai telah berpindah alamat sehingga tidak dapat 

ditemui. 

2. Kasus yang diteliti 

a. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Smg. 

Penggugat (YA, perempuan) dan Tergugat (AW, laki-

laki) adalah suami-istri yang sah, melangsungkan perkawinan 

selama 12 tahun. Dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai dua 

orang anak. Anak yang pertama berumur 13 tahun dan yang 

kedua berumur 7 tahun. 

Permasalahan dimulai sejak Tergugat ingin menang 

sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. 

Sebagai seorang isteri, penggugat telah berusaha dengan 

berbagai macam cara agar tidak terjadi perselisihan lagi, 
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memberikan apa yang menjadi permintaan Tergugat tetapi 

Tergugat sebagai suami tidak mau memberikan apa yang 

menjadi permintaan Penggugat
32

. 

Puncaknya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

serumah lagi selama 2,5 tahun dan Tegugat tidak memberikan 

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. 

Dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan dan mendidik 

anak, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk 

menetapkan hak asuh kepadanya. 

Setelah melihat alat bukti surat yang dilampirkan dan 

juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 

Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan 

cerai antara Penggugat (YA) dan Tergugat (AW) dengan 

pertimbangan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcokkan 

secara terus menerus, bahwa sebagai seorang suami (Tergugat) 

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga 

untuk keperluan hidup sehari-hari masih meminta orangtuanya. 

Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya 

dengan cara mengingatkan suaminya tentang kewajiban 

sebagai suami, bahwa puncak dari percekcokkan yang sering 

terjadi dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan 
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Penggugat selama kurang lebih 2,5 tahun, meskipun Tergugat 

meninggalkan Penggugat, Tergugat tetap tidak pernah 

memberikan nafkah. 

Di dalam putusan ini, tidak terdapat hal yang 

menyebutkan bahwa meskipun hak asuh anak-anak diberikan 

kepada Penggugat, Tergugat tetap mempunyai hak untuk 

bertemu dengan anak-anaknya.  

b. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Smg. 

Penggugat (TS, laki-laki) dan Tergugat (SR, perempuan) 

adalah pasangan suami-istri sah, melangsungkan perkawinan 

selama 9 tahun. Dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga 

orang. Yang pertama berumur 9 tahun, yang kedua berumur 8 

tahun, dan yang ketiga berumur 6 tahun. 

Awal mula terjadinya permasalahan yaitu percekcokkan 

yang terus menerus, karena perbedaan pendapat serta 

perubahan sikap Tergugat terhadap Penggugat maupun anak-

anak. Hal tersebut bermula dari keinginan Tergugat untuk 

bekerja dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, yaitu 

karena tidak betah dirumah karena anak-anak nakal yang 

hanya membuatnya stress. 

Puncaknya pada pertengahan tahun 2013 Tergugat pergi 

tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak-anak begitu 

saja. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat 
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ke rumah orangtuanya, kerabat, dan teman-teman namun tidak 

membuahkan hasil; 

Dengan berjalannya waktu, Penggugat mengetahui 

Tergugat pulang kerumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat 

tetap tidak mau untuk diajak bersatu membina rumah tangga 

demi masa depan anak-anak. 

Dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan dan mendidik 

anak, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk 

menetapkan hak asuh kepadanya. 

Setelah melihat alat bukti surat yang dilampirkan dan 

juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 

Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan 

cerai antara Penggugat (TS) dan Tergugat (SR) dengan 

pertimbangan bahwa dalam berumah tangga kehidupan 

perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi 

karena tidak ada komunikasi lagi dimana Tergugat 

meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah 

orangtuanya, bahwa alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP 

Nomor 9 Tahun 1975 yang salah satunya adalah seperti yang 

didalilkan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak 

mungkin lagi didamaikan.  
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Di dalam putusan ini, tidak terdapat poin yang 

menyebutkan bahwa meskipun hak asuh anak-anak diberikan 

kepada Penggugat, Tergugat tetap mempunyai hak untuk 

bertemu dengan anak-anaknya.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak anak untuk bertemu 

dengan orangtuanya  

a. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Smg  

Di dalam putusan ini, tidak terdapat pertimbangan hakim 

mengenai hak untuk bertemu dengan orangtuanya setelah 

perceraian. Hakim hanya membuat pertimbangan tentang 

permintaan hak asuh anak dari pihak ayah atau pihak ibu.  

Dalam memutus perkara perceraian, tentunya sebagai Hakim 

yang memutus memiliki banyak pertimbangan, terutama apabila 

terdapat permintaan hak asuh atas anak-anak. Pertimbangan yang 

dimaksud disini adalah permintaan hak asuh dari penggugat atau 

tergugat, dalam hal ini adalah ayah dan ibu si anak
33

. Setelah 

melihat permintaan terhadap hak asuh, Hakim juga melihat 

mengenai kedekatan emosi dari anak-anak, lebih dekat dengan 

ayah atau ibunya dan juga kesaksian dari para saksi
34

. Hakim yang 

diwawancarai menegaskan bahwa untuk saksi dalam kasus 

perceraian sedapat mungkin bukan dari anak-anak pihak yang 
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bercerai, karena akan mengganggu kondisi psikologis dari anak-

anak tersebut
35

. 

