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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
  Hubungan formal ini mengikat 

bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.   

Sebaliknya “ikatan batin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu 

ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin. 

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang 

melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga dengan permasalahan 

agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum.Dari pengertian perkawinan 

tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial dan 

religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan 

suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri 

mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari 

perkawinan. Aspek religius meliputi hal-hal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk 

keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula 

                                                           
1
 Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (untuk selanjutnya 

disebut dengan “UU Perkawinan”). Dari bunyi pasal dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, 

dapatlah diambil suatu pengertian, yang menjadi tujuan perkawinan menurut                                              

UU Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk meneruskan keturunan dan untuk 

membina kehidupan keluarga (rumah tangga) berdasarkan ajaran agama. 
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merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan 

kewajiban orangtua.  UU Perkawinan adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan 

hukum nasional. Dalam  undang-undang ini perkawinan dibatasi dengan baik 

sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2
 Sejak berlakunya UU Perkawinan                                   

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai 

peraturan pelaksanaannya, maka terdapat unifikasi di bidang hukum perkawinan 

bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, suku, maupun 

golongan masing-masing dan telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua 

golongan masyarakat di Indonesia.
3
 

Masalah perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan 

masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri,                     

tetapi juga merupakan warisan keluarga. Terjadinya suatu ikatan perkawinan 

bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, 

seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan 

kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat 

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan 

keagamaan.
4
 Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang 

merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.                             

Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan 

                                                           
2
  Pasal 1 UU Perkawinan. 

3
 Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia,                          

(Bandung: CV. Mandar Maju,  2016), hlm. 9. 
4
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan 

Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 8. 
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memang harus dilakukan oleh negara.
5
 UU Perkawinan mengatur tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan,                

syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, 

perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta anak, harta benda 

dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, perwalian anak, 

perkawinan campuran, perkawinan di luar Indonesia. Sehingga undang-undang ini 

dianggap bisa menyelesaikan permasalahan perkawinan secara global.  

Tujuan ideal perkawinan menurut UU Perkawinan, dalam realitanya sulit 

diwujudkan, bahkan banyak terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang 

tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri 

dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari 

segi apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada 

diteruskan. Ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah ikatan batin antara 

suami istri, namun ikatan tersebut dapat putus jika suami istri tersebut 

memutuskannya dan akhirnya memilih berpisah atau bercerai berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
 Faktor ketidakcocokan dalam 

sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, alasan ekonomi, paling 

tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan 

karena kehendak suami atau istri atau keduanya karena adanya ketidakrukunan 

yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri, disebut dengan istilah 

“perceraian”, yang mana bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sebagai suami istri sebagaimana seharusnya menurut hukum 

perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri 

                                                           
5
 Ibid; hlm. 22. 

6
 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5. 
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yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan 

cara perceraian.
7
 Suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus 

mempunyai alasan-alasan hukum hukum tertentu dan perceraian itu harus                   

di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam                   

Pasal 39 UU Perkawinan.
8
 

UU Perkawinan merupakan payung hukum nasional tentang perkawinan, 

termasuk perceraian. Perceraian bukan hanya berakibat pada status suami istri dan 

harta benda tetapi juga yang lebih penting adalah  salah satunya terhadap masalah 

hak asuh anak. Dapat dikatakan yang paling merasakan akibat suatu perceraian 

adalah anak. Tidak ada satu anakpun yang menginginkan kedua orang tuanya 

untuk bercerai. Namun bila demikian pilihan itu terjadi pada pasangan yang sudah 

mempunyai anak dan memutuskan untuk bercerai maka anak harus menjadi 

pertimbangan utama untuk meminimalkan adanya dampak negatif akibat dari 

perceraian tersebut. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menempatkan anak 

pada pilihan yang belum tentu merupakan pilihan si anak tersebut terhadap hak 

asuh anak tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa lembaga peradilan di Indonesia 

masih terpaku kepada rumusan dimana hak asuh anak jatuh kepada salah satu 

pihak. 

