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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ada tiga kunci penting yang tercantum dalam tujuan 

perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pertama 

membentuk keluarga (rumah tangga) berarti membentuk kesatuan hubungan 

suami dan isteri dalam satu wadah yang disebut dengan “rumah” kediaman 

bersama. Kedua bahagia, berarti adanya sikap rukun dalam keluarga. Ketiga kekal 

artinya dapat berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan 

begitu saja. Inti yang dapat disampaikan yakni menjelaskan dan menegaskan 

bahwasanya perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup dan hanya maut yang 

dapat memisahkan. 

Namun pada kenyataanya tujuan perkawinan dalam berumah tangga itu 

banyak yang tidak tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Antara suami dan 

isteri tidak jarang terjadi perbedaan pendapat maupun sikap yang menjadi pemicu 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maupun oleh sebab-sebab 

lain sehingga menimbulkan keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan itu 

tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan segala upaya damai telah dilakukan 

kedua belah pihak maupun keluarga namun tidak juga membawa hasil yang 
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maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar satu-satunya yang dianggap 

sebagai jalan keluar yang terbaik saat itu tidak lain adalah perceraian. 

Dengan adanya perceraian maka dapat menimbulkan persoalan-persoalan 

baru. Ada dua akibat yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian, pertama yaitu 

mengenai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh oleh suami dan isteri selama 

mereka berumah tangga, kedua yaitu berakibat pada anak apabila selama 

perkawinan dianugerahi seorang anak. Dalam hal ini penulis akan lebih menyoroti 

akibat yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian terhadap anak mengenai siapa 

yang memegang hak atas pemeliharaan anak setelah perceraian dan bagaimana 

dalam praktek pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. 

Di dalam kehidupan berumah tangga hadirnya anak merupakan 

penyempurna kebahagiaan keluarga tersebut. Anak merupakan anugerah yang 

diberikan Tuhan kepada pasangan suami isteri yang sudah menikah dan patut 

untuk disyukuri. Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu 

keluarga, sehingga wajarlah apabila keluarga harus memberikan perhatian yang 

penuh terhadap kehidupan masa depan dari anak-anaknya kelak.  

Bimbingan yang dilakukan oleh keluarga dalam hal ini bapak dan ibu 

sedikit banyaknya berpengaruh besar dalam perkembangan anak. Pada dasarnya 

anak itu tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat 

menimbulkan kerugian baik mental, fisik maupun sosial.1Maka dari itu perlu 

adanya bimbingan dan pengasuhan serta perawatan yang menjadi tanggung jawab 

orang tua ini dilakukan ketika anak belum dewasa (minderjarigheit) untuk 

                                                           
1
 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Tehadap Anak dan Perempuan, Bandung,  PT. 

Refika Aditama, hlm 69. 
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mengantar anak tersebut sampai dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

Apabila terjadi perceraian maka anak menjadi korban yang paling 

tersakiti akibat dari perceraian orang tuanya. Anak adalah orang terdekat yang 

paling merasakan dampak langsung dari adanya perceraian karena anak 

mempunyai ikatan lahir terhadap ayah dan ibunya. Dengan putusnya suatu 

perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap maka 

tentu saja ada akibat hukum yang mengikutinya, yakni mengenai hak asuh atas 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta kekuasaan orang tua yang berubah 

menjadi perwalian. 

Sebenarnya pemerintah telah berusaha untuk mengadakan keseragaman 

peraturan tentang perwalian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 sampai 

dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

mengatur mengenai tata cara menentukan siapa yang dapat menjadi wali dan cara 

bagaimana menentukannya. Demikian itu dimaksudkan agar tercapainya suatu 

unifikasi hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

maka di seluruh Indonesia berlakulah ketentuan mengenai perwalian, yang 

menjadi persoalan pengaturan mengenai perwalian tersebut sangat sederhana, 

sehingga menimbulkan kerancuan. Maka dari itu untuk menghindari kerancuan 

tersebut dapat dipergunakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

yaitu : 

“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang 

ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Indang Hukum Perdata 
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(Burgelijkn Wetboek), Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk 

Ordonantie Chisten Indonesia 1933 No. 74), Perkawinan Campuran (Regeling op 

gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang 

mengatur tentang perkawinan sejauh ini, dinyatakan tidak berlaku”. 