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa Hakim 

tidak pernah memberikan pertimbangan mengenai hak anak untuk 

bertemu dengan orangtuanya di dalam putusan. Hakim hanya 

memberikan himbauan di dalam persidangan, karena menurut 

Hakim himbauan di persidangan tersebut sudah cukup. Himbauan 

Hakim di persidangan, misalnya saja apabila hak asuh diberikan 

kepada ibu, ayah juga tetap bertanggung jawab kepada anak-

anaknya seperti tetap memberikan nafkah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku
36

. 

Menurut penulis, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa hakim 

kurang tegas dalam memutus, karena hakim hanya memberikan 

himbauan saja. Seharusnya hakim dapat memberikan perintah 

kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban orang 

tua terhadap anak-anak meskipun sudah bercerai. Menurut penulis, 

ketegasan hakim diperlukan karena sudah ada Undang-Undang 

yang mengatur mengenai hal tersebut. 

Dengan adanya himbauan Hakim dalam persidangan ini, pola 

pengasuhan anak-anak menjadi pola pengasuhan bersama karena 

disini pihak yang satunya juga ikut ambil bagian dalam merawat, 

mendidik, dan membesarkan anak-anaknya. Di sini, pihak yang 
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mendapatkan hak asuh tidak boleh melarang anak-anaknya untuk 

bertemu dengan pihak satunya. Meskipun sudah bercerai, bukan 

berarti kewajiban dari masing-masing pihak itu hilang. Contohnya 

adalah kewajiban ayah, ayah juga bertanggung jawab dalam 

merawat dan menghidupi anak-anaknya. Sudah merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk 

merawat dan menghidupi anak-anaknya, meskipun hak asuh 

diberikan kepada salah satu pihak. Menurut Pasal 41 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 menyebutkan bahwa bapak 

berkewajiban untuk membiayai anak-anaknya. Tidak ada ketentuan 

yang menyebutkan bahwa meskipun sudah bercerai, kewajiban 

bapak untuk membiayai anak-anaknya hilang.  

Di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan disebutkan 

bahwa Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya, pasal ini tidak terbatas pada para orangtua 

yang masih dalam status perkawinan. Untuk para orangtua yang 

sudah berpisah, tetap berkewajiban dalam memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka. Jadi, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan, pengasuhan anak yang belum bisa 

berdiri sendiri / kawin, masih berada dalam pengasuhan bersama. 

Meskipun sudah bercerai anak-anak tetap harus bertemu 

dengan orangtuanya karena anak-anak baik yang masih kecil 

maupun yang sudah dewasa membutuhkan sosok atau figur ayah 
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maupun ibunya, membutuhkan kasih sayang dari kedua belah 

pihak. Akan tetapi, hakim yang diwawancarai bependapat bahwa 

Namun apabila harus bercerai, baik anak-anak yang 

belum dewasa ataupun yang sudah dewasa akankah lebih 

baik jika ikut dengan ibunya, dilihat dari segi kedekatan, 

kelembutan, kasih sayang pasti lebih dekat dengan ibu, 

sehingga akan lebih baik bila anak-anak ikut kepada ibunya. 

Tetapi juga harus dilihat juga, apakah ada cacat seperti yang 

sudah disebutkan di atas. Apabila memang terdapat cacat, 

maka tentunya akan diberikan kepada ayahnya. Menurut 

Hakim, tidaklah otomatis bahwa anak yang belum berumur 

12 tahun ikut kepada ibunya. Bisa saja ikut dengan ibunya 

apabila tidak ada cacat, apabila ibunya bukan orang gila, 

fisiknya tidak mampu, bekelakuan negatif. Jika masih 

diberikan ke ibu maka akan menjadi contoh yang tidak baik 

untuk tumbuh dan kembang dari anak-anak. Sehingga untuk 

anak-anak yang belum berumur 12 tahun bisa saja diasuh 

oleh si ayah. Sementara bagi yang beragama non-muslim, 

sama halnya dengan konsep tersebut
37

. 

Hakim yang diwawancarai merujuk pada ketentuan dalam 

KHI, bahwa tidaklah harus untuk anak yang belum dewasa menjadi 

hak asuh milik ibunya, bisa saja menjadi milik ayahnya. 

Tidak otomatis bahwa anak-anak yang belum dewasa 

ikut kepada ibunya, tetapi berdasar pertimbangan-

pertimbangan hakim. Jika si ibu dikira kurang mampu 

dikarenakan alasan-alasan tersebut, maka hak asuh akan 

diberikan kepada si ayah
38

. 

 

Batasan umur anak yang belum mumayyiz, apabila mengacu 

pada pendapat Hakim sudah benar jika diterapkan, karena apabila 

terdapat kasus dimana ada anak yang belum mumayyiz, hak asuh 

jatuh ke tangan ibunya yang berperilaku buruk maka hal itu akan 
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merusak diri anak itu sendiri, baik secara tumbuh, kembang, dan 

juga emosinya. 

Dalam perkara perceraian, biasanya hak asuh untuk anak-

anak yang belum dewasa itu dimintakan oleh sang ibu, tetapi tidak 

menutup kemungkinan pula bahwa sang ayah dapat menuntut hak 

asuh terhadap anak-anaknya. Hakim mempertimbangkan kepada 

siapa hak asuh akan diberikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti 

yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola 

pengasuhan orangtua kepada si anak termasuk perilaku dari 

orangtua (bapak/ibunya) tersebut serta hal-hal terkait kepentingan 

si anak baik secara psikologis, materi, maupun nonmateri . 