                                                           
7
 Ibid; hlm. 6. 

8
 Pasal 39 UU Perkawinan berbunyi : 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

        bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak 

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 

tersendiri. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 41
9
 UU Perkawinan disebutkan bahwa akibat 

dari putusnya suatu perkawinan dikarenakan perceraian, ialah : 

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik                      

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberi keputusannya. 

 

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. 

 

(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri. 

 

Dari poin-poin tersebut diatas maka dapat disimpulkan apabila telah terjadi 

perceraian, maka orang tua tetap memiliki kewajiban kepada anak-anaknya untuk 

memelihara dan membiayai kehidupan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka 

Pengadilan memberikan keputusannya. Ketentuan hak asuh anak dalam                        

UU Perkawinan tersebut telah menggeser ketentuan yang sudah mapan 

sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, dimana yang berhak dan mempunyai 

tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya.                                         

Akan tetapi UU Perkawinan tersebut tidak memperjelas atau tidak mengatur 

dengan tegas tentang ketentuan hak asuh anak apabila terjadi perceraian mengenai 

siapa antara bapak atau ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak.                                   

Di dalam undang-undang ini apabila terjadi perceraian maka pengasuhan anak 

akan menjadi tanggung jawab kedua orang tua namun tidak disebutkan                         

                                                           
9
 Di dalam Pasal 41 UU Perkawinan, terdapat 2 (dua) istilah dalam hal putusnya perkawinan 

karena perceraian yaitu, pemeliharaan anak dan penguasaan anak. Pasal ini merupakan wujud 

normatif dari upaya Negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadinya perceraian dari 

kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi Negara hukum mengaku dan melindungi HAM. 
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undang-undang ini memberikan uraian secara tegas apabila terjadi perebutan                   

hak asuh anak akan diberikan kepada bapak atau ibunya.
10

  Selain itu dengan 

putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah 

satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan 

tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam mengajukan gugatan cerai dapat juga 

sekaligus mengajukan gugatan hak asuh anak, dimana salah satu pihak dapat 

memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak-anak (yang masih di bawah 

umur) yang lahir dari perkawinan tersebut. Permohonan hak asuh ini harus 

didasari demi kepentingan
11

 dan pemenuhan kebutuhan si anak.
12

  Penetapan hak 

asuh anak sebagai akibat dari perceraian seringkali jatuh bersamaan dengan 

putusan perceraian dari kedua orang tuanya.                       

Dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan, juga disebutkan bahwa : 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud 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. 

 

Menurut pasal di atas, setiap orang tua berkewajiban dan tidak dapat menghindar 

dari tanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya.
13

Permasalahan 

perceraian yang menjadi masalah utama adalah anak, baik anak yang sudah 

                                                           
10

 Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif 

Keadilan Jender), (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 66. 
11

 Secara umum anak berhak mendapat : kasih sayang, meskipun orang tua telah bercerai.                   

Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan 

tinggal, pendidikan, perhatian kesehatan dan tempat tinggal yang layak. 
12

 Adib Bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak, 

(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 151. 
13

 H.M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,                      

(Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hlm. 220. 
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dewasa ataupun anak yang masih dibawah umur. Anak di bawah umur memiliki 

pola pemikiran yang masih labil, sehingga anak dibawah umur diharuskan 

didampingi oleh orang tua sebagai pembimbing. 

Setelah proses persidangan perceraian berakhir, terkadang masih ada suatu 

permasalahan yang masih menyelimuti  hubungan orang tua dengan anak.                   

Masalah tersebut adalah masalah perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh 

anak terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, baik dalam hal hak asuh 

anak yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan yang jatuh pada salah satu 

orang tua maupun dalam hal putusan Pengadilan yang menetapkan hak asuh anak 

dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tuanya.  

