
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut hukum Islam, mempunyai nilai-nilai keagamaan 

yaitu sebagai ibadah kepada Allah Swt. dan mengikuti sunah Nabi, disamping itu 

perkawinan juga mempunyai nilai kemanusiaan, yaitu antara lain untuk 

mendapatkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri 

serta agamanya. Didalam penyelenggaraan perkawinan itu harus sesuai dengan 

hukum perkawinan Islam, yaitu berdasarkan syarat-syarat dan rukun nikah. 

Orang yang telah menjalankan perkawinan, artinya telah melaksanakan 

Sunah Rasul dan separuh dari ibadah di dunia telah diperoleh: "Nikah itu sebagian 

dari sunnahku. Barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku maka ia tidak 
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terbilang pada umatku yang baik". Bahkan Allah Swt, berulang-ulang 

mengungkap pernikahan. 

Firman-firmanNya, antara lain: 

QS Al-Dzariyat ayat 49:
1


                 

Artinya: “Segala sesuatu, kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

menyadari (kebesaran Allah)”. 

 

QS. Surat Yasin ayat 36:
2
 

                          

    

Artinya: "Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik 

dari apa yang tumbuh di bumi dan dari jenis mereka (manusia) maupun 
dari (mahkluk-mahkluk) yang tidak mereka ketahui”. 

 

Demikian gambaran tersebut begitu jelas dan gamblang, betapa istimewa 

dan pentingnya pernikahan.Itulah wahyu-wahyu Allah dan hadist-hadist Rasul 

yang memberikan petunjuk, bahkan perkawinan atau pernikahan itu dianjurkan 

dalam agama serta diberkahi oleh Allah Swt. 

Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak jaman 

penjajahan Belanda sampai dengan sekarang. Bahkan aturan perkawinan tersebut 

tidak saja menyangkut umat Islam di Indonesia, tetapi juga menyangkut umat 

agama lainnya seperti Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Hal ini mengacu 

kepada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

yang menyatakan: 

                                                             
1
 QS. Al-Dzariyat (51) ayat 49 

2
QS. Yasin (36) ayat 36 
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“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu".
3
 

Namun kenyataan saat ini, khususnya bagi umat Islam, berdasarkan data 

sensus, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sejak diberlakukannya 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut banyak 

menimbulkan masalah hukum perkawinan, salah satu diantaranya kasus 

perkawinan “di bawah tangan”, yang populer dengan istilah "kawin sirri" yang 

dilakukan masyarakat umumnya. 

Disamping itu “kawin sirri” dilakukan dengan berbagai latar belakang 

yang berbeda, diantaranya untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan atau 

terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama, karena kedua belah pihak 

belum siap meresmikannya atau meramaikannya, karena biaya yang mahal, 

prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan 

hukum dan hukuman administrasi dari atasan, kehendak orang tua, keyakinan, 

ketidaktahuan masyarakat akan fungsi surat nikah, ekonomi, adanya pasangan 

muda-mudi yang tengah dimabuk asmara (kebanyakan mahasiswa belum mapan) 

serta untuk perkawinan kedua memilih kawin sirri daripada berzina. 

Khusus untuk faktor yang terakhir, sebagian masyarakat memilih kawin 

sirri untuk berpoligami karena takut tidak disetujui oleh istri yang pertama. Dan 

salah satu syarat bagi suami untuk berpoligami adalah adanya persetujuan dari 

istri pertama. Akibatnya, ketika dia mempunyai anak dalam perkawinannya 

dengan istri kedua yang dilakukan dengan cara sirri, akan menemui kesulitan 

                                                             
3
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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ketika dia akan meng-itsbat-kan perkawinannya di Pengadilan Agama. Di satu sisi 

dia belum meminta izin dari istri yang pertama untuk poligami, di sisi lain dia 

juga mempertimbangkan hak anaknya untuk mendapatkan masa depan yang lebih 

cerah. 

Seperti kasus permohonan ijin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang dengan nomor perkara 6445/Pdt.G/2013/PA Kab. Malang. 

Melalui kuasanya, Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 8 

November 2013 untuk melawan Termohon, mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

Pemohon telah melaksanakan perkawinan pertama dengan Termohon, hal 

ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1073/85/1968, dikeluarkan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, 

Kota Malang, tanggal 19 Oktober 1968. Dari perkawinan ini telah lahir 6 orang 

anak. 

Dalam perjalanan pernikahannya dengan Termohon, Pemohon berhasrat 

untuk poligami. Dengan alasan ingin menjadi imam dalam rumah tangganya 

bukan sebagai makmum terutama dalam pendidikan anak-anak. Maka Pemohon 

bertemu dengan wanita yang dia pilih untuk dijadikan istri kedua, sebut saja 

namanya Iin (nama samaran). 