Pada saat sidang perceraian, anak-anak dari pasangan suami-

istri bisa saja dimintai pendapat dan keterangannya, hal ini juga 

tidak terlepas dari kewajiban hakim untuk memutus suatu perkara 

dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami 

nila-nilai hukum dan rasa keadilan
39

. Hakim juga harus 

mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia si anak tersebut. 

Dasar yang digunakan diantaranya Pasal 10 Undang-Undang 

Perlindungan Anak, yang menyatakan “Setiap anak berhak 

menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
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usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan”
40

. 

Sebagai hakim yang pernah memutus perkara perceraian 

dengan hak asuh anak, apabila ibu atau ayahnya mengajukan anak-

anak sebagai saksi, maka Hakim meminta untuk diberikan saksi 

lain, misalnya tetangga atau saudaranya. Di sini, hakim 

mempertimbangkan masalah psikologis dari anaknya
41

. 

Permintaan Hakim terhadap saksi selain anak-anak 

sebenarnya tidak sesuai dengan isi dari Pasal 10 Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang menyebutkan “Setiap anak berhak 

menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengmbangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan”. Tetapi Hakim memiliki pendapat bahwa 

apabila mengajukan anak-anak sebagai saksi hal itu bisa 

mengganggu kondisi psikologis dari anak tersebut. 

Andaikan saja, si anak-anak ini mengetahui perkara 

yang terjadi, apabila disampaikan pastinya akan menyakitkan 

salah satu pihak, baik ibu ataupun ayahnya. Bisa dibilang ini 

adalah aib dari ibu dan ayahnya, tidak harus anak yang 

membuka masalah aib tersebut, biarkan orang lain saja. 

Meskipun menjadikan anak-anak sebagai saksi dalam kasus 

perceraian tidak dilarang, tetapi sebagai hakim beliau tidak 

setuju, karena bisa dijadikan saksi tidak selalu menanyai si 

anak ini ingin ikut ibu atau ayahnya. Dijadikan saksi juga 
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bisa untuk membuktikan terkabulknya perceraian dari orang 

tuanya
42

. 

Kemudian dalam membuat putusan, hakim harus tunduk pada 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang menerangkan bahwa: 

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan 

dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan 

dibatalkan oleh pengadian yang lebih tinggi dikarenakan 

alasan tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende 

gemotiverd”. 

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hakim dalam 

mengambil keputusan akan terikat pada pasal dan undang-undang 

tertentu yang bersangkutan termasuk hal-hal yang terjadi dan 

terbukti dalam proses di dalam persidangan. Berdasarkan fakta-

fakta yang terjadi di dalam persidangan dan pasal-pasal yang 

berlaku, maka majelis hakim dapat memutuskan dan menetapkan, 

bahwa anak akan dipelihara oleh penggugat dan hal ini didasarkan 

pada permohonan penggugat untuk menetapkan hak pemeliharaan 

dan mendidik anak jatuh padanya
43

. 

Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016 hak asuh diberikan 

kepada si ibu, tetapi tidak terdapat klausula yang menyatakan 
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bahwa meskipun telah bercerai, anak-anak tetap berhak bertemu 

dengan ayahnya. 

b. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Smg 

Di dalam putusan ini, tidak terdapat pertimbangan hakim 

mengenai hak untuk bertemu dengan orangtuanya setelah 

perceraian. Pada putusan ini, hak asuh diberikan kepada pihak 

ayah. Putusan ini berbeda dengan Putusan pertama, dimana pada 

kasus pertama hak asuh diberikan kepada si ibu sedangkan pada 

kasus kedua hak asuh diberikan kepada si ayah. Perbedaan putusan 

terjadi karena salah satu pertimbangan dalam memberikan hak asuh 

anak menurut Hakim adalah permintaan dari masing-masing pihak.  

Dalam kasus kedua, penggugat adalah sang ayah dan 

menuntut hak asuh terhadap anak-anaknya. Terhadap permohonan 

dikabulkan atau tidaknya selanjutnya akan bergantung pada 

pertimbangan dari hakim. Apabila memungkingkan, seperti kondisi  

ibu sehat, berperilaku baik, biasanya akan diberikan kepada ibu, 

karena anak yang di bawah umur itu biasanya masih manja-

manjanya dan juga  untuk kedekatan emosionalnya juga lebih dekat 

dengan si ibu
44

. Bisa saja hak asuh terhadap anak-anak tersebut 

diberikan kepada sang ayah, apabila si ibu memiliki cacat, seperti 

ibunya memiliki gangguan jiwa, fisiknya tidak mampu, bekelakuan 

negatif, dan masih banyak lagi. Tetapi jika sang ibu tidak memiliki 
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cacat seperti yang disebutkan diatas, maka hak asuh terhadap anak-

anak akan jatuh condong kepada sang ibu
45

. 

Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016 permohonan hak asuh 

anak diajukan oleh ibu, sedangkan pada Putusan Nomor 

45/Pdt.G/2016 permohonan hak asuh anak diajukan oleh ayah. 