Atas nama kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama 

lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, menuduh tidak beres dalam 

mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orang tua, pembatasan 

waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling mempengaruhi pola pikir dan 

psikologis anak tentang perilaku buruk bapak atau ibunya agar si anak berada 

dalam perlindungannya dan lain sebagainya. Perceraian sejatinya adalah sebuah 

peristiwa hukum, karena merupakan sebuah rangkaian proses panjang mulai dari 

tahap persiapan, masuk ke Pengadilan dan melewati proses sidang sampai kepada 

jatuhnya putusan. Dalam kenyataannya ada pasangan suami istri yang maju                     

ke Pengadilan hanya menggugat untuk meminta diputuskan cerainya saja, 

sementara hak asuh anak dan harta bersama tidak mereka persoalkan.                           

Tapi ada juga pasangan suami istri yang menggugat ke Pengadilan tidak hanya 

meminta putusan cerai saja, melainkan sekaligus menggugat hak asuh anak dan 
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keberadaan harta bersama. Hal ini dapat melibatkan konflik domino, yaitu salah 

satunya terkait hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian.
14

 

Pemeliharaan anak dalam Pasal 41 UU Perkawinan lebih menitikberatkan 

pada kondisi anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Kewajiban pemeliharaan 

anak pada pasal ini dinyatakan ketika pasangan suami istri bercerai, sedangkan 

anak-anak mereka masih belum cukup umur, sehingga keberadaannya masih 

memerlukan penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, kasih sayang dan 

melakukan berbagai hal demi kepentingan anak tersebut. Di sisi lain, pada 

prinsipnya yang berhak memelihara anak adalah ibu bapaknya, tetapi oleh karena 

orang tuanya telah bercerai maka hukum memberikan hak asuh kepada salah 

seorang dari mereka untuk memelihara anak-anak, adalah mereka yang dipandang 

layak dari segi menumbuhkembangkan anak, memberikan kasih sayang, 

perawatan, pendidikan dan kesejahteraan anak baik secara fisik, spiritual dan 

sosial.
15

 

Masih kurang jelasnya peraturan mengenai hak asuh anak pasca 

perceraian di Indonesia membuat Penulis merasa perlu untuk melakukan 

perbandingan hukum dengan negara lain yang sudah lebih maju aturan hukumnya 

terkait hak asuh anak. Pilihan untuk melakukan studi perbandingan hukum 

dijatuhkan pada negara Belanda karena mengenai hukum perdatanya berdasarkan 

pada sebuah kitab kodifikasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(untuk selanjutnya disebut dengan “KUH Perdata”) yang berlaku di Belanda pada 

saat ini yaitu Dutch Civil Code / Nieuw Burgelijk Wetboek (untuk selanjutnya 

                                                           
14

 Solahudin Pugung, Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama, 

(Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 28-29. 
15

 Ibid; hlm. 220-221. 
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akan disebut dengan “NBW Belanda”) merupakan perkembangan dari BW yang 

hingga saat ini masih berlaku di Indonesia, dimana NBW Belanda ini telah 

mengalami sebagian besar revisi pada tahun 1992 termasuk di dalamnya terkait 

Buku I tentang Orang dan Hukum Keluarga (Book 1 : Persons and Family                  

Law).
16

 Sementara hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait pengaturan 

hak asuh anak akibat dari perceraian tidak mengalami perkembangan yang berarti 

berbeda halnya dengan bidang hukum keluarga di negara Belanda telah diubah 

dan disesuaikan dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi.                          

Selain itu hukum perdata Indonesia juga menginduk kepada hukum Belanda dan 

kedua negara ini juga memiliki sistem hukum yang sama yaitu Civil Law.  

Pada tahun 2009 terdapat perkembangan baru terkait pengaturan hak asuh 

anak dalam kasus perceraian di Belanda, dimana Belanda telah mengeluarkan 

undang-undang baru, yaitu Undang-Undang tentang Status Orang Tua yang 

Berkelanjutan dan Perceraian yang menetapkan bahwa kedua orang tua memiliki 

hak yang sama untuk mengakses anak-anak mereka.
17

 Pembuat undang-undang    

di negara Belanda merombak ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata, 

dalam rangka memperbaiki posisi anak dalam kasus-kasus perceraian.                     

