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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.
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Hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak

sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian

telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepastian hukum dalam

perlindungan anak tersebut.1

2. Ayu Nadia Maryandani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi

Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum

terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan

hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang

No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam

Undang-Undang administrative lainnya. b) Faktor penghambat perlindungan

hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat,

penegak hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang

ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang

No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2

3. M. Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana. Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa 1) Kekerasan terhadap anak adalah semua

1 Rahmadi Indra Tektona, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban
Perceraian, Jurnal MUWÂZÂH, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012

2 Ayu Nadia Maryandani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban
Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia (skripsi) Universitas Lampung
2016
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bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya

bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas

anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya misalnya orangtua, guru dan

orang terdekat lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, di

rumah, tempat bermain, atau bahkan di sekolah. Banyak kasus terjadi

kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang semestinya memberikan

perlindungan dan kasih sayang. 2) Dalam hal penegakan hukum atas

kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada dalam posisi yang masih

rendah. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan aparat penegak hukum dalam

menelaah dan menafsirkan hukum sehingga masih banyak dikalangan

penegak hukum yang masih memakai KUHP dalam tuntutannya

dipersidangan padahal aturan tentang perlindungan anak sudah terakomodir

semuanya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Harmonisasi

berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak

dihadapkan pada berbagai hambatan dan sosialisasi Peraturan perundang-

undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.

3) Dalam hal perlindungan anak, Pemerintah Indonesia telah memperkuat

kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-

hak anak.3

3 M. Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Kanun Jurnal Ilmu
Hukum, No. 54, Th. XIII Agustus, 2011.
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Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya identik dengan judul yang

diteliti oleh penulis. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan duplikasi

terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian yang disebutkan di atas hanya memiliki

keidentikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni membahas tentang

perlindungan terhadap anak korban perceraian. Adapun aspek lain memiliki

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, misalnya Tektona meneliti

masalah peerwalian anak korban perceraian, sementara penulis meneliti aspek yang

lebih luas, yakn hak-hak anak yang dijamin dalam undang-undang. Demikian pula

Maryandani yang meneliti faktor penghambat pemenuhan hak anak serta sanksi yang

diberikan pada orang tua yang mengabaikan hak anak, sementara penulis meneliti

hak-hak anak yang dijamin dalam undang-undang. Demikan pula dengan penelitian

Iqbal yang lebih fokus pada aspek kekerasan yang dialami anak setelah perceraian,

sementara penulis lebih fokus pada hak-hak yang mesti dipenuhi bagi anak setelah

perceraian. Aspek lain juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis

lakukan, diantaranya sebab penelitian/ latar belakang, kajian teori, lokasi dan waktu

penelitian berbeda satu sama lain, serta sumber data penelitian.

B. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak

adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.4 Sedangkan dalam pengertian

sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu

4 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1990), h. 81
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atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila

ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia

lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan

dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.5

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini

yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang

masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia

cukup beragam, antara lain yaitu:

a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas)

tahun dan belum pernah kawin.

b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya

c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 menyatakan, anak adalah

seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

5 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya),
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), h. 3.
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C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung

yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan

bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada

subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun revresif,

baik lisan maupun yang tertulis. Perlindungan Hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.6

2. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan

harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.7

3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman

dari pihak manapun.8

6 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta
Pengalaman-Pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing. 2009), h. 74

7 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang
Prinsip-prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 25

8 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka,
2005), h. 102
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4. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan

hukum.9

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-ahak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.10 Mendapatkan

perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi

anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat,

bangsa dan Negara di masa depan. Pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan

masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, mapun

komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupaya perlindungan bagi

anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakan hak-hak anak,

9 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), h.
3

10 Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara,1990), h. 47
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tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan

datang.

Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak

mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat

sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan

dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.

Sedangkan kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata

kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki

arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap

warga negara”. Kepastian hukum dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma

hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak

mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku

patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul

peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma

hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga

timbul penafsiran yang berbeda yang akibatnya akan membawa kepada

ketidakpastian hukum. Hak Asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum

ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan

isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Seringkali dalam

kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan

ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak

mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya.
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Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi

yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.Ini

berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup,

mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam

pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Upaya

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental

right anf freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

kesejahteraan anak.

Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45, Pasal

46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan dindangkannya Undang-Undang No.3

tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian terdapat juga beberapa Pasal yang

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara

lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305,Pasal

308,Pasal341, dan Pasal 365 KUHP. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No.35

tahun 20014 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai

perlindungan hakhak anak. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya

perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk

menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksaan

perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan

anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:
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1. Prinsip-Prinsip Non-diskriminasi (non-discrimination);

2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child);

3. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (the right to

life, survival and development);

4. Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of child).