Kemudian Pemohon menikahi Iin atas persetujuan dari istri pertama 

dengan syarat nikah sirri saja. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Alm. 

Djauhari dengan mahar sebesar Rp. 100.000, serta dihadiri oleh tiga orang saksi. 



5 
 

 
 

Dengan terpenuhinya rukun-rukun perkawinan maka secara agama perkawinan itu 

sah. 

Dari perkawinan kedua tersebut lahirlah dua orang anak. Pada saat ini, 

usia kedua anak itu dalam masa-masa produktif untuk menuntut ilmu. Dengan 

diajukannya permohonan izin poligami ini adalah demi kepentingan sekolah 

kedua anak Pemohon hasil perkawinannya dengan Iin. Karena perkawinan kedua 

tersebut dilakukan secara sirri, maka tidak ada buku nikah yang membuktikan 

keduanya melakukan perkawinan. Tanpa buku nikah tersebut, akta kelahiran akan 

sangat sulit dikeluarkan oleh petugas yang berwenang. 

Dalam proses persidangan, diketahui fakta bahwa pernikahan Pemohon 

dengan Iin bermasalah. Termohon selaku istri pertama memberikan keterangan 

bahwa dia tidak pernah memberikan izin untuk Pemohon berpoligami dengan 

syarat apapun. Sehingga hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami 

tersebut. Dengan begitu, anak yang seharusnya mendapatkan apa yang menjadi 

hak-haknya akan terhambat tanpa adanya akta kelahiran dari perkawinan kedua 

orang tuanya yang bermasalah. 

Begitulah kiranya ketika“kawin sirri” sudah terlanjur dilakukan. Ketika 

perkawinan tersebut sudah mengalami usia panjang dan terjadilah hal yang tidak 

bisa diduga sebelumnya, seandainya sudah mempunyai keturunan terjadi 

perceraian atau seseorang lebih dulu meninggal, maka apa yang terjadi sudah bisa 

dibayangkan bagaimana penyelesaian hukumnya bila tidak memiliki data/surat-

surat/dokumen resmi yang dapat di buktikan, akan mengalami kesulitan dan 

"kerepotan" bagi yang bersangkutan. Dan hal ini semua bermuara kepada 
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bagaimana akibat hukum, terutama mengenai hak-hak isteri dan hak anak dan 

perlindungan hukum dari perkawinan tersebut menurut peraturan perundangan 

yang berlaku. 

Fenomena kawin sirri yang cenderung merugikan kaum perempuan dan 

anak-anak merupakan contoh betapa lemahnya penegakan hukum di bidang 

perkawinan. Hukum seakan-akan tidak berdaya menghadapi praktik kawin sirri 

yang sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi 

dengan tegas, dan diperlukan regulasi dan sistem kerja yang jelas mengenai 

penegakan ketentuan-ketentuan yang ada. Sampai saat ini, ketentuan-ketentuan 

tersebut belum mampu menjerat pelaku dan orang yang terlibat didalamnya. 

Beberapa kasus yang terjadi, mengindikasikan bahwa ada pihak – pihak 

yang lebih banyak dirugikan baik dari segi hukum maupun segi sosial, kawin sirri 

itu tidak menguntungkan. Segi hukumnya, tidak mempunyai kepastian hukum, 

bagi hukum negara status istri yang dikawin sirri sangat lemah. Anak yang 

dilahirkan hasil kawin sirri tidak akan mendapatkan haknya dari ayahnya, karena 

orang tua tidak mempunyai surat nikah, bahkan sulit untuk mendapatkan akte 

kelahiran yang menjadi dokumen ketika akan memperoleh pendidikan sekolah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

terhadap kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang tentang 

perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua? 
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2. Bagaimana pandangan aktivis gender Kota Malang terhadap kasus No: 

6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang tentang perlindungan hukum bagi 

anak dalam perkawinan kedua? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji, mendeskripsikan serta menganalisis pandangan hakim 

Pegadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkara No: 6445/ Pdt.G/ 

2013/PA. Kab. Malang tentang perlindungan hukum bagi anak dalam 

perkawinan kedua. 

2. Untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis pandangan aktivis 

gender Kota Malang terhadap kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. 

Malang tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

akademik dalam menyikapi realita yang terjadi di masyarakat, serta 

diharapkan pula dapat berguna dan bermanfaat untuk kepentingan 

pengembangan teori hukum. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat terkait 

khususnya dalam kasus perlindungan anak dalam pernikahan kedua 

perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis 

gender Kota Malang. 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

kepentingan bidang keilmuan, khususnya dalam ilmu hukum Islam dan 

hukum positif. Serta untuk kepentingan bidang profesi peneliti yang 

diharapkan terjun dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia, 

khususnya dalam Peradilan Agama. Kemudian diharapkan memberikan 

sumbangan pemikiran kepada instansi terkait, seperti Peradilan Agama, 

tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan 

aktivis gender Kota Malang terhadap perlindungan anak dalam 

perkawinan. 