Ketentuan tersebut terkait kewajiban pasangan yang telah bercerai untuk 

menyusun suatu perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca 

perceraian, termasuk untuk pembagian tugas dan pembiayaannya serta 

                                                           
16

 http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pada 

pukul 09.45 WIB. 
17

 https://lvh-advocaten.nl/en/divorce-and-children/, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pada pukul 

17.45 WIB, yang berbunyi : “In March 2009 the Netherlands has introduced a new statute 

establishing that both parents have equal right to access and the law now obliges the parent that 

the children reside with to promote contact between the children and the other parent after the 

divorce. The child also now has its own right to access to their parents”.                                                

Lihat juga Wilbert D. Kolkman dkk, Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris                     

di Belanda dan di Indonesia, (Denpasar : Pustaka Larasan, 2012), hlm. 56. 

 

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm
https://lvh-advocaten.nl/en/divorce-and-children/
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memberikan kewenangan kepada Hakim untuk merujuk pasangan kepada 

Mediator dalam hal membuat kesepakatan-kesepakatan terkait akibat-akibat dari 

perceraian, apabila Pengadilan membutuhkannya. Di Belanda sendiri, terkait 

pembagian hak asuh anak telah ditentukan oleh undang-undang.                                      

Para pembuat undang-undang di Belanda menganggap bahwa para pihak juga 

harus terlibat aktif (secara konstruktif) di dalam proses penentuannya.                        

Dalam kenyataannya pada saat sidang perceraian menunjukkan bagaimana para 

pihak, bahkan pihak-pihak yang diwakili oleh pengacara, cenderung untuk hanya 

melihat persoalan secara emosional dari sisi subyektifnya sendiri saja dimana para 

pihak yang dalam proses bercerai terlibat dalam debat kusir dan pada akhirnya 

kepentingan anak dalam pengasuhan seperti tidak ada yang mewakili. 

Oleh karenanya, merupakan suatu perkembangan yang bagus dan dapat 

ditiru, ketika pasangan yang hendak bercerai untuk diwajibkan membuat 

perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian sebelum 

perceraian tersebut diputus di Pengadilan. Artinya, sebelum Hakim memutuskan 

perceraian, maka para pihak diwajibkan untuk membuat kesepakatan terlebih 

dahulu, misalnya melalui mediasi. Apabila para pihak tidak dapat membuat 

kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak diwajibkan pula untuk 

mengajukan dasar alasannya di depan Hakim. Hal ini tidak mengurangi sama 

sekali kewenangan Hakim yang pada akhirnya akan menentukan pokok-pokok 

tersebut seperti aturan dan praktik yang selama ini terjadi, sehingga konflik 

kepentingan diantara pasangan dapat dibuat secara terbuka dan beberapa alternatif 

yang mereka ajukan sendiri untuk dapat diuji oleh Hakim yang pada akhirnya 

untuk kepentingan anak. Terlepas dari berakhirnya perkawinan karena perceraian 
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yang memang tidak dapat disatukan kembali, namun tetap saja perlu suatu 

kesepakatan bersama yang menjelaskan terkait pengasuhan anak serta pembagian 

tugas beserta pembiayaannya demi kepentingan anak-anak di bawah pengasuhan 

mereka. 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya  melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.                                 

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 

dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara 

dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi 

anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara 

optimal dan terarah. UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Perlindungan Anak”) 

menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 

Pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan  secara 

terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut 
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harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus 

bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak 

mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan 

bangsa dan negara. 
18

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak ada beberapa definisi yang perlu diuraikan terlebih dahulu, 

yang diantaranya adalah anak
19

, perlindungan anak
20

, orang tua
21

, kuasa asuh 

22
dan hak anak.

23
 Sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, disebutkan juga  bahwa : 

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak 

meliputi : 

(1) Non diskriminasi; 

(2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 

(3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;  

                           dan 

(4) penghargaan terhadap pendapat anak. 

