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HALAMAN PERNYATAAN  

Bismillahirrahmanirrahim 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Nurul Puspitasari 

NIM   : 20130610029  

Judul Skripsi  : HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP    

ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI 

PENGADILAN NEGERI WATES. (Studi Putusan: 

Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Wt) 

   

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan 

hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat 

karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak 

ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk 

memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari ternyata 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun. 

 

Yogyakarta,  Juni 2017 
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MOTTO 

 

Ilmu itu bukanlah sebuah kemahiran dalam berkata-kata, tetapi ilmu 

itu (menimbulkan) taqwa kepada Tuhan ( Abdullah bin Mas’ud) 

 

 “ Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan shalatmu 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 

sabar ”   

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

 

“ Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberi jalan 

keluar kepadanya dan memberi jalan rezeki dan arah yang tidak 

disangka-sangka. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka 

Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Barangsiapa yang bertaqwa 

kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan 

pahala yang agung “  

(Q.S Ath-Thalaq: 2.3,4) 

 

 

“ Ketahuilah! Sesungguhnya bila kalian bersabar atas kesusahan 

yang sebentar saja, maka kalian akan menikmati kesenangan yang 

panjang“ (Thariq bin Ziyad, 711 M)
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Karya sederhana ini Nurul persembahkan untuk: 

 

Yang terkasih Allah S.W.T dan Nabi Muhammad S.A.W 

Yang tercinta Papa saya Sutijo, Mama saya Sahertian Asri (Almh) dan Kakak 

saya Septiana Ayu Lestari 

 

Terima kasih atas segala cinta kasih selama ini, motivasi serta nasehat dan tak 

hentinya selalu mendoakan saya, semoga Allah S.W.T selalu melindungi dan 

membalas segala kebaikan, perhatian, dukungan dan doa yang telah 

dipanjatkan, Amin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayat serta nikmat sehat kepada saya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam senantiasa 

tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi 

kami, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, Amin. 

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG 

TUA TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI 

PENGADILAN NEGERI WATES (Studi Kasus No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt)”. 

Penyusunan karya ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya menghaturkan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya 

2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum, selaku Kepala Prodi Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
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4. Ibu Endang Heriyani, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing 1 saya yang 

telah memberikan banyak saran dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam 

penyelesaian skripsi ini 

5. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing 2 saya 

yang telah memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan dan memberi 

banyak saran dan ilmu yang bermanfaat selama proses pembuatan skripsi ini 

6. Bapak Edy Sameaputty, S.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Wates 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai dan 

memberikan semangat agat dapat mempertahankan skripsi ini 

7. Orang tua tercinta Papa Sutijo, S.H dan Mama saya Sahertian Asri (Almh), 

yang selalu memberi dukungan semangat, kebahagiaan serta tiada hentinya 

mendoakanku dan mengingatkanku mengerjakan skripsi  serta memberikan 

masukan yang baik untuk rencana hidup kedepanku, sehingga membuatku 

tidak sabar untuk segera membahagiakan mereka 

8. Kakak saya mbak Septiana Ayu Lestari, S. Pd yang selalu memberikan 

semangat, masukan ilmu serta member asupan gizi yang baik untuk adiknya 

agar tidak mudah lelah dalam mengerjakan skripsi ini dan Keponakan kecilku 

Alya Rahmah yang selalu menghiburku 

9. Nenek saya tercinta, Nek Asma yang senantiasa mendoakan cucunya ini agar 

selalu dipermudah dalam segala urusan, semoga selalu sehat ya Nek 

10. Mbah Atmo, Mbah Suti, Mbah Rantem yang selalu memberi dukungan agar 

penulis cepat menyelesaikan skipsi ini  
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11. Sahabat-sahabat seperjuangan saya dari awal masuk kuliah hingga sekarang 

Retno Dwi Ambar Astuti, Dinda Hesti Irianty, Fikri Aulia, Sri Eka 

Wulandari, Bripda Marreta Andiyani Suryaningrum, Faisal Ibnu Hasnan, 

Erwin Laksamana dan Enggar Prayoga yang sudah bersedia menjadi  tempat 

keluh kesah serta selalu memberi semangat dan mau menerima baik buruknya 

saya 

12. Sahabat-sahabat terbaik semasa ngekos, meski jauh dimata namun dekat 

dihati Firda Nana Karlina S. E, Mayangsari S. E, Nisa Mutia Sari, Juju 

Juhariah dan Fikri Aulia S.H  yang selalu memberi suntikan semangat  untuk 

terus berjuang menyelesesaikan skripsi ini 

13. Sahabat  masa kecil Bunga Dwi Lintang Irana dan Dian Putri Resmi S. E 

yang selalu menjadi teman dikala sedih, susah, duka, senang, bahagia dan 

menjadi pelipur lara bagiku 

14. Teman-teman KKN 126 UMY yang sama-sama lagi menggapai mimpi untuk 

masa depan lebih indah dan yang selalu dirindukan kebesamaannya 

15. Kepada narasumber saya ibu Anastasia Sri Suharyanti yang telah meluangkan 

waktu untuk saya wawancarai  

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu 

memberi informasi dan dukungan dalam mewujudkan skripsi ini 

17. Seluruh staf karyawan Tata Usaha dan dekanat Fakultas Hukum 

Muhammadiyah Yogyakarta 

18. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
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Sekian pengantar dari penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon 

keridhoan dan kekuatan semoga dengan penyusunan skripsi ini penulis mendapat 

tambahan ilmu yang berguna. Akhir kata semoga karya yang sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Amin yaa rabbal ‘alamin. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

 

Yogyakarta,   Juni 2017 

Penulis, 

 

Nurul Puspitasari 
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