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Ringkasan 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan 
keturunan, di mana pemeliharaan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan lantas 
luntur karena tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami dan istri, perkawinan 
demikian itu lebih baik diputuskan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan 
atas keputusan pengadilan. Perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan dan 
perlindungan hak-hak anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana 
kewajiban orang tua atas hak-hak anak setelah terjadinya perceraian, bagaimana perlindungan 
hukum terhadap anak jika terjadi perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library 
research) dan penelitian lapangan (field research). Analisa data dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya 
mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya 
hidupnya, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya. Ketika perkawinan tidak 
dapat dipertahankan lagi dan berakhir pada perceraian, maka anak tetap memiliki hak untuk 
mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tuanya walaupun pengadilan menjatuhkan hak asuh 
kepada salah satu pihak, keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan 
pendidikan anak mereka.  

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Perlindungan Anak 

 

I. Pendahuluan  

Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan mahluk sosial yang 
tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya.1 Menurut Aristoteles 
seorang ahli pikir Yunani yang di terdapat dalam buku C.S.T Kansil menyatakan: 

 
“Manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai mahluk hidup 
pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesame manusia lainnya. 

 
1  Lili Rasjidin, Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia. PT.Remaja Rosdakarya.Bandung. hlm.1 
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Jadi mahluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul 
satu dengan yang lain, maka manusia disebut mahluk sosial”2 

 
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin 

derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu 
hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.3 
Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip 
persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan 
menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat 
kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. 
Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial 
tersebut. 

Berdasarkan pada teori kontrak sosial,4 untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin 
dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah 
perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, 
dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian 
yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi 
sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi 
secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. 

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun 
manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak 
lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat, karena hidup 
bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang 
memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam 
bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. 

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha 
untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah tempat 
bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta 
merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan negara. Guna 
mewujudkan kesejahteraan dan kebahagian masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat 
sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pemerintah telah 
mengeluarkan beberapa Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan 
terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga 
Negara. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: 

 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 

 
2  C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1989,hlm 
3  Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia 

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, 
Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886. 

4  Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan oleh John Locke, 
Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseu yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. 
Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and 
Winston, 1961), hal. 517 – 596. 
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Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai 
peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kesatuan 
masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.5 Anak adalah amanah dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan 
anak yang sah. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen 
masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia 
diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui 
kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.  

Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini 
melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, 
anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada 
hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi 
untuk menjadi dewasa.6 

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat 
fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat 
menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.7 

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak 
begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan 
kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan 
nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, 
hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. 
Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas 
pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah 
hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan 
membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai 
diri sendiri. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal 
anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia 
menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya 
tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam 
memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu 
membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk 
memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum 
dibayarkan kepada anaknya.8 

Di sisi lain, si anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan 
keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara 
orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.9 Di antara 
kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk 
memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan 

 
5  Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (Selanjutnya disebut UU. Perlindungan 

Anak).  
6  Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 30-1. 
7  Pasal 98 KHI. 
8  Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004), hal. 157-63.  
9  Pasal 46 UU. Perkawinan 
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lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat 
hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa 
atau dapat berdiri sendiri.  

Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang 
berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak 
jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling 
berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh. Sengketa hak asuh anak berbeda dengan 
sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, 
tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang 
disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan 
oleh Pengadilan.  

Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-
anaknya baik secara moril maupun materiil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung 
konsekuensi bahwa kedua orang tuanya tidak bersama lagi dalam suatu rumah tangga dan otomatis 
perhatian dan kasih sayang yang tercurah pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara 
materiil ialah Diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari kedua orang 
tuanya. Perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu banyak dan rumit, baik itu 
mengenai hak asuh anak yang masih minderjarig, warisan, pembagian harta gono-gini dan 
sebagainya, tetapi dalam skripsi ini, penulis lebih menyoroti tentang hak asuh anak yang masih 
minderjarig, yang dimaksud minderjarig itu sendiri adalah anak-anak yang masih kecil atau dibawah 
umur, karena anak merupakan masa depan bangsa. 

Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri maupun 
anak. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan 
jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata 
mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.10 

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga 
memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak 
meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang 
harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi 
perceraian. 