 

                                                           
18

 Ahmad Zaenal Fanani, Op. cit, hlm. 68. 
19

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi 

bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan”. 
20

 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi 

bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
21

 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi 

bahwa “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah 

dan/atau ibu angkat.” 
22

 Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi 

bahwa “Kuasa Asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, 

membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak, sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.” 
23

 Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi 

bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan 

dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” 
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Perlindungan anak sebagaimana di dalam Pasal 3, Undang-Undang                     

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
24

 

Pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam suatu 

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, 

badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 

harus menjadi pertimbangan utama. Pengertian asas hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar 

bagi anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak 

adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan 

pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal 

yang mempengaruhi kehidupannya.
25

 

Menurut uraian diatas maka meskipun telah terjadi perceraian antara kedua 

orang tua anak tersebut, mereka para orang tua masih memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab terhadap anaknya. Penetapan hak asuh anak ini ditetapkan oleh 

Hakim setelah mendengar keluarga dari pihak bapak maupun pihak ibu yang erat 

hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim bebas menetapkan kepada 

siapakah hak asuh anak itu akan diberikan, apakah akan diberikan kepada ibunya 

                                                           
24

 Ibid; hlm. 69. 
25

 Ibid; hlm. 69-70. 
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atau kepada bapaknya. Hal itu tergantung dari siapa pihak yang paling cakap atau 

melihat dari kepentingan anak. Namun terkadang pihak yang kalah dalam 

perebutan hak asuh anak itu tidak bisa menerima begitu saja penetapan                         

dan melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapat hak 

asuh anak. Bahkan dalam beberapa kasus ketika telah ada putusan Pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap sekalipun mengenai penetapan hak asuh anak, 

maka pihak yang kalah dan yang belum dapat menerimanya tetap memegang 

kendali atas anak-anaknya. Padahal seharusnya kepentingan anak adalah                       

yang utama dalam hak asuh anak itu.  

Oleh karena itu, seharusnya tidak bisa seorang ayah atau seorang ibu 

dilarang untuk bertemu untuk anaknya. Maka hal tersebut sebaiknya dapat diatur 

dalam kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri itu dalam hal 

kunjungan ke anak. Karena bagaimanapun anak adalah buah cinta perkawinan 

dari suami istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian hak asuh kepada 

salah satu pihak, entah itu diberikan kepada pihak bapak atau ibu, sama sekali 

untuk tidak menghilangkan hubungan antara bapak atau ibu yang tidak 

mendapatkan putusan hak asuh dengan anak tersebut. Kesepakatan-kesepakatan 

terkait hak asuh anak di Indonesia antara mantan istri dan mantan suami dapat 

terjadi tanpa harus dimintakan putusan di Pengadilan
26

 dan dapat dituangkan di 

dalam suatu akta notaris perjanjian hak asuh anak yang telah disepakati para pihak 

(suami istri yang bercerai) dan merupakan sebuah akta notaris yang berkekuatan 

hukum dan akta autentik, dimana untuk pembuatan perjanjian hak asuh ini belum 

menjadi kewajiban bagi pasangan yang akan bercerai dan apabila perjanjian hak 

                                                           
26

 Adib Bahari, Op.cit, hlm. 155-156. 
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asuh anak ini dibuat, maka tidak ada kejelasan waktu pembuatannya, apakah 

sebelum perceraian diputus oleh Hakim atau dibuat setelah adanya konflik antara 

pasangan yang telah bercerai. 

Berbeda dengan praktik yang terdapat di negara Belanda dimana sebelum 

Hakim memutuskan perceraian, maka para pihak diwajibkan untuk membuat 

kesepakatan perceraian terlebih dahulu yang dituangkan di dalam suatu perjanjian 

hak asuh anak terkait pembagian tugas pemeliharaan, pembiayaannya                         

(hak nafkah) dan hak kunjung agar kepentingan anak dapat terwakili dan terlepas 

dari konflik orang tuanya pasca terjadinya perceraian.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mencari 

informasi lebih lanjut mengenai pengaturan kedudukan pemegang hak asuh anak 

sebagai akibat dari perceraian di Indonesia dan Belanda. Penulis memilih negara 

Belanda dikarenakan menurut Penulis Indonesia dan Belanda memiliki suatu 

persamaan yang mendasar yaitu sama-sama menganut sistem Civil Law, sehingga 

akan menarik untuk diketahui perbedaannya serta hukum perdata Indonesia juga 

mengacu kepada hukum negara Belanda. 