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim tidak hanya terbatas 

dengan permohonan hak asuh diajukan oleh siapa, tetapi Hakim 

juga melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, seperti perilaku 

dari masing-masing pihak. Tidaklah mungkin hakim memberikan 

hak asuh kepada pihak yang dinilai memiliki cacat dalam artian 

mengalami gangguan kejiawaan, fisiknya kurang mampu, 

berperilaku negatif. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan bahwa harus ada cukup alasan untuk melakukan 

perceraian. Dalam gugatan, terdapat alasan-alasan yang dinilai 

Hakim cukup untuk melakukan perceraian, yaitu bahwa si ibu ingin 

bekerja dengan alasan yang tidak masuk akal, ingin bekerja karena 

tidak betah dirumah dan anak-anak yang membuatnya stress. Selain 

itu, si ibu juga pernah pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan 

alasan yang jelas, sehingga menjadi pertimbangan Hakim dalam 

memberikan hak asuh anak-anak kepada si ayah.   

Dalam kaitannya anak-anak untuk bertemu dengan 

orangtuanya, para orangtua seharusnya bisa untuk menjadwalkan 
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waktu yang tepat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Meskipun 

sudah berpisah, bukan berarti kewajiban dari masing-masing 

orangtua terhadap anaknya hilang, tetapi tetap berkewajiban untuk 

merawat anak-anaknya berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang 

Perkawinan.  

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

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi 

pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap 

berhak: bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, 

pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh 

kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, 

bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua 

Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya”. Pasal ini 

sudah jelas mengatur hak-hak anak setelah terjadinya perceraian 

kedua orangtuanya, yaitu anak berhak untuk bertemu dengan 

orangtuanya, mendapatkan biaya pemeliharaan, dan lain-lain. 

Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (2) huruf a ini sampai saat ini 

belum dicantumkan didalam pertimbangan hukum putusan 

perceraian, tetapi hanya sekedar himbauan saja di persidangan
46

. 

Untuk Pasal 14 ayat (2) yang huruf b, setiap anak berhak 
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mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang 

Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Huruf b 

ini juga terdapat di himbauan selama persidangan dan didalam 

putusan, himbauannya bahwa masing-masing pihak tetap harus 

bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Untuk huruf c, yang 

menyatakan setiap anak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua 

Orang Tuanya, para orang tua harus membiayai anak-anaknya, 

sesuai dengan himbauan Hakim di persidangan. Huruf d, setiap 

anak berhak memperoleh hak Anak lainnya, tidak hanya hak untuk 

bertemu dengan orangtuanya, tetapi hak yang lain seperti hak 

mendapat pendidikan, hak mendapat kasih sayang dari kedua 

orangtuanya, hak untuk mendapat perlindungan, dan lain-lain.  

Di sini hakim menghimbau agar ayah memberikan nafkah 

kepada anak-anaknya sedangkan di dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c 

Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan untuk “setiap 

anak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya”, 

didukung dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 

untuk setiap orang tua wajib memelihara anak-anaknya hingga 

dapat berdiri sendiri atau kawin. Memelihara artinya memberikan 

kehidupan yang layak terhadap anak-anak.  
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2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak untuk Bertemu dengan Salah Satu 

OrangTuanya setelah Terjadinya Perceraian 

a. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Smg. 

Atas dasar putusan ini penulis hanya bisa melakukan 

wawancara dengan YA (Penggugat) Penulis tidak dapat melakukan 

wawancara dengan AW (Tergugat) dikarenakan alamat yang 

tertulis di putusan tersebut ternyata salah, di dalam putusan 

disebutkan kos di Toko Pelangi, setelah penulis pergi ke tempat 

tersebut ternyata Toko Pelangi adalah toko mainan dan bukan 

tempat kos. Penulis juga sudah menanyakan alamat tersebut kepada 

YA, ternyata beliau juga tidak mengetahui. 

Dari hasil wawancara dengan YA didapatkan hasil sebagai 

berikut, setelah terjadinya perceraian tidak ada kesepakatan antara 

beliau dengan mantan suami tentang mengijinkan salah satu pihak 

untuk bertemu dengan anak-anaknya
47

. Dalam hal ini, YA 

menyerahkan kepada mantan suaminya. Menurut YA, ia tidak 

keberatan jika AW ingin bertemu dengan anak-anakya. Apabila 

AW tidak bersedia juga tidak menjadi masalah. Sebagai seorang 

ibu, YA, tentunya memiliki iniasiatif dengan sering kali menanyai 

kepada anak-anak apakah ingin bertemu dengan ayahnya atau 

tidak. Dari keterangan YA, dapat dilihat bahwa hal ini sesuai 

dengan himbauan Hakim di persidangan, bahwa dengan pemberian 
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hak asuh YA maka tidak menutup kemungkinan anak-anak untuk 

bertemu dengan AW. Disini tidak ada pemaksaan dari AW 

terhadap YA untuk harus bertemu dengan anak-anaknya. 

Menurut YA, jika anak-anak ingin bertemu dengan AW maka 

akan dipertemukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan isi dari Pasal 

14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi 

anak berhak bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara 

tetap dengan kedua Orangtuanya. Pada putusan ini, sebagai ibu 

tetap mengijinkan anak-anaknya untuk tetap bertemu dengan 

ayahnya.  