Perlindungan anak dalam fungsi keagamaan, didasari oleh pemikiran kehidupan manusia 
senantiasa mengalami perubahan-perubahan sehingga harus mampu menyesuaikan diri terhadap 
tuntutan yang timbul dari perubahan-perubahan tetapi tetap dalam koridor keyakinan agama yang 
dianut. Hal ini juga terjadi pada keluarga dalam mengasuh anak anaknya. Mempunyai anak berarti 
memikul tanggung jawab yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam 
kandungan hingga dewasa nanti. Orang tua atau keluarga diharapkan memahami pentingnya 
penanaman kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pendidikan nilai-nilai moral sejak dini. 
Diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku seluruh anggota keluarga menadi insan-insan yang 
mempunyai kepribadian yang matang dan budi pekerti yang baik, penuh rasa cinta kasih, saling 
menghargai dan menghormati, taat serta mampu menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dan 
masyarakat serta bangsa.  

Banyak anak yang tidak berkembang potensinya karena orang tua tidak peka terhadap 
kebutuhan perkembangan anak. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dan perlindungan khusus 

 
10  Pasal 41 UU. Perkawinan 40 
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perlu pendidikan khusus. Banyak anak yang mengalami ketunaan hanya dididik untuk mengemis 
atau memiliki keterampilan minimal seperti membuat sapu atau keset. 

 Anak yang mengalami ketunaan masih memiliki potensi yang tinggi paling tidak untuk 
menolong dirinya sendiri menjalani kehidupan. Penguasaan keterampilan hidup seharusnya menjadi 
perhatian orang tua dalam mendidik anak. Orang tua harus sadar tidak selama mereka ada disamping 
anaknya dan tidak mungkin orang tua memantau anak selama 24 jam, Anak harus diberi kesempatan 
belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Anak-anak terjebak menjadi anak konflik hukum atau terpaksa 
masuk dalam sistem peradilan pidana karena dianggap melanggar hukum. Tindakan yang dilakukan 
anak-anak saat ini berentang dari tindakan yang tergolong pada pelanggaran lalu lintas, kejahatan 
kecil, kejahatan dengan alat, kejahatan susila, hingga kejahatan yang menghilangkan nyawa orang 
lain. Anak-anak terpaksa menjadi anak konflik hukum karena tidak memperoleh dasar pendidikan 
agama yang cukup, tidak diajarkan dan diberi contoh yang baik bagaimana berperilaku berdasarkan 
norma malah ada orang tua yang mengajari dan melibatkan anaknya untuk melakukan tindakan yang 
melanggar hukum. 

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi 
dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak 
adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang 
tidak mendapatkan hak asuhnya. Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah yang tidak mendapat 
hak asuh setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan 
eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah 
uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang.  

Di dalam setiap peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, 
anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting 
bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya 
pengasuhan anak. Walaupun sebenarnya masalah perlindungan terhadap anak dan kewajiban orang 
tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  
 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut: 
Bagaimana perlindungan anak korban kedua orang tuanya bercerai dikaitkan dengan hak asasi 
manusia? 

 

III. Metode Penelitian 

Adapun tipe penelitian ini adalah Penelitian dengan Metode Yuridis Normatif yang dilakukan 
dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau bahan-bahan maupun karya-karya ilmiah 
lainnya seperti hasil seminar, simposium atau karya ilmiah yang tersaji dalam artikel, serta menelaah 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak cipta yang dikenal dengan Studi Kepustakaan. 

 

IV. Pembahasan 

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Orangtua Terhadap Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya 
Perceraian 

Hak dan kewajiban orang tua setelah terjadi nya perceraian merupakan peranan penting dan 
sangat berpengaruh untuk masa depan anak. Untuk itu diperlukan lah peraturan-peraturan untuk 
hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian mengenai hak dan kewajibannya. Di Wilayah hukum 
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memiliki peraturan-peraturan untuk memutuskan suatu perkara mengenai hak dan kewajiban apa 
saja yang harus di laksanakan oleh orang tua setelah perceraian. Perlindungan yang harus diperoleh 
anak ialah masalah pendidikan, nafkah dan hal – hal yang terkait pada Undang-undang perlindungan 
anak dari segi perdatanya saja dari kedua orangtua yang telah bercerai. Pada Undang-undang No 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) ditegaskan bahwa orangtua berkewajiban 
dan bertanggung jawab mengenai asuhan, pemeliharaan, dan melindungi anak serta menumbuh 
kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 