Dari pasal tersebut dapat dipertegas, bahwa selama belum ada peraturan 

baru yang mengatur mengenai perkawinan maupun segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan maka kembali kepada pengaturan sebelumnya 

yang berlaku bagi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2 

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan 

bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan, 

sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur secara khusus 

dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 9 tahun 1975 yang mulai berlaku 

tanggal 1 Oktober 1975. 

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 

1974 telah mengatur beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pencatatan Perkawinan 

2. Tata Cara Perkawinan 

3. Akta Perkawinan 

4. Tata Cara Perceraian 

5. Pembatalan Perkawinan 

6. Waktu Tunggu 

7. Beristeri lebih dari seorang. 

                                                           
2
 Masita Haruawarti, 2007,Tesis Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian, 

Semarang,  Magister Kenotariatan UNDIP, hlm. 18. 
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Yang telah disebutkan di atas telah mendapatkan pengaturan, sehingga dapat 

diberlakukan secara efektif. Sedangkan hal-hal seperti berikut : 

1. Harta benda dalam perkawinan 

2. Hak dan Kewajiban orang tua dan anak 

3. Kedudukan anak dan perwalian 

Yang disebutkan di atas belum mendapatkan pengaturan sehingga belum dapat 

diberlakukan secara efektif, maka dari itu masih diperlukan ketentuan-ketentuan 

peraturan yang lama.3 

Perceraian tentu menyisakan trauma yang mendalam bagi anak, karena 

harus menerima kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya memutuskan untuk 

berpisah.Perebutan mengenai hak pemeliharaan anak juga sering terjadi diantara 

orang tua. Selain itu persoalan mengenai pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi 

perceraian juga merupakan persoalan yang penting. Seringkali setelah perceraian, 

orang tua seolah mengesampingkan persoalan pemenuhan hak-hak anak terutama 

mengenai biaya pemeliharaan, biaya pendidikan maupun fasilitas penunjang 

lainnya. Apalagi jika orang tuanya telah memiliki keluarga baru, sehingga 

memungkinkan berkurangnya waktu dalam memenuhi hak-hak anaknya. 

Mengenai hak anak termasuk hak kewarisannya di dalam perwalian ditentukan 

melalui Penetapan Peradilan. 

Perihal mengenai tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak 

terdapat pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 

(1) dan ayat (2). 

                                                           
3
 Ibid, hlm 16. 
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Pasal 45 ayat (1) yang  menyatakan bahwa : 

“ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya”.   

Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa : 

“ 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 antar kedua orang tua putus “. 

Maka sesuai pasal tersebut dapat dipertegas bahwasanya meskipun kedua 

orang tua telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban mereka sebagai orang tua 

tidaklah putus untuk memberikan hak dan kewajibannya terhadap anak. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diutarakan maka penyusun tertarik 

untuk mempelajari masalah hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian secara 

mendalam serta berkeinginan dapat menyumbangkan pemikiran untuk 

memecahkan permasalahan yang timbul dalam mematuhi hukum yang berlaku di 

Indonesia khususnya mengenai hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian 

dalam penulisan skripsi yang berjudul “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA 

TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI 

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

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diutarakan di atas, 

maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah,  yaitu : 

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim menunjuk siapa diantara orang tua 

yang mendapatkan hak pemeliharaan anak dalam hal terjadi perceraian pada 

putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt? 
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2. Di dalam prakteknya bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua 

terhadap anak setelah perceraian pada putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt? 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 

menunjuk siapa diantara orang tua yang mendapatkan hak pemeliharaan 

anak dalam hal terjadi perceraian pada putusan No. 

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

b. Untuk mengetahui bagaimana dalam prakteknya pelaksanaan hak dan 

kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian. 

2. Tujuan Subjektif 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

strata satu Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta.
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