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                                                      BAB I  

                                      PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Sejak zaman 

dahulu hingga kini karena perkawinan merupakan masalah yang aktual 

dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan 

timbul hubungan hukum antara suami- istri dan kemudian dengan lahirnya anak-

anak ,menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. 

Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulkan hubungan 

hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.
1
Dalam UU Perkawinan 

(UU No 1 tahun 1974) dalam pasal 1 ayat 1 yaitu :  

Perkawinan didefinisikan sebagai pengikatan janji nikah yang diartikan 

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

suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia lahir maupun 

batin dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.  

 

Namun pada kenyataanya banyak perkawinan yang berakhir/ putus. Hal ini 

diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No 1 tahun 

1974 yang menentukan bahwa dalam perjalanannya perkawinan dapat putus 

disebabkan oleh  

1.Kematian 

2.Perceraian  

3.Atas keputusan pengadilan 

 

                                                 
1 Maritman Prodjohamidjojo.Hukum Perkawinan Indonesia. (Jakarta :CV.Karya 

Gemilang,2011)hal.1 
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Putusnya perkawinan karena kematian tidak diatur dalam UU Perkawinan, 

UU no 1 tahun 1974 dan akibat dari putusnya perkawinan tersebut.Hal yang diatur 

dalam UU Perkawinan adalah putusnya perkawinan karena perceraian dan atas 

keputusan pengadilan.Perceraian sering dianggap sebagai jalan terbaik untuk 

menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan ikatan 

lahir dan batin yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita tidak berakhir 

dengan tujuan yang bahagia. 

Perceraian memang merupakan sesuatu yang berpangkal pada hubungan 

suami isteri yaitu salah satu pihak menghendaki perceraian karena salah satu 

pihak yang lainnya berbuat sesuatu yang mengakibatkan keluarga menjadi 

goyah.
2
Hal tersebut sering diakibatkan oleh beberapa hal yaitu perselingkuhan, 

perbedaan gaya hidup. Ketika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi 

maka putusnya perkawinan/ perceraian lah yang menjadi jalan keluarnya.  

Seiring dengan semakin banyaknya perkawinan yang putus dikarenakan 

berbagai masalah yang ada maka perceraian diatur dalam hukum perkawinan dan 

peraturan. Perceraian ini sudah diatur sejak jaman Hindia Belanda yaitu dalam 

ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) 

yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : 

golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli 

(Bumiputera
3
). 

                                                 
2
 R.Soetojo Prawirohamidjojo,Asis Sarioedin, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung :Penerbit 

Alumni,1986),hal.109 

3
 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hal. 15  
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Hingga sekarang peraturan mengenai perceraian dapat dilakukan jika memiliki 

alasan yang tepat dan keadaan tidak dapat dielakkan lagi
4
 dan jika terjadi tanpa 

alasan maka pengadilan berkeharusan untuk menolaknya apabila ada gugatan atau 

tuntutan terhadap perceraian tersebut. Seperti yang terdapat dalam pasal 39 UU no 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu syarat dalam melakukan perceraian adalah 

harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai 

suami dan isteri. Mengenai putusnya perkawinan juga telah dicantumkan dalam 

UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang terdapat dalam pasal 38 

sampai dengan pasal 41. Ketika perceraian sudah terjadi , tentunya anak akan 

merasakan terjadinya kekurangan kasih sayang dan kepentingan serta hak anak 

pada akhirnya menjadi terabaikan .Hal ini dikarenakan perceraian orang tua yang 

tidak baik yaitu saling menyalahkan siapa yang menjadi awal penyebab keretakan 

rumah tangga
5
. 

Selain itu anak akan merasa bersalah dengan orangtua yang bercerai.Anak-

anak akan kesulitan untuk menerima dan mengakui orangtua lagi, hingga hal 

tersebut akan terbawa hingga ia dewasa bahkan hingga ia menikah. Rasa berbakti 

akan sulit terwujud. Rasa membenci tersebut biasanya ditanamkan oleh salah satu 

pihak yaitu ayah/ibu
6
. 

 

 

                                                 
4 Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman,Penerangan 

Hukum Tentang Perceraian,(Jakarta:1985), hal 8. 
5
 Muderes Zaini,Adopsi Suatu Tinjauan dari Sistem Hukum,(Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal.8 

6
 Damang,”Perceraian dan Kompetisi Hak Asuh Anak” diakses dari  

http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html pada tanggal 15 

April 2017 pukul 14.20 

http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html
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Di lain hal anak korban perceraian akan merasakan guncangan psikis, merasa 

cemas dan sulit bergaul dan menyalahkan diri sendiri. Pada umumnya adalah 

prestasi di sekolah menjadi menurun. Maka dari itu seharusnya diatur tentang 

perlindungan hukum bagi anak yaitu sebagai upaya perlindungan hukum terhadap 

berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan  yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam hal ini ruang lingkup 

perlindungan hukum terhadap anak mencakup : 

1.Perlindungan terhadap kebebasan anak  

2.Perlindungan terhadap hak asasi anak  

3.Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan 

dengan kesejahteraan
7
. 