Beberapa kali ini tidak sengaja bertemu di jalan, pada 

saat bertemu kurang lebih hanya 5 menit. Selama ini, si ayah 

tidak pernah telpon atau memberi kabar untuk bertemu 

dengan anak-anaknya, paling hanya pertemuan yang tidak 

sengaja seperti di jalanan. Pada saat bertemu di jalan, aktifitas 

yang dilakukan hanyalah berbincang-bincang, karena pada 

saat itu si ayah sudah menikah lagi. Tetapi sebelum si ayah 

menikah lagi, aktifitas yang dilakukan masih sempat 

mengajak anak-anak makan, membelikan mainan. Setelah 

menikah lagi, beberapa kali si ayah ingin menemui anak-

anaknya, tepi beliau meminta tolong kepada adiknya untuk 

menyampaikan jika ingin bertemu dengan anak-anaknya, 

maka akan disampaikan kepada Ibu YA. Tetapi lebih 

seringnya saat bertemu di jalanan secara tidak sengaja. Pada 

saat bertemu, yang ditanyakan hanya hal-hal seputar kabar 

dari anak-anak dan lebih menyapa saja, tetapi saat bertemu di 

jalanan si ibu tidak ikut, hanya dari jauh mendampinginya
48

. 

Pada saat sebelum bercerai, YA mengajak berbicara anak-

anak agar mereka tahu kondisinya seperti apa, pada waktu itu anak 

pertama masih duduk di bangku SD dan anak yang kedua masih 
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TK. Tanggapan dari anak-anak setelah dibicara mengenai 

perceraian yaitu “ya udah terserah mamah”. Anak-anak diberi tahu 

dengan alasan terbuka dengan anak-anaknya, apa yang terjadi 

dengan ayah dan ibunya
49

. 

Sebelum bercerai, AW pernah meninggalkan YA bersama 

anak-anak selama satu tahun dan tidak ada kontak sama sekali / lost 

contact, sehingga anak-anak minta untuk ikut dengan ibunya. 

Setelah berpisah, dari anak-anak sendiri pernah ada perkataan 

“Lebih baik seperti ini, tidak ada papah yang marah-marah”.  

Sebagai ibu, YA pernah melihat bahwa sebenarnya ada 

kerinduan dari anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya, seperti 

ingin di hubungi oleh ayahnya. Anak-anak pernah meminta kontak 

dari ayahnya, dikasih tetapi tidak bisa dihubungi. Setelah berpisah, 

sebagai ayah tidak pernah memberi nafkah berupa materi kepada 

anak-anaknya, dikarenakan dari dulu memang seadanya dan YA 

tidak pernah untuk menuntut
50

. 

Hal ini tidak sesuai dengan isi dari Pasal 41 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa Bapak yang 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu. Sebagai ayah, AW tidak memenuhi 

kewajibannya dalam menafkahi anak-anaknya. Biaya pemeliharaan 

anak-anak selama ini ditanggung oleh YA dan juga keluarga AW, 
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bukan dari AW secara langsung. Anak-anak juga diberikan 

asuransi oleh adik dari AW.  

Sebelum terjadinya perceraian, AW dan YA tidak ada 

inisiatif untuk pengasuhan bersama. Karena selama hidup bersama, 

AW juga “lepas”, dalam artian untuk biaya pemeliharaan anak-

anak sebagian besar dari YA. Jika AW memiliki uang, maka anak-

anak akan diberi, tetapi jika tidak ada uang maka tidak diberi, 

sehingga tidak ada inisiatif untuk pengasuhan bersama
51

. 

Setelah terjadinya perceraian, anak-anak akan tinggal dengan 

salah satu pihak (yaitu pihak ayah atau ibu) dan didalam kasus ini, 

anak-anak diijinkan untuk bertemu. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 

ayat (2) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal 

terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap 

berhak: bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya. 

Untuk masalah nafkah kepada anak-anak memang 

ditanggung oleh YA, namun dari keluarga AW juga memberikan 

nafkah kepada YA beserta anak-anaknya. AW tidak memberikan 

nafkah, tetapi keluarga dari AW yang memberikan
52

. Hal ini 

tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c 

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa 

“Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak memperoleh 
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pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya”, namun pada 

kenyataan yang ada nafkah anak-anak sebagian besar berasal dari 

YA, dan terkadang AW memmberikan anak-anak mainan. 

Diberikannya hak asuh anak kepada YA merupakan bentuk 

pengasuhan tunggal. Karena jika Pola Pengasuhan Bersama, maka 

dibutuhkan adanya kesepakatan para orang tua dalam mengatur 

waktu si anak untuk bertemu orangtuanya. Selain itu, juga ada 

waktu tertentu dan tempat yang direncanakan agar anak bisa 

menemui salah satu orangtua yang tidak mendapat hak asuh. Dalam 

kasus ini, anak-anak mendapatkan biaya pemeliharaan dari YA dan 

dari keluarga AW, bukan dari AW secara langsung, sehingga pola 

pengasuhan dalam kasus ini merupakan Pola Pengasuhan Tunggal, 

yang menyebabkan hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya 

setelah perceraian menjadi tidak maksimal. 

b. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Smg. 

Sedikit berbeda dengan putusan di atas, dalam putusan ini 

penulis dapat melakukan wawancara dengan SR (Tergugat) dan 

juga dengan LS dan LA (orangtua dari TS), dikarenakan TS 

(Penggugat) sudah tinggal di luar kota.  