Kedua orang tua wajib memberikan hak dan kewajiban terhadap anak dibawah umur sesuai 
dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur akibat putusnya 
perkawinan dengan menegaskan kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, sesuai kepentingan si anak dan bila ada perselisihan maka Pengadilan yang 
memberikan keputusan. Jika pihak ayah atau ibu tidak melaksanakan hak dan kewajibannnya maka 
maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut melalui pengadilan negeri. Pada Pasal 
230b Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: 

 
“Dalam penetapan termaksud dalam ayat ke satu pasal 229, Pengadilan Negeri, setelah 
mendengar atau memanggil dengan sah seperti teratur pula dalam ayat tersebut, dan setelah 
mendengar Dewan Perwalian, jika kiranya ada kekhawatiran, bahwa si bapak atau si ibu yang 
tidak di angkat menjadi wali, tidak akan memberikan tunjangan secukupnya guna 
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang belum dewasa boleh memerintahkan pula 
kepada orang tua itu supaya untuk keperluan tersebut tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau 
triwulan memberikan sejumlah uang, yang ditentukan pula dalam penetapan, kepada Dewan 
Perwalian” 
 
Sebuah gugatan perceraian tidak selalu diikuti dengan permohonan hak pengasuhan anak. 

Dapat dilihat pada ketentuan Pasl 41 huruf a Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah ibu atau bapak tetap 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si 
anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak , pengadilan memberi keputusannya.  

Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak dapat diartikan secara hukum, bahwa 
permohonan hak asuh/penguasaan anak hanya ada setelah perceraian dikabulkan oleh pengadilan 
dan memilki kekuatan hukum yang tetap. Mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf a diatas, dapat 
dipahami bahwa dalam kasus perceraian tidak harus diikuti dengan permohonan penguasaan/hak 
pengasuhan anak. Sesungguhnya hak pengasuhan anak dan perceraian adalah dua masalah hukum 
yang berbeda. 

Jika dibedakan menjadi dua sisi antara perceraian dan hak asuh anak, perceraian bisa terjadi 
karena alasan-alasan yang sudah di uraikan di bagian sebelumnya. Sementara sebuah tuntutan akan 
hak asuh anak dilakukan karena salah satu orang tua tersebut telah mengabaikan ketentuan tentang “ 
Hak dan Kewajiban sebagai orang tua.” Kewajiban sebagai orangtua diatur dalam Pasal 49 ayat (1) 
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berikut adalah aturan hukum Indonesia. 

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 
2. Ia berlakuan buruk sekali. 
3. Tidak bertanggung jawab untuk hal-hal dibawah ini; 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
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Penggabungan proses perceraian pemeliharaan anak dan perceraian ialah untu 
menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Praktik ini juga 
membuat proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Namun, pengadilan dalam 
menggabungkan perkara antara perceraian dengan permohonan pengalihan penguasaan/hak asuh 
anak dalam suatu gugatan, sepanjang dalam gugatannya, penggugat dapat menguraikan sebab dan 
akibat antara kedua permasalahan tersebut, serta dibuktikan berdasarkan fakta-fakta. 

Dalam hal persengketaan hak pengasuhan anak, setelah putusnya perkara salah satu pihak 
selalu ada yang tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan, sehingga demikian Pengadilan negeri 
masih bisa menerima dan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan 
adanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tersebut. Bahwa masih mempunyai wewenang 
untuk menyelesaikan perkara jika salah satu pihak ayah atau ibu tidak menjalankan hak dan 
kewajibannya, sepanjang salah satu pihak yang merasa berkepentingan terhadap hak-hak anak 
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berhak mengadili.  

Hak dan kewajiban terhadap hak asuh anak dibawah umur terkadang tidak terlaksana 
sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Setelah terjadinya perceraian mayoritas dari 
pasangan suami isteri yang bercerai selalu memepersengketakan masalah hak untuk mengasuh anak 
dibawah umur dengan cara tidak efektif, padahal bentuk dari penyelesaian persengketaan itu dapat 
dilakukan dengan cara lain yang lebih efektif. 