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini diberi 

judul:”KEDUDUKAN PEMEGANG HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI 

PERCERAIAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN 

AKTA PERJANJIAN HAK ASUH ANAK” (STUDI PERBANDINGAN 

HUKUM INDONESIA DAN BELANDA). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik 2 (dua) buah rumusan 

penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kedudukan pemegang hak asuh anak 

sebagai akibat dari perceraian menurut UU Perkawinan Indonesia  

dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda 

(Nieuw Burgelijk Wetboek) khususnya pada Buku I yang mengatur  

tentang Hukum Keluarga (Book 1 Law of Persons and Family Law)  ?  

2. Bagaimanakah peranan Notaris  dalam hal penentuan pengaturan terkait 

pembuatan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak di Indonesia, baik sebelum 

atau sesudah perceraian terjadi ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan 

masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian.                    

Oleh karena itu, tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan 

dengan rumusan masalah.
27

 

 Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum kedudukan 

pemegang hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Belanda, 

berdasarkan UU Perkawinan Indonesia  dibandingkan dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Nieuw Burgelijk Wetboek) 

khususnya pada Buku I yang mengatur  tentang Hukum Keluarga 

(Book 1 Law of Persons and Family Law).   

                                                           
27

 Johnny Ibrahim, Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2005), hlm.293. 
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2. Untuk mengetahui peranan Notaris  dalam hal penentuan pengaturan 

terkait pembuatan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak di Indonesia, baik 

sebelum atau sesudah perceraian terjadi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka 

pengembangan keilmuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia pada 

umumnya dan secara khusus mengenai pengaturan hak asuh anak  di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dibuatnya penelitian ini ada  2 (dua), yaitu : 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi Pemerintah dan lembaga Legislatif dalam rangka penyempurnaan 

terhadap UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam persoalan pengaturan 

hak asuh anak agar lebih mengatur secara tegas dan jelas tentang 

kedudukan pemegang hak asuh anak akibat dari perceraian dan sistem 

hukum hak asuh anak tersebut.  

2. Untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam 

upaya mendapatkan penyikapan terbaik atau solusi permasalahan 

terhadap hukum hak asuh anak di Indonesia akibat dari perceraian 

agar lebih berorientasi pada terjaminnya kepentingan terbaik bagi 

anak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I :  Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang,  rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan mengenai sistematika 

penulisan penelitian ini. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan pengertian tentang perkawinan, 

tujuan dan syarat sahnya perkawinan, putusnya perkawinan menurut 

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia beserta akibat hukumnya, 

tinjauan umum tentang perceraian, pengertian perceraian, alasan hukum 

terjadinya perceraian, pencatatan perceraian dan akibat hukum 

perceraian terhadap hak dan kedudukan anak setelah putusnya 

perkawinan orang tua karena perceraian dan akibat hukum perlindungan 

terhadap anak akibat perceraian serta tinjauan hukum tentang hak asuh 

anak, terkait pengertian hak asuh anak menurut Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia serta kedudukan hukum pemegang hak asuh anak. 

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari bagian jenis penelitian, prosedur 

perolehan data, data penelitian, metode penelitian dan teknik analisis 

data. 

BAB IV: Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil 

penelitian, yaitu pengaturan mengenai kedudukan pemegang hak asuh 

anak sebagai akibat dari perceraian menurut UU Perkawinan dan NBW 

Belanda serta peranan Notaris dalam hal penentuan pengaturan terkait 

pembuatan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak di Indonesia, pada saat 

sebelum perceraian terjadi (perjanjian pra perceraian) maupun setelah 

perceraian terjadi (perjanjian pasca perceraian). 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari 

penelitian serta memuat saran-saran tentang hal-hal yang menurut 

Penulis masih perlu diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