Berdasarkan Wawancara LS dan LA (orangtua dari  TS), 

Setelah terjadinya perceraian tidak ada kesepakatan yang 

menyatakan mengijinkan salah satu pihak untuk bertemu dengan 

anak-anak, hanya kesepakatan mengenai hak asuh.  Yang dimaksud 
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dengan kesepakatan hak asuh adalah pembagian atas hak asuh 

anak-anak yang dilakukan oleh orangtua berdasarkan kesepakatan. 

Dari 3 orang anak-anak, yang 2 ikut dengan ibunya dan yang 1 ikut 

dengan ayahnya
53

. 

Untuk anak yang paling besar tidak mau ikut dengan ibunya, 

tetapi ingin ikut dengan kakek dan neneknya (LS dan LA, orangtua 

dari TS) dan untuk 2 anak yang lain ikut ibunya. Setelah terjadinya 

perceraian, anak-anak sering bertemu dengan orangtuanya, baik 

yang ikut dengan ayah bertemu dengan ibunya maupun yang ikut 

dengan ibu bertemu dengan ayahnya
54

. Hal ini sesuai dengan 

dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perlindungan 

Anak Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak: bertemu  

langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua 

Orang Tuanya. 

Baik ayah (TS) maupun ibunya (SR) saling mengerti, jika 

anak-anak ingin bertemu dengan salah satu pihak tinggal SMS saja, 

maka akan dijemput untuk tidur di rumah salah satu pihak selama 

kurang lebih 1-2 hari. Jika anak-anak dititipkan dirumah si nenek, 

maka si ayah yang berada di Bandungan datang untuk menjemput 

dan dibawa ke Bandungan
55

.  

Pada waktu itu, anak-anak masih kecil, jadi tidak tahu 

masalah perceraian karena yang diketahui oleh anak-anaknya 
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adalah bahwa ayahnya sudah menikah lagi dan ibunya sudah 

memiliki pacar baru. Tetapi dengan berjalannya waktu, anak-anak 

akhirnya mengetahui bahwa orangtuanya telah bercerai. Setelah 

mengetahui bahwa orangtuanya sudah bercerai dan si ayah sudah 

menikah lagi, anak-anak biasa saja, mereka hanya tahu kalau ibu 

tirinya sayang.  

Sudah sering terjadi bahwa anak-anak itu bertemu dengan 

salah satu orangtuanya. Aktifitas yang dilakukan bersama si ayah 

yaitu diajak pergi ke Bandungan lalu diajak bermain dan juga 

berenang. Karena disini si ayah sudah tidak menempati rumah LS 

dan LA, setelah menikah lagi si ayah pindah di Bandungan. 

Sehingga jika anak-anak ingin bertemu dengan ayahnya maka si 

ayah akan menjemput anak-anak nya.  

Sebagai orangtua tentunya wajib memelihara anak-anaknya, 

meskipun sudah terjadi perceraian. TS memberikan nafkah berupa 

materi kepada anak yang paling besar sebesar Rp 350.000,00 setiap 

bulannya untuk biaya pendidikan, sementara untuk uang jajan ada 

sendiri. Meskipun sudah bercerai, ayah tetap memberikan nafkah 

untuk biaya pendidikan anak-anaknya, hal ini sesuai dengan isi dari 

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan 

bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan juga 

sesuai isi dari Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang 
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Perlindungan Anak yang menyebutkan “Dalam hal terjadi 

pemisahan, anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari 

kedua Orang Tuanya”. Dengan ikutnya anak kedua dan ketiga 

dengan SR maka otomatis SR akan merawat, mendidik, 

memelihara anak-anaknya dan TS juga mengetahui kewajibannya 

dengan memberikan nafkah untuk pendidikan anak-anaknya. 

Untuk masalah pengasuhan bersama kurang tahu, 

dikarenakan sebelum terjadinya perceraian dari pihak ibu 

sudah meninggalkan rumah, tanpa ada pembicaraan 

mengenai pengasuhan bersama
56

. Sebagai orang tua, Bapak 

LS dan Ibu LA sudah menasihati bahwa kalau bisa jangan 

bercerai karena anak-anak masih kecil juga pada saat itu.  

Pernah ada pembicaraan antara si ibu dengan si ayah yang 

isinya adalah bahwa si ibu menginginkan kedua anaknya 

untuk ikut dengan dia
57

.  

Pertemuan antara anak-anak dan salah satu orangtuanya 

apabila si anak ingin saja. Pada saat anak-anak ingin bertemu maka 

dari pihak ibu atau neneknya meberikan pesan singkat (SMS) kalau 

anaknya ingin bertemu atau ingin dititipkan. Apabila anak-anak 

sudah berada di rumah neneknya, si nenek juga melakukan hal 

yang sama, yaitu memberikan pesan singkat kepada ayah dari cucu-

cucunya bahwa anak-anaknya berada di rumah
58

. 

Berdasarkan wawancara dengan SR, setelah terjadinya 

perceraian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak di mana 

isinya mengijinkan anak-anak untuk bertemu dengan salah satu dari 

mereka, adanya kesepakatan ini hanya dari pembicaraan saja. Tidak 
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terdapat kesepakatan secara tertulis
59

, karena menurut SR sudah 

cukup melalui pembicaraan saja. Adanya kesepakatan antara SR 

dan TS menunjukkan bahwa dengan jatuhnya pemberian hak asuh 

kepada salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan untuk pihak 

yang satunya bertemu dengan anak-anak mereka. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang menyebutkan “anak berhak bertemu  

langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua 

Orang Tuanya”. 