Bentuk penyelesaian dari jika salah satu dari ayah atau ibu tidak melakukan hak dan 
kewajibanya yaitu mediasi atau perdamaian diluar pengadilan, jika mediasi tidak berhasil maka 
dilanjutkan ke pengadilan dan majelis hakim akan memberikan keputusan berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan hukum dan kepatutan. Pasca perceraian, secara umum, anak berhak 
mendapat: 

1. Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai, anak harus tetap mendapatkan kasih 
sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal. Setelah bercerai, banyak 
anak yang tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh akibat keegoisan dari orang tua itu 
sendiri. Sehingga menumbuhkan rasa ketakutan dari anak tersebut terhadap salah satu orang 
tua nya yang tidak memiliki kuasa secara penuh. Dalam hal anak yang telah dewasa dapat 
menentukan pilihan kepada siapa ia akan tinggal, namun pada anak yang belum dewasa 
dapat ditentukan oleh Majelis hakim, pada putusan Perceraian kepada yang dianggap 
mampu memelihara, mendidik anaknya hingga dewasa (anak tersebut dapat menentukan 
kepada siapa ia akan tinggal selanjutnya). 

2.  Pendidikan, Memberikan pendidikan yang layak untuk anak tersebut, seperti memasukan 
anak tersebut ke tempat pendidikan (sekolah), memberikan pelajaran spiritual (agama), 
memberikan pelajaran tata karma, etika dan moral si anak agar ank tersebut dapat 
bersosialisai dengan baik terhadap lingkungan disekitarnya. 

3. Perhatian kesehatan, Memberikan perlindungan kesehatan baik segi fisik maupun non fisik, 
perlindungan segi fisik disini merupakan menjaga agar anak tidak terkena penyakit atau 
menjaga kesehatan nya dengan memberikan vitamin yang terjauhi dari penyakit. 

4. Tempat tinggal yang layak, Memberikan tempat tinggal yang layak, yang nyaman bagi anak 
sehingga anak dapat merasakan tempat tersebut bukanlah suatu tempat yang berbeda 
dengan sebelumnya meskipun kedua orang tua nya telah bercerai. Diperlukannya kerja sama 
yang baik dari kedua orang tua, karena dari tempat tinggal yang berbeda akan lebih 
mempengaruhi pemkiran anak, dikarenakan si anak tinggal hanya dengan salah satu orang 
tuanya dan mungkin di tempat yang berbeda dan suasana yang berbeda. 

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anak, jika mereka 
bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula, jika ada orangtuanya bercerai, maka salah satu pihak tidak 
memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Untuk kondisi seperti ini, sang 
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orangtua bisa saja mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan pada saat 
proses perceraian dilakukan. Namun, tidak sedikit pula keluarga yang menyelesaikan sengketa 
perceraian mereka dengan cara damai dan kekeluargaan. 

Walaupun demikian, penyelesaian secara kekeluargaan ini masih memiliki satu kelemahan, 
yakni dalam hal monitoring atau pengawasan. Setelah dibuat kesepakatan, bisa saja salah satu dari 
pasangan orangtua yang sudah bercerai ini tidak menjalankan kesepakatannya sehingga tidak ada 
sanksi yang bisa diterapkan. Terlebih lagi, jika pasangan orangtua ini menikah secara siri, Dalam 
kasus ini, tidak akan ada dokumen sah dan lengkap yang harus dipertanggungjawabkan jika mereka 
kemudian memutuskan untuk bercerai.  

Perceraian selalu saja merupakan rentetan goncangan-goncangan yang menggoreskan luka 
batin yang dalam bagi mereka yang terlibat, terutama anak-anak. Sekalipun perceraian tersebut dapat 
diselesaikan dengan baik dan damai oleh orangtuanya, hal itu tetap saja menimbulkan masalah bagi 
anak-anak mereka. Reaksi anak akan berbeda-beda terhadap perceraian orangtuanya. Semua 
tergantung pada umur, intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadi perceraian.  

Setiap anak menanggung penderitaan dan kesusahan dengan kadar yang berbeda-beda. Anak-
anak yang orangtuanya bercerai, terutama yang sudah berusia sekolah atau remaja, biasanya akan 
merasa ikut bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka juga merasa khawatir terhadap 
akibat buruk yang akan menimpa mereka. Adakalanya bagi sebagian anak, perceraian merupakan 
kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Paling tidak perceraian tersebut 
menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupan mereka di masa kini dan di masa depan.  

