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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keadaan anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan.

Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak

bernilai, penting, penerus bangsa. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku

kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Perlindungan anak dan

pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang

melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.1 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 seutuhnya.

Anak-anak itu penting dan berharga di mata Tuhan, oleh karenanya jangan anak-anak

menjadi korban, akibat dari perceraian yang dilakukan orang tua.

Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga

berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai

tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak belum dapat berdiri sendiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.2

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan

1 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak,(Jakarta;Bumi Aksara, 1990),
h. 35.

2 Endang Sumiarni dan Chandra Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang
Kesejahteraan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), h.108
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anak dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh

hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam

dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa

tentang Hak - Hak Anak. 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.

Dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak secara terperinci mengatur

tentang hak-hak anak seperti hak anak untuk memperoleh perlindungan dari bentuk

diskriminasi dan hukuman, memperoleh perlindungan dan perawatan seperti

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.3 Fenomena yang terjadi belum lama ini

yaitu anak menjadi korban kekerasan dalam diri anak baik dari fisik maupun psikis.

Dalam hal ini anak menjadi korban kekerasan secara psikis yaitu anak harus

menghadapi bahwa keluarganya tidak utuh lagi karena orang tuanya berpisah

(bercerai). Digambarkan secara fisik, anak menjadi lesu, tidak bersemangat, berat

badan yang turun dan sering sakit karena tidak ada nafsu makan. Hal ini menjadikan

perkembangan anak akan menurun drastis karena seharusnya anak tumbuh dengan

kasih sayang dan pengawasan kedua orang tuanya. Ketika kasus perceraian terjadi,

anak selalu menjadi korban atau dijadikan korban. Dijadikan korban karena dalam

perselisihan orang tua, anak seringkali dilibatkan. Dalam konflik keluarga, anak

menjadi bahan tarikmenarik antara orang tuanya dengan alasan cinta yang

3 Ibid., h. 322
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menyebabkan anak menjadi bingung karena terombang-ambing oleh keinginan orang

tua yang mengaku menyayanginya. Anak yang menjadi korban perceraian akan

mengalami tekanan mental yang berat. Di lingkungannya, anak akan merasa malu dan

minder terhadap orang disekitarnya karena masalah orang tuanya.

Konflik orang tua juga dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar di

sekolahnya karena pikirannya yang terganggu yang mempengaruhi kejiwaannya

bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stres dan frustasi, diperparah lagi jika

anak menjadi bahan pergunjingan teman-teman sekolahnya. Dalam beberapa fakta,

anak-anak korban perceraian ingin membebaskan diri dari masalah yang dihadapinya.

Namun terkadang mereka malah memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan

diri dari orang tuanya, bersahabat dengan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam

beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena salah memilih

pergaulan dan menambah beban fikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan

yang terjadi di rumah tangga. Hal ini tentunya menyisakan beban penderitaan

tersendiri bagi anak-anak korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka.

Perceraian orang tua tentunya melahirkan dampak tersendiri bagi anakanaknya.

Kondisi ini menjadikan anak mengalami babak kehidupan baru karena ditinggal oleh

salah satu orang tuanya yang tentunya akan merasa kehilangan atas kepergiannya.

Untuk itu anak perlu penyesuaian diri menghadapi kondisi kedua orang tuanya.

Untuk memperkecil dampak negatif dari perceraian orang tua, anak memerlukan

dukungan, cinta, nasihat, dan bantuan praktisi lainnya dan tidak ada standar berapa

lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang segera bisa bangkit kembali
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seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu

bertahuntahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri. Depresi

kehilangan orang tua bisa sangat merusak dan merampok banyak pikiran dan

perasaan sehingga seakan-akan dunia berhenti.

Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak

anak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam BAB X Pasal 45

sampai dengan Pasal 49 Undang – Undang No 1 Tahun 1974, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974, menyebutkan hak dan kewajiban orang tua terhadap

anak yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian

adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anakanaknya, semata-mata berdasarkan demi kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

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

penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.



5

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meski perkawinan

telah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan suami istri dan anak-

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi putus. Suami Istri yang telah

bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik dan

memelihara anaknya. Termasuk dalam hal ini pembiayaan yang timbul dari

pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Isi Undang-Undang Perkawinan tersebut

mencerminkan bahwa Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi

kepentingan anakanak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara

sosiologis dalam masyarakat sering dijumpai istilah bekas suami atau bekas istri,

namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah bekas bapak, bekas ibu atau

bekas anak karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah bisa

dipisahkan oleh apapun.

Tanggapan-tanggapan anak kecil atas perceraian ditengahi oleh terbatasnya

pola pemikiran dan sosial mereka, serta ketergantungan mereka terhadap orangtuanya

dan belum matangnya pola pikir dan sosial mereka akan lebih menguntungkan

mereka ketika remaja. Pada saat remaja, mereka lebih sedikit ingat mengenai konflik

dan perceraian yang terjadi pada saat mereka masih kecil. Tetapi tidak dipungkiri

bahwa mereka juga kecewa dan marah atas perkembangan pertumbuhan mereka

tanpa kehadiran keluarga yang utuh atau tidak pernah bercerai. Anak yang sudah

menginjak remaja dan mengalami perceraian orangtua lebih cenderung mengingat

konflik dan stres yang mengitari perceraian itu sepuluh tahun kemudian, pada masa

awal dewasa mereka. Mereka juga nampak kecewa dengan keadaan mereka yang
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tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Mereka juga menjadi kawatir bila hidup

mereka tidak akan lebih baik bila mereka tidak melakukan sesuatu lebih baik. Pada

masa remaja mereka dapat masuk dan terperangkap masalah obat obatan dan

kenakalan remaja dari pada remaja yang mengalami perceraian orangtua pada saat

kecil dan remaja yang tumbuh dalam keluarga utuh.

Pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Mengenai pembiayaan di tanggung oleh ayahnya. Namun ketentuan KHI tersebut

tidak berlaku secara universal, karena akan berlaku mengikat bagi mereka pemeluk

agama islam. Sedang bagi pemeluk yang bukan beragama Islam, tidak ada pedoman

yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang

menginginkannya. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan kesempatan

untuk memilih sendiri ikut ayah atau ibunya. Kesempatan untuk memilih itu semata-

mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih

tentram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak.

Kenyataan terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar

penduduknya beragama Islam, bila terjadi perceraian dan telah mempunyai anak di

bawah umur maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal tanggung jawab

orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian, dan permasalahan antara hak

pemeliharaan anak dengan tanggung jawab pemberian nafkah terhadap anak ini

sering berbanding terbalik. Maksudnya disini adalah dalam hal hak pemeliharaan

anak orangtua umumnya menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhannya, tetapi
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untuk kewajiban pemberian nafkah sering kali pihak yang telah diwajibkan

membiayai pemeliharaan anaknya tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan

putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus perceraian anak menjadi korban yang

diabaikan pemenuhan hak-haknya. Anak menjadi rentan dan tidak terlindungi ketika

perceraian terjadi diantara kedua orang tua mereka. Hal ini juga berlaku pada anak

korban perceraian di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga yang rentan terhadap

berbagai pembatasan, pengabaian dan tindak kekerasan. Hal ini sebagaimana yang

disampaikan oleh informan sebagai berikut:

Setelah orang tua saya bercerai saya ikut ayah saya yang telah tinggal bersama istri
barunya. Karena ayah bekerja, maka saya lebih sering menghabiskan waktu di
rumah bersama ibu tiri saya. Saya sering diingatkan untuk tidak keluar rumah dan
bermain dengan teman-teman saya.4

Penuturan dari informan lain menjelaskan bahwa:

Semenjak orang tua saya berpisah saya tinggal bersama ibu saya, dan ayah saya
tidak pernal lagi datang berkunjung untuk melihat saya atau untuk memberikan
uang belanja.5

Penuturan kedua informan di atas menjelaskan bahwa anak korban perceraian

di Desa Watumerembe tidak mendapatkan perlindungan dengan baik, setelah

perceraian kedua orang tuanya. Padahal amanat undang-undang dengan jelas telah

menjamin hak-hak anak korban perceraian. Salah satu peraturan perundang-undangan

yang didesain untuk melindungi hak-hak anak adalah Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tantang Perlindungan Anak. berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik

4 Jumadin, Anak Korban Perceraian di Desa Watumerembe, wawancara, Jumat 28 Juli 2017
5 Nurmiati, Anak Korban Perceraian di Desa Watumerembe, wawancara, Senin 5 Juni 2017
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untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca

Perceraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Watumerembe

Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.

B. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan perolehan,

pengkajian, dan penyajian data,  maka batasan dalam penelitian ini adalah

1. Implementasi perlindungan hak anak akibat perceraian kaitannya dengan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Watumerembe Kecamatan

Palangga Kabupaten Konawe Selatan.

2. Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dalam perspektif hukum

Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe

Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang,  dan batasan penelitian di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak bagi anak akibat perceraian

kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa

Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dalam perspektif

hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe

Selatan?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak bagi anak akibat perceraian

kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa

Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dalam

perspektif hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga

Kabupaten Konawe Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi anak

Agar dapat mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai akibat dari

perceraian kedua orang tuanya.

2. Bagi orang tua

Agar dapat mengetahui segenap hak yang mesti dipenuhi pada anaknya

sebagai akibat dari perceraian yang terjadi.

3. Bagi penulis

Agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untu menyelesaikan studi di

Fakultas Syariah IAIN Kendari.
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F. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan secara operasional mengenai

permasalahan yang diteliti.

1. Hak-hak anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

adalah (1)setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan

pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua

Orang Tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan

untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan

kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d. memperoleh hak Anak lainnya.

2. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber

dari Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku

manusia di tengah-tengah masyarakat, dalam penelitian ini berarti seperangkat

norma dan peraturan yang mengatur hak-hak yang diperoleh oleh anak pasca

perceraian kedua orang tuanya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk

memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui

khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan

spesifikasi kajiannya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan

penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan

sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Rahmadi Indra Tektona, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak

Korban Perceraian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam kenyataan

di masyarakat, ketika terjadi suatu perceraian, maka anak yang berada di

bawah umur, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya,

sedangkan bagi anak yang berumur, perwaliannya terserah kepada pilihan si

anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada

bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Perwalian atau hak asuh itu

sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam

mengasuh anak. Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk

memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika

hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya.


