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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan dalam pelaksanaannya tidaklah selalu berjalan tanpa halangan. Terkadang 

pasangan suami isteri mendapat banyak hambatan/halangan menuju kebahagiaan. Mulai 

dari masalah-masalah kecil dan sepele sampai kepada hal yang dianggap serius dan 

prinsip yang dianggap menimbulkan kehancuran di dalam rumah tangga yang berakhir 

dengan perceraian.  

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: (a) kematian; (b) perceraian; 

dan (c) atas putusan pengadilan
1
. Terkait dengan perceraian juga ditegaskan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan itu pun 

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

suami isteri. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang 

mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik 

dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. 
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Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang 

berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain, persoalan ekonomi, perbedaan 

usia yang besar, keinginan untuk memperoleh anak, dan persoalan dalam prinsip hidup 

yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga 

pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat, serta situasi 

masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh 

dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.  

Dalam kasus perkara No. 135/PDT.G/2013/PN.TK dengan duduk perkara DP sebagai 

penggugat dan COJ sebagai tergugat telah melakukan perkawinan selama 6 tahun dan 

dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama yang berusia 5 tahun dan anak kedua yang 

berusia 2 tahun. Dikarenakan pertengkaran dan percekcokan antara penggugat dan 

tergugat yang terjadi secara terus-menerus serta tidak ada jalan keluar untuk berdamai, 

maka tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik 

dan harmonis antara penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat sepakat 

untuk membagi dan mengasuh kedua anaknya yaitu anak tertua akan diasuh oleh 

penggugat dan anak kedua akan diasuh oleh tergugat, dengan biaya yang ditanggung 

masing-masing. Anak pertama sudah tinggal bersama keluarga penggugat karena sering 

ditinggal oleh tergugat, sedangkan anak kedua mereka sudah sejak kecil memang tinggal 

bersama tergugat. Bahwa tergugat tidak ada kesungguhan atas upaya-upaya yang telah 

dilakukan demi membina keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat. Bahwa tergugat pada persidangan yang pertama datang 

menghadap sendiri dan telah dilakukan mediasi, namun pada penundaan upaya mediasi 

berikutnya sampai dengan dilangsungkannya persidangan tergugat tidak lagi datang dan 
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atau menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sekalipun telah 

dipanggil secara patut. Bahwa penggugat dan saudara-saudara penggugat telah berulang 

kali bersabar untuk menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun usaha 

itu sia-sia belaka. Penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat 

berkeinginan untuk bekerja sedangkan pengugat tidak memberikan izin untuk bekerja, 

bahkan penggugat mendapati tergugat pernah makan berdua dengan seorang laki-laki, 

sehingga pertengkaran mereka tidak dapat diselesaikan dan akhirnya tergugat pergi dari 

rumah dan tinggal dengan orang tuanya. Dengan demikian, kerukunan rumah tangga 

penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat berketetapan 

hati untuk mengakhiri perkawinan tersebut dan perceraian sebagai alternatif yang ada 

dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat hukumnya. 

Hak asuh anak dibawah umur (dibawah 18 tahun) berada ditangan ibu. Tapi hal tersebut 

dapat disimpangi apabila ayah dapat membuktikan bila ibu tidak layak untuk 

mendapatkan hak asuh anak. Seorang ibu bisa dikatakan "tidak layak" mendapat hak asuh 

karena tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga dikhawatirkan anak akan terlantar. 

Memang benar bahwa dalam sidang, si ayah juga akan dimintai tanggung jawabnya 

untuk tetap membiayai kehidupan si anak, tapi alangkah baiknya bila si ibu punya 

penghasilan sendiri. Seorang ibu bisa dikatakan "tidak layak" mendapat hak asuh karena 

kesehatan bila si ayah bisa membuktikan (dengan surat keterangan dokter yg pernah 

memeriksa) bahwa kesehatan ibu (baik fisik maupun mental) memang tidak layak untuk 

membesarkan anak.  

Masalah utama yang menjadi pertimbangan bagi pasangan suami/isteri ketika bercerai 

adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati mereka. Anak yang bagi sebagian orang 
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seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan 

bercerai sangat menginginkan untuk mendapatkan kuasa/hak asuh atas anak-anak itu.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang Hak 

Asuh Anak yang penulis ingin tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS 

YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS NOMOR 

135/PDT.G/2013/PN.TK) 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini 

terdapat beberapa masalah yang dirumuskan, beberapa masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Apakah alasan pemberian hak asuh anak dalam perkara perceraian putusan Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang No.135/PDT.G/2013/PN.TK. 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum seorang hakim dalam menentukan hak asuh anak 

dalam perkara perceraian dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

No.135/PDT.G/2013/PN.TK. 

3. Bagaimanakah akibat hukum atas hak asuh anak akibat perceraian dalam putusan 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.135/PDT.G/2013/PN.TK. 

C. Ruang Lingkup Penelitian  

Lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup kajian dan lingkup bidang ilmu hukum 

keluarga. Lingkup materi ini adalah tentang hak asuh anak di dalam perkara perceraian 

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 135/PDT.G/2013/PN.TK,  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan pemberian hak asuh anak dalam perkara 

perceraian dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

No.135/PDT.G/2013/PN.TK 

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum seorang hakim dalam 

menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

No.135/PDT.G/2013/PN.TK 

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul atas hak asuh anak akibat 

perceraian dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 

135/PDT.G/2013/PN.TK 

E. Kegunaan penulisan : 

Kegunaan Penelitian dapat dibedakan  ke dalam dua segi, yaitu kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hak asuh anak di dalam perkara 

perceraian. 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai sumber informasi dan bacaan bagi masyarakat luas mengenai Hak Asuh Anak di 

dalam perkara perceraian. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung. 

 