Anak-anak yang orang tuanya bercerai sangat menderita, dan mungkin lebih menderita 
daripada orangtuanya sendiri. Keterlibatan pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan 
solusi terbaik terhadap anak-anak korban perceraian untuk memastikan hak-hak mereka selaku anak 
bisa dipertahankan. Membuat aturan yang lebih ketat dalam proses perceraian di pengadilan bisa 
menjadi salah satu alternatif bagi perlindungan terhadap anak. Dengan demikian maka keluarga 
sangat dibutuhkan oleh setiap anak karena dalam keluargalah anak akan tumbuh dan berkembang 
secara baik. Mereka akan mendapatkan kasih sayang dan perlindungan yang sepenuhnya 
dariorangtua mereka. 

Saat proses perceraian masih berjalan di Pengadilan, kedua orang tua tetap berkewajiban 
untuk memelihara, mendidikan, mengasuh dan merawat anaknya tersebut. hal ini terdapat dalam 
pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: a) Kedua orang tua wajib memelihara 
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; b) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 
(1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 tersebut, selama perceraian belum di putus, kedua orang tua 
tetap berkewajiban untuk menanggung segala kebutuhan anaknya. Tidak ada yang lebih berhak dan 
tidak ada pula yang dapat menyatakan tidak berhak menanggung kebutuhan anak. Pengadilan dapat 
pula memberi keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni 
memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan 
dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak. Dalam Pasal 47 dinyatakan seperti 
berikut:  1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) 
Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 

Apabila orangtua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan 
kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orangtua dapat dicabut 
dengan putusan pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa : Orangtua yang 
melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orangtua itu atau sama 
sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuh hukuman 
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penjara yang memerlukan waktu lama, sakit udzur atau gila dan kepergian dalam suatu jangka waktu 
yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang 
tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang 
baik. 

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat 
tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat 
ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Tidak semua orangtua yang dapat memberikan 
hak untuk pengasuhan anak mengenai hak dan kewajiban, karena adanya keterbatasan salah satu 
pihak orang tua melarang anaknya untuk bertemu salah satu pihak orang tua yang tidak memilki 
kuasa penuh. Keterbatasan yang diberikan oleh salah satu orang tua terhadap salah satu orang tua 
yang tidak memiliki kuasa secara penuh sangat tidak lazim untuk dilaksanakan, karena setelah 
terjadinya perceraian, dapat dikatakan bahwa hanya perkawinan lah yang diputuskan bukan 
hubungan antara orang tua dan anak, dengan terjadinya keterbatasan ini akibatnya membawa negatif 
terhadap anak, yaitu psikologis anak yang terabaikan atau terlantarkan. 

Pelaksanaan pengasuhan anak, dalam lingkup hak dan kewajiban banyak menimbulkan 
masalah, akibat dari anak tersebut di asuh oleh salah satu pihak yang memiliki kuasa penuh sehingga 
menimbulkan kendala-kendala bagi pihak yang tidak mengasuh anak tersebut secara penuh. Hal ini 
dikarenakan pasangan suami isteri yang telah bercerai tidak dapat bekerja sama dengan baik dalam 
memelihara anak tersebut. 

Dampak negatif dari keterbatasannya pertemuan antara salah satu pihak orang tua yang tidak 
memilki hak pengasuhan penuh adalah kepada anak tersebut, yang memepengaruhi mental dan 
menumbuhkan rasa tanda tanya yang sangat besar yang mempengaruhi perkembangan pola pikir 
anak tersebut. Agar tidak tumbuhnya pola pikir yang tidak baik terhadap anak tersebut, seharusnya 
orang tua dapat mencari bentuk penyelesaian jalan yang terbaik demi kepentingan si anak yang lebih 
bisa diterima oleh anak sehingga tidak adanya bentuk negatif yang memepengaruhi anak tersebut. 

Dalam hal penyelesaian bentuk dari masalah hak asuh anak ini merupakan kerjasama yang 
baik antara kedua orang tua agar tidak menumbuhkan pengaruh negatif terhadap anak. Kerjasama 
yang dimaksud disini ialah sama-sama memberikan nafkah, mendidik dan memelihara tanpa 
menanamkan sifat tercela kepada si anak bahwa perceraian yang dilakukan kedua orang tua itu 
adalah hal terburuk dan hal yang menakutkan, sehingga adanya rasa kebencian yang timbul dari 
pemikiran anak terhadap salah satu orang tuanya. 