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak mengatur bahwa perlindungan anak 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. Undang-Undang No. 35 tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak

pidana, saksi dan pelaku tindak pidana. Mengenai perlindungan khusus terhadap anak

korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 tahun 2014

tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak

korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik,

psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
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b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pemerintah sebagaimana

amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah

membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan

perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagai mana diatur dalam

Pasal 74 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan

perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan

Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dan dalam hal diperlukan,

pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau

lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan

perlindungan anak daerah.

Pasal 76 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan

hak anak;

b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang

penyelenggaraan perlindungan anak;

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;

d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai

pelanggaran hak anak;

e. Melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak;
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f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat bidang

perlindungan anak; dan

g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran

terhadap Undang-Undang ini.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa

akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam

pelaksanaan perlindungan.11

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofis: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan

keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis

pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi

yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD

1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

11 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 33
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Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu

menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang

berkaitan.12

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang

menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara

melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik,

membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak

langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang

melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Dalam UU.No. 23 Tahun

2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

Pasal 1 ayat 2:

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.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13 ayat 1:

12 Ibid., h. 36
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Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan:

a. Diskriminasi;

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;

c. Penelantaran;

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 ayat 2:

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk

perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan

hukuman.

Pasal 16:

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2) Setiap anak berhak untuk memperolah kebebasan sesuai dengan hukum.

3) Penangkapan, penahanan, atau tindal pidana penjara anak hanya dilakukan

apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai

upaya terakhir.
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Sementara itu dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara rinci

mengenai hak anak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 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.

Pasal 14 ayat 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.

Sementara itu kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam pasal 26

sebagai berikut:

Pasal 26 ayat 1:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
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b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada

Anak.

Pasal 26 ayat 2:

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau

karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih

kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan,

dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang

bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan

bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat

untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan

dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.13

D. Pengertian Pernikahan dan Perceraian

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

13 Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini + Hak Asuh Anak,
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 166.
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seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Arti dari sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan, adalah membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Berdasarkan  pengertian  di atas  dapat  dirumuskan  unsur-unsur perkawinan,

yaitu:

a. Perkawinan merupakan ikatan lahir  batin. Ikatan lahir adalah ikatan yang
dapat dilihat (hubungan formal), yaitu mengungkapkan adanya suatu
hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama
sebagai suami istri. Hal ini dapat dilihat karena dibentuk oleh undang-undang,
hubungan mana mengikat bagi kedua belah pihak dan pihak lain atau
masyarakat. Ikatan batin ialah ikatan yang tidak dapat dilihat (hubungan tidak
formal), yang diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk
hidup bersama, yang akan menimbulkan kerukunan dan mengikat kedua belah
pihak. Terjalinnya ikatan lahir batin tersebut, merupakan fondasi dalam
membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai
suami istri mengandung arti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami
tidak diperbolehkan untuk kawin lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini
mengandung asas monogami. Dalam keadaan tertentu asas monogami dapat
dikesampingkan, akan tetapi diperbolehkan bagi mereka yang yang
diperkenankan oleh agama dan undang-undang untuk menikah lagi dengan
alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal. Hal ini dapat diartikan, bahwa mereka itu haruslah berlangsung
terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.
Pemutusan. Perceraian karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan
suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan perkawinan karena
perceraian (cerai hidup), merupakan jalan akhir setelah jalan lain tidak dapat
ditempuh lagi.

d. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa
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perkawinan itu tidak begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan
sebagai karunia Tuhan kepada manusia, sebagai makhluk yang beradab.14

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

Kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang juga menganut

asas atau prinsip mempersukar perceraian.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan

bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim,

Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan j juga diatur dalam

Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa

perceraian dapat dilakukan didepan sidang peradilan setelah peradilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam Peraturan

Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

sebagainya yang sukar disembuhkan.

14 M. Hasballah Thalib, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam, (Medan: Fakultas Hukum
Universitas Dharmawangsa, 1993), h. 103.
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b. Salah satu pihak meningglkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar

kamampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan dibenarkannya perceraian antara suami/istri yang terikat dalam suatu

perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam tidak hanya alasan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, yakni sebagai

berikut:

a. Suami melanggar taklik talak

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terajdinya ketidak rukunan

dalam rumah tangga.

Dalam ajaran Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak secara

harfiah berarti membebaskan seekor binatang digunakan dalam sejarah untuk
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menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.15 Menurut Pasal

117 Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ‘talak

adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi penyebab

putusnya perkawinan.