Pada saat sebelum terjadinya perceraian, anak-anak tidak 

diberitahu sama sekali apabila ingin bercerai, karena anak-anak 

masih kecil dan juga tidak paham dengan permasalahan yang 

terjadi
60

. Pada waktu itu, secara tiba-tiba saja pisah dan anak-anak 

taunya kalau sudah tidak bersama lagi. Pengambilan keputusan 

dalam tidak memberikan informasi kepada anak-anak sebenarnya 

kurang tepat, karena pada akhirnya anak-anak juga akan 

mengetahui bahwa orangtuanya bercerai, lebih baik apabila 

diberitahu sedikit demi sedikit tentang permasalahan yang terjadi. 

Setelah terjadinya perceraian, anak-anak pernah bertemu 

dengan orangtuanya. Inisiatif untuk mempertemukan anak-anaknya 

dimulai oleh SR, jika anak-anak ingin bertemu maka akan 

diantarkan kerumah neneknya (Ibu dari Bapak TS) pada saat 
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liburan
61

. Jika anak-anak ingin menginap di rumah nenek, maka 

akan diijinkan oleh SR.  

Inisiatif untuk mempertemukan anak-anak dengan 

orangtuanya dari satu pihak saja, tidak dengan kedua belah pihak. 

Akankah lebih baik apabila inisiatif berasal dari kedua belah pihak. 

Untuk pemenuhan hak anak diperlukan adanya inisiatif dari kedua 

orangtua untuk mempertemukan dengan anaknya, tidak dengan 

inisiatif sepihak. 

Pada saat bertemu dengan anaknya yang pertama, kegiatan 

yang dilakukan adalah mengajak anak bermain, lalu mengajak 

pergi jalan-jalan. Jika anak kedua dan ketiga ingin tidur dirumah 

neneknya, maka anak yang pertama akan diminta untuk tidur 

dirumah SR, bisa dibilang dengan bergantian, dengan alasan agar 

rumah tidak sepi dan juga ada rasa kerinduan terhadap anaknya
62

.  

Pada waktu sebelum terjadinya perceraian, AW dan SR 

sempat berpisah rumah. AW memberikan nafkah materi sebesar Rp 

200.00,00 per bulannya untuk biaya pendidikan anak-anaknya, hal 

ini sesuai dengan isi dari Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan yang menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung 

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan anak itu dan juga sesuai isi dari Pasal 14 ayat (2) huruf c 

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Dalam 
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hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak memperoleh pembiayaan 

hidup dari kedua Orang Tuanya”. Setelah terjadinya perceraian, 

untuk anak-anak yang ikut dengan SR menjadi tanggung jawabnya 

begitu pula untuk anak yang ikut dengan TS menjadi tanggung 

jawabnya untuk menafkahi. 

Sebenarnya dari pihak ibu menginginkan agar anaknya bisa 

bertemu dengan salah satu orangtuanya dan ada pemenuhan 

kewajiban dari pihak ayah. Hal yang diinginkan oleh SR 

merupakan bentuk pengasuhan bersama untuk anak-anaknya. 

Bentuk pengasuhan yang demikian dikehendaki oleh SR karena 

kondisi ekonomi yang kurang
63

. Sebagai ibu, ia juga 

meniginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk anak-

anak yang dimintakan hanya 2 saja tidak semua, dikarenakan 

masalah ekonomi tersebut. Untuk anak yang pertama, memang 

sebenarnya ingin ikut dengan neneknya, karena sudah terbiasa dari 

kecil dekat dengan neneknya. 

Anak-anak bertemu dengan salah satu orangtuanya pada saat 

liburan sekolah, akan tetapi pada saat sekolah tidak pernah. SR 

pergi ke rumah Bapak LS dan Ibu LA untuk menengok anaknya 

yang pertama sekaligus mempertemukan dengan saudara-

saudaranya. Pada saat mengunjungi anak pertamanya, SR tidak 

pernah bertemu dengan mantan suaminya, karena yang 
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bersangkutan sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan telah 

menikah. Pada saat bertemu dengan anak pertamanya, SR hanya 

memberikan uang jajan saja, karena dengan kondisi ekonominya 

yang sekarang belum cukup untuk membiayai biaya pemeliharaan 

untuk ketiga anak-anaknya. Meskipun dengan kondisi ekonomi 

yang sulit, SR memberikan uang jajan kepada anaknya, masih ada 

tanggung jawab dari SR untuk memberikan nafkah kepada anaknya 

meskipun tidak setiap hari. 

Baik TS maupun SR, tidak pernah melarang anak-anaknya 

untuk bertemu dengan orangtuanya. Setelah terjadinya perceraian, 

anak-anak akan tinggal dengan salah satu pihak (yaitu pihak ayah 

atau ibu) dan didalam kasus ini, anak-anak diijinkan untuk 

bertemu. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-

Undang Perlindungan Anak, “anak tetap berhak: bertemu  langsung  

dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua Orang 

Tuanya”. 