Adapun bentuk dari penyelesaian sengketa pengasuhan anak ini dapat melalui mediasi, yaitu 
perdamaian di luar Pengadilan, namun hal ini jarang dapat dilaksanakan, karena dianggap kurang 
konkrit,bahkan pada kenyataannya mediasi yang dilakukan banyak yang tidak membuahkan hasil 
dan mencapai titik temu sehingga menimbulkan masalah baru dari kedua belah pihak, sehingga 
pasangan suami isteri tersebut langsung melanjutkan ke pengadilan dan lebih memilih menunggu 
keputusan dari Majelis Hakim yang dianggap lebih jelas, konkrit, dan pasti. 

 Bentuk penyelesaian yang ada di perlukannya mediasi dari kedua belah pihak agar dapat 
diselesaikan, jika tidak mantan suami ingin memperkara kan kembali atau mengajukan tuntutan 
kembali terhadap isteri karena telah membawa anak tersebut tanpa sepengetahuan mantan suami 
dan tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim bahwa hak pengasuhan anak 
jatuh kepihak suami. 

Dalam hal kekuasaan orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam Pasal 300 
KUHPerdata disebutkan bahwa kecuali jika terjadi pelepasan dan atau berlaku ketentuan-ketentuan 
mengenai pisah meja dan ranjang, si ayah sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Selanjutnya 
ditentukan bahwa bila si ayah dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orangtua, 
kekuasaan itu dilakukan oleh si ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Pada ayat (2) 
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disebutkan pula bila si ibu ini juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri 
diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.  

Ketentuan Pasal 300 KUHPerdata tersebut diatas dimaksudkan karena ada kekhawatiran 
bahwa tidak ada persesuaian antara ayah dan ibu dalam hal kekuasaan orangtua, sehingga pihak 
ketiga, hakimlah yang harus turut campur. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada Pasal 41 ayat (2) menegaskan bahwa bapak lah yang memiliki tanggung jawab atas 
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan si anak tersebut, namun jika bapak 
terbukti tidak dapat untuk memenuhi kewajiban tersebut maka pihak Pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Adapun bentuk penyelesaian menurut mantan suami dan 
isteri ini merupakan perdamaian dengan menjalankan kerjasama yang baik dalam hal melaksanakan 
hak dan kewajiban untuk anak tersebut hingga tidak adanya batasan untuk salah satu pihak bertemu 
dengan anak nya. 

 

V. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dilaksanakannya 
perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat 
mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang 
amat teguh guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum 
kerabat istri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong 
antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari 
susunan masyarakat. 

Namun dalam pergaulan antara suami tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
terus menerus maupun sebab sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang 
menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga 
pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.  

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa 
akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam 
perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana 
mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan 
seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.  

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban 
tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita 
bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat 
rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut 
harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, 

Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir pada perceraian, maka anak tetap 
memiliki hak mendapat kasih sayang, pendidikan, perhatian, dan tempat tinggal yang layak dari 
kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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b. Saran 

Rekomendasi dalam masalah perlindungan hukum anak pacsa perceraian adalah: 1) Walaupun 
tindakan hukum oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, maka 
seharusnya tindakan hukum itu dilakukan secara efektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat 
sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat ditegakan sebagaimana dicita-citakan bersama; 
2) Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku pelanggaran hak anak terhadap anak dengan 
pasal 80 UU Perlindungan Anak atau pasal 330 KUHP; 3) Penentuan hak asuh anak jangan 
diperebutkan, namun bicarakan secara baik-baik oleh kedua orang tua “di tangan siapakah 
pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik” 
 

VI. DAFTAR PUSTAKA 

Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta. 
Afandi, Ali. 1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta. 
Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya), UI Press, Jakarta. 
Damanhuri, 2012, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung. 
Daradjat, Zakiah, 1979, Ilmu Jiwa Agama, Bulan Bintang, Jakarta. 
Darmabrata, Wahyono, 2009, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan 

Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan), Rizkita, Jakarta. 
Djamil, Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta. 
Effendi, Satria, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Prenada Media, Jakarta. 
Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. 
Hadikusuma, Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung. 