Di negara kita hanya ada penetapan hak anak asuh tunggal yaitu baik ke ayah 

maupun ke ibu  sehingga penetapan hak asuh harus ditetapkan oleh pengadilan 

berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi
8
.Pengadilan dalam memberikan 

kuasa asuh seharusnya sesuai dengan pasal 1 ayat 11 UU no 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak maka orang tua yang menjadi kuasa asuh anak 

seharusnya memiliki definisi Kuasa Asuh yaitu kekuasaan orang tua untuk 

mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

kemampuan, bakat, serta minatnya. 

Hak Kuasa Asuh dimuat dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

UU no 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Namun hak kuasa asuh dalam 

                                                 
7 Waluyadi,Hukum Perlindungan Anak,(Bandung : CV.Mandar Maju,2009)hal.1 
8
 Ibid. 
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UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara pasti mengenai 

siapa yang mendapatkan hak asuh ketika perceraian terjadi. Begitupula pada UU 

No 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tidak mengatur hak asuh 

terhadap anak setelah perceraian.  

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 15 Juni 1974 No 906 K/SIP/1973 

hanya menyebutkan :  

“Kepentingan anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk 

menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak” 

Dalam Pasal 3 Angka 1 Konvensi PBB tentang Hak- Hak Anak yang sudah 

diratifikasi menjadi Keputusan Republik Indonesia No 36 Tanggal 25 Agustus 

1990 menyatakan dalam hal perceraian berlaku Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi 

Anak dan yang harus menjadi pertimbangan utama adalah yang diberikan kepada 

anak berbasis non diskriminasi untuk memastikan tanggung jawab serta 

kewajiban orang tua kepada anaknya.  

Ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan (UU no 1 tahun 1974)  yang 

isinya “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan 

yang memberikan keputusannya”.Selain itu dalam Pasal 41 Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) disebutkan bahwa 

akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:  

1. 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.  

2. 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.  

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
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penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 

 

 

Dapat dilihat dari 2 (dua) ketentuan pasal diatas, bahwa jika ada perselisihan 

mengenai hak asuh anak maka pengadilan yang memberikan keputusannya sesuai 

dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan meskipun hubungan 

perkawinan telah putus namun hubungan antara anak dan orang tua nya tetap 

tidak putus karena anak mempunyai hak untuk dididik serta dipelihara oleh kedua 

orangtuanya, selain itu anak juga mempunyai hak agar tetap mendapatkan 

pemeliharaan dan pendidikan yang layak bagi hidupnya dan keputusan hak asuh 

anak demu kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak tetap dapat bertumbuh 

kembang dengan baik. 

Pada kasus dalam putusan No :527/PDT/2012/PN.Dps dalam hal ini : 

Enriko Pramedia Purba (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), menggugat 

Minaria Lysbet Saragih (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) . Dalam 

gugatannya, Penggugat memohon agar hakim dapat menggabulkan gugatannya 

yaitu hak asuh atas anaknya yang bernama Gabrielle Renata Gamegahon Purba 

yang sekarang masih berada di bawah hak asuh ibunya (Tergugat). Penggugat 

menggugat Tergugat dikarenakan beberapa hal, yaitu :   

1.Tabiat/karakter dari Tergugat bukanlah merupakan ibu yang baik, hal ini 

dapat dilihat pada saat proses sidang perceraian di Pengadilan Negeri 

Denpasar yaitu tergugat tidak menghadiri persidangan padahal Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Denpasar sudah memanggil secara patut sesuai dengan 
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hukum acara keperdataan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

hal ini menandakan bahwa Tergugat merupakan orang yang cuek dan tidak 

memiliki kepeduliaan terhadap keluarga terutama anak (Gabrielle Renata 

Gamegahon Purba) pemanggilan tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) 

kali secara patut sehingga Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan gugatan 

Penggugat dengan verstek. 

2.Karakter sangat buruk tergugat juga dibuktikan dengan :  

a.Tergugat  adalah wanita yang suka berbohong, pintar berdusta 

b.Tergugat adalah wanita yang sangat boros, glamour, tidak pandai 

(cakap) dalam mengelola uang 

c.Tergugat berani mengambil tindakan untuk meminjam uang kepada 

orang lain (berutang) tanpa sepengetahuan penggugat dan sudah sering 

terjadi 

d.Tergugat kembali meminjam uang melalui bank mandiri Rp 

25.000.000,- (dua puluh lime juta rupiah) dan hal ini terjadi di tahun 2010  

e.Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat mengadaikan 

BPKB E No.3985485 mobil Toyota Avanza atas nama Sudiman Purba 

(ayah Penggugat) dan dijadikan jaminan untuk meminjam uang di 

Koperasi yang bernama Koperasi Subahkti dengan pinjaman sebesar Rp 

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 



 
 