Dalam ajaran Islam, larangan perceraian disebutkan dalam hadits Rasullullah

Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al hakim dari

Ibnu Umar yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang

paling dibenci Allah.16

Berdasarkan hadis di atas, dengan memiliki kemaslahatan dan

kemudaratannya maka hukum talak ada empat, yaitu:

a. Wajib
Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri dan kedua hakim memandang

perlu supaya keduanya bercerai.
b. Sunnah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya)
dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

c. Haram
Dalam dua perkara: pertama menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan

haid, dan kedua menyatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya pada
waktu suci itu.

d. Makruh
Yaitu hukum asal dari pada yang tersebut dalam hadits Rasullulah SAW

tersebut di atas yakni perceraian dihalalkan akan tetapi dibenci oleh Allah.17

15 M. Hasballah Thalib, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam, (Medan: Fakultas Hukum
Universitas Dharmawangsa, 1993), h. 101.

16 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet.
1. 2013), h. 268-269.

17 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. XVII, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 380.
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E. Perlindungan Hak-hak Anak dalam Kompilasi Hukum di Indonesia

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,

atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau

keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai dengan derajat

ketiga.18 Terdapat sejumlah hak yang mesti dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya

yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah

sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu Pembunuhan

terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu

terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut

nyawa seseorang. Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah

melarangnya dalam al Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Isra ayat

31 sebagai berikut:

                           
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah
yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.19

18 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1997), h. 98
19 Kementerian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), h.

285
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Ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa

kecuali anak hasil perceraian. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung

tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia

(HAM).

2. Hak mendapatkan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul

keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status

anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak

akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di

lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini

Allah berfirman dalam Q.S. al Ahzab: 5 sebagai berikut:

                       
                     
      

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.20

20 Ibid., h. 418
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3. Hak mendapatkan ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI

maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam Q.S. al

Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

                          
                        
                         
                           
                         

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan.21

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya

selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan

21 Ibid., h. 37
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gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan,

dan perhatian dari orang tuanya. Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui

anak berkata: ”Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami

maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk

menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan

seorang khalifah”. Ibn Qudamah mengatakan, bahwa “menjamin dan mengurus bayi

adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa”. Untuk itu bayi harus dijaga

dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santuan

bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.22

4. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan

perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju

kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan

pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian

yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam Q.S. at Tahrim

ayat 6 sebagai berikut:

                          
               

Terjemahnya:

22 Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, (Jakarta, Amisco, 2000),
h. 139
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.23

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang

dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik

mereka.24 Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana

menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan

itu berarti menjerumuskan diri ke neraka. Keluarga merupakan lingkungan pertama

yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan

berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena

itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan

didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan

lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau

mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan

santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain

sebagainya.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak menyatakan orang tua adalah ayah/ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,

atau ayah dan /atau ibu angkat.

23 Kementerian Agama RI, op. cit., h. 560
24 Ali Ghufran, Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui, (Jakarta, Amzah, 2007),

h. 70
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Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa, Kekerasan dalam Rumah Tangga

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

rumah tangga. Pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini

meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga; dan/atau

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalamrumah

tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c

dipandang sebagaianggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam

rumah tanggayang bersangkutan.

Mengenai karakteristik kejahatan dalam keluarga juga diatur dalam Pasal 5

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan

fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
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Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatanyang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,

atau luka berat. Pasal7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengatur bahwa

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalahp erbuatan

yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyakemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada

seseorang.” Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa : (1) Setiap orang dilarang

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di

bawah kendali orang tersebut.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu

bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu

mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu

dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan
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diskriminatif. Agar menjamin kehidupan bisa seorang anak berjalan dengan normal,

maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada

kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif

karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral

terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-

tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak

dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya

perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua

belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

yang merubah beberapa ketentuan atau pasal dan mempertegas tentang perlunya

pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Untuk

efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga

independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah

dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Atas dasar ini pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan
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yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan

khusus kepada anak.

Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) huruf I menyatakan perlindungan khusus kepada

anak dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak korban kekerasan

fisik dan/atau psikis. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,

tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara

Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan

demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan

dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan

kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga,

terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup
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rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika

kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak-adilan

terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah,

melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan

masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam

rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal

28G ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun

1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak

kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada

kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk

menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu

penelitian deskriptif kualitatif. “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara

objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang

sebelumnya belum pernah diketahui.1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara

sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu

mengambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan

dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi,

tetapi dapat menambah khazanah keilmuan.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Watumereme Kecamatan Palangga

Kaupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan

dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung

sejak Agustus sampai dengan September 2017.

1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta,
2006), h. 4