Untuk masalah nafkah, sebagai ayah sudah melakukan 

kewajibannya dengan baik. Meskipun berpisah, tetap memberikan 

nafkah berupa materi kepada anak-anaknya. Tetapi setelah berapa 

waktu kedepan, biaya pemeliharan anak-anak ditanggung oleh 

masing-masing pihak. Untuk anak yang ikut dengan SR, maka 

menjadi kewajiban SR untuk menafkahi anak-anaknya sama halnya 

dengan anak yang ikut dengan LS dan LA menjadi kewajiban 
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mereka. Untuk anak pertama yang tinggal di rumah kakek dan 

neneknya tetap diberikan nafkah untuk biaya pendidikannya. 

Didalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perlindungan 

Anak menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi pemisahan, anak 

tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang 

Tuanya”. Kasus ini, pada awalnya anak-anak mendapat nafkah dari 

ayahnya namun setelah Putusan dikeluarkan, nafkah untuk anak-

anak ditanggung dengan masing-masing  pihak. Jika bertemu saat 

liburan sekolah, diberi uang saku
64

. 

Di dalam Putusan Pengadilan ini, disebutkan bahwa wali dari 

ketiga anaknya adalah TS. Namun setelah penulis melakukan 

penelitian, ternyata terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.  

Pada putusan disebutkan bahwa hak asuh dari ketiga anaknya 

diberikan kepada TS, tetapi berbeda dengan kenyataan yang ada. 

Bahwa untuk anak yang pertama ikut dengan kakek (LS) dan 

neneknya (LA) dan untuk anak yang kedua dan ketiga ikut dengan 

SR. Mereka juga dapat bertemu satu sama lain pada waktu liburan 

sekolah. Tidak hanya itu, TS dan SR tetap memberikan nafkah 

kepada anak-anaknya. Di sini tidak ada anak-anak yang ikut 

dengan ayahnya, hal ini terjadi karena anak yang perama lebih suka 

dan sudah terbiasa untuk ikut dengan kakek dan neneknya, 
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sementara untuk anak kedua dan ketiga dimintakan hak asuhnya 

oleh SR kepada TS.  

Dengan adanya perbedaan pelaksanaan antara Putusan 

Pengadilan dengan kenyataan yang ada, ternyata anak-anak mudah 

untuk bertemu dengan orangtuanya. Anak yang diasuh pihak TS 

bisa bertemu dengan SR, begitupula sebaiknya anak yang diasuh 

SR bisa bertemu dengan TS. 

Meskipun putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan 

hak asuh tunggal kepada TS namun dalam kenyataannya. TS tidak 

pernah melakukan sendiri karena yang mengasuh adalah orangtua 

TS. TS dan SR justru sering melakukan kesepakatan-kesepakatan 

yang terkait dengan pengasuhan anak-anak mereka, termasuk 

mengatur anak-anaknya untuk bertemu. Jika mendasarkan teori 

yang ada, hal-hal yang dilakukan oleh TS dan SR merupakan suatu 

bentuk pengasuhan bersama karena menekankan pada kewajiban 

orangtua untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan 

kepentingan anak khusunya hak untuk bertemu dengan 

orangtuanya setelah terjadinya perceraian.  

Namun baik Hakim dan orangtua yang bercerai tidak pernah 

menyatakan dengan tegas hak anak untuk bertemu dengan 

orangtuanya. Sebaiknya hal ini ditegaskan oleh Hakim di dalam 

putusannya, karema pada Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang 

Perlindungan Anak, menyebutkan “dalam hal terjadi pemisahan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu  

langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua 

Orang Tuanya”. Pengasuhan bersama harus dimasukkan kedalam 

putusan agar menjadi kebiasaan dan untuk menjamin hak-hak anak. 

Dalam kasus kedua, pemenuhan hak anak untuk bertemu dengan 

orangtuanya setelah perceraian sudah terpenuhi meskipun hakim 

tidak menegaskan hal tersebut di dalam putusannya. Pemenuhan 

hak anak terjadi atas inisiatif kedua pihak yang telah bercerai dan 

berdasar kesepakatan. 

Oleh karena itu Hakim seharusnya tidak memberikan 

himbauan saja di persidangan, melainkan sebaiknya memberikan 

perintah kepada masing-masing pihak untuk mengijinkan anak-

anak bertemu dengan orang tuanya dan hal itu sebaiknya 

dicantumkan di dalam putusan. 

Hal tersebut perlu dilakukan sebagai suatu bentuk 

kesetaraan gender agar ayah lebih berperan. Hakim dalam 

memberikan hak asuh tidak boleh bias gender yang selama ini 

sering terjadi dengan memberikan hak asuh anak-anak diberikan 

kepada ibu sebagai akibat pandangan bahwa ibu adalah pihak yang 

memelihara, merawat dan mendidik anak. Sementara itu, peran 

ayah sebagai pemelihara, perawat dan pendidik cenderung 

diabaikan. Peran ayah hanya dinilai sebagai pencari nafkah. Dalam 

kenyataannya, ibu bisa berperan juga sebagai ayah, seperti mencari 
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nafkah (peran ganda). Oleh karena itu, Hakim harus memberi 

kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan kedua orangtuanya 

melalui hak asuh yang mendasarkan pada prinsip kesetaraan 

gender. Prinsip kesetaraan gender berarti memberi kesempatan 

kepada kedua pihak yaitu ibu dan ayah untuk merawat anak-anak 

mereka, termasuk hak untuk bertemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