8 

f.Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa permisi dan tanpa 

sepengetahuan dari Penggugat  

g.Jika Tergugat ingin berpergian keluar rumah, Tergugat sering 

menitipkan anak Penggugat kepada tetangga Penggugat 

h.Penggugat yang mengasuh anak (misalnya memandikan, menyiapkan 

makan, memakaikan baju, menyediakan susu untuk diminum) dan sisanya 

dilakukan oleh baby sitter . Jadi Tergugat hanya ibu yang ongkang-

ongkang kaki dan tidak perduli terhadap tumbuh kembang dari anak 

Penggugat 

i.Tergugat sering pulang diatas pukul 17.00 Wita. Hal ini sebagai ibu 

rumah tangga seharusnya tidak boleh terjadi dan seharusnya sudah ada di 

rumah pukul 17.00 Wita , yaitu ketika suami sudah akan pulang kerja 

pukul 17.00 Wita. 

j.Tergugat merupakan wanita keras kepala yang sulit untuk dinasehati 

(mau menang sendiri) padahal Penggugat sudah sering kali menasehati 

Tergugat agar dapat berubah untuk menjadi lebih baik 

2.Terkait dengan 10 (sepuluh) point diatas sangat memalukan dan secara 

langsung hal tersebut memalukan Penggugat 

3.Penggugat bekerja di sebuah hotel internasional sebagai manager F&B 

(Food& Beverage) sehingga Penggugat yang membiayai hidup, sekolah serta 

kebutuhan sehari-hari. 
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4.Tergugat meremehkan keberadaan dari penggugat dan keluarga  

5.Pada tanggal 29/07/2012 di Gereja Protestan Simalungun (GKPS) daerah 

Klender Jakarta kira-kira pukul 10.00 WIB. Tergugat menghalang-halangi 

Penggugat. Hal ini dibantu oleh kedua adik Tergugat yaitu Nova Saragih dan 

Herlima Saragih yang ikut membawa kabur anak dari Penggugat, sehingga 

Tergugat tidak dapat melihat anak Penggugat 

6.Bahwa menurut hukum adat Batak dalam sistem kekeluargaan dan 

kekerabatan dalam masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal yaitu 

garis keturunan dari ayah/ bapak sehingga ada kewajiban untuk meneruskan 

garis keturunan PURBA karena marga sangat mahal dan sangat perlu bagi 

melestarikan adat istiadat Batak, sebagai orang Batak hal tersebut sangat 

penting  

Dengan keterangan seperti diatas, penggugat memohon kepada hakim agar 

dapat mengabulkan gugatan sepenuhnya yaitu memberikan hak asuh anak kepada 

penggugat sepenuhnya .  

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meninjau lebih dalam mengenai 

hak asuh seorang anak terhadap orang tuanya dalam bentuk skripsi dengan judul :  

“ANALISIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN 

ORANGTUANYA” (Studi Kasus No : 527/Pdt.G/2012/PN_DPS”) 
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1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang, rumusan  masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya  

ditinjau dari KUHPerdata, UU Perkawinan (UU no 1 tahun 1974) dan UU 

Perlindungan Anak (UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim mengenai 

putusan majelis hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang 

tuanya  (Studi Kasus No : 527/Pdt.G/2012/PN.DPS) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak mengenai perceraian orang 

tuanya ditinjau dari KUHPerdata, UU Perkawinan (UU no 1 tahun 1974) 

dan UU Perlindungan Anak (UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak) 

2. Untuk mengetahui pendapat penulis terhadap pertimbangan majelis hakim 

yang memutuskan perkara hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya 

(Studi Kasus No : 527/Pdt.G/2012/PN.DPS) 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut :  

a. Kegunaan Teoritis  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hak Asuh Anak. Selain 

itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian 

selanjutnya  

b.Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu 

untuk pembentukan/ sebagai inspirasi penanganan terhadap hak asuh anak di 

Indonesia 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini , penulis membagi penulisan ke dalam beberapa bab 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya dapat 

membentuk suatu pembahasan. 

Bab pertama merupakan suatu pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. 
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Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan dalam analisis seperti 

arti dari Perkawinan, Perceraian, Akibat Putusnya Perkawinan, Pengertian Anak 

serta Batas Usia Anak dalam Pengaturannya, Hak-Hak Seorang Anak, Pengertian 

hak asuh anak dan kuasa asuh serta Teori Hak Asuh oleh ayah dan Teori Hak 

Asuh oleh ibu. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu yang didalamnya mengandung 

Jenis Penelitian, Ruang lingkup Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan dan 

Pengelolaan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.  

 

Bab keempat mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang hak 

asuh anak akibat perceraian. Yang terdiri dari duduknya perkara, pertimbangan 

hakim dan analisis penulis.  

 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

                                                

 

 

 

 