E. Definisi Operasional 

1. Perlindungan Anak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan memiliki arti hal 

(perbuatan) memperlindungi. Dalam arti lain juga disebutkan sebagai 

penjagaan, perawatan dan pemeliharaan
4
. Sedangkan anak menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak dalam kandungan. Jadi, perlindungan anak menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

                                                             
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://artikata.com/arti-318257-aktivis.html, diakses tanggal 23 

Juli 204. 

http://artikata.com/arti-318257-aktivis.html
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optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5
 

2. Perkawinan Kedua 

Perkawinan dalam bahasa lain disebut sebagai pernikahan, yaitu suatu 

usaha dalam membentuk keluarga dengan lawan jenis, beristri atau 

bersuami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 Sedangkan kedua yaitu setelah yang 

pertama.Jadi perkawinan kedua yaitu perkawinan yang dilakukan setelah 

perkawinan yang pertama, atau dalam konteks ini adalah suami yang 

ingin berpoligami. 

3. Aktivis Gender 

Aktivis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang (terutama 

anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, 

wanita) yg bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai 

kegiatan dalam organisasinya.
7
 Jadi aktivis gender merupakan orang 

yang bekerja aktif baik dengan karya yang diterbitkannya melalui buku, 

surat kabar, majalah, maupun pelayanan dan pendampingan terkait 

permasalahan sosial yang bersifat gender. Ketua Pusat Studi Gender 

                                                             
5
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

6
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

7 http://artikata.com/arti-318257-aktivis.html, diakses tanggal 6 Oktober 2014. 

http://artikata.com/arti-318257-aktivis.html
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(PSG) UIN Malang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah aktivis gender yang dimaksud. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang 

akan kita lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama, dan 

juga untuk mempertegas penelitian kita bahwa penelitian ini memang benar-benar 

baru dan belum pernah ada yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih 

dalam masalah yang sama. Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu dalam tema 

yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang perlindungan 

anak. 

Perlindungan Anak dalam Perkawinan Dibawah Umur di Nagari Salareh 

Aja Kabupaten Agam, Tesis, Rini Habibi, Universitas Andalas, Padang, 2010. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) faktor terjadinya perkawinan dibawah 

umur karena faktor internal seperti pelimpahan wewenang/peralihan tangggung 

jawab, pendidikan yang rendah, kebiasaan setempat, terjadinya hamil sebelum 

nikah; faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi dan adanya pihak ketiga, b) 

perlindungan anak terhadap praktik perkawinan dibawah umur, jika sebelum 

terjadinya perkawinan yaitu dengan  memberikan hak pendidikan kepada anak, 

kemudian pihak KUA memberikan penyuluhan dan pengertian kepada anak 

tentang akibat-akibat perkawinan dibawah umur sehingga perkawinan dapat 

ditunda sampai anak cukup umur. Jika perkawinan itu telah terkanjur terjadi maka 

perlindungan yang diberikan pemerintah seperti adanya program Keluarga 

Berencana (KB), c) implikasi perkawinan dibawah umur terhadap pemenuhan 
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hak-hak anak yaitu menghilangkan hak pendidikan dan hak kesehatan anak. 

Seharusnya anak yang berumur 16 tahun kebawah merupakan anak yang masih 

dalam tahap pendidikan minimal setingkat SLTP atau sederajat, begitu juga 

dengan kesehatan bahwa anak yang masih  muda mempunyai resiko yang lebih 

besar dalam melahirkan baik untuk ibu yang melahirkan maupun untuk anak yang 

dilahirkan.
8
 

Kemudian Juanda Wiranata dengan penelitiannya yang berjudul 

Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran, dia 

mengemukakan bahwa: 1. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) dalam 

konvensi hak anak merupakan hak anak yang paling penting. Sadar akan keadaan 

tersebut dan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat perlu 

diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan 

pada anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai 

orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah 

kelakuan dan anak cacat, maupun anak akibat perceraian dari perkawinan 

campuran. Perebutan hak asuh anak pasca perceraian orang tua baik perkawinan 

campuran maupun perkawinan secara umum merupakan wujud dari pelanggaran 

terhadap hak-hak ana yang diatur dalam ketentuan pasal 4, pasal 9 ayat (1), pasal 

11, pasal 13, pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak. Pelaku 

pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam dalam kasus perebutan anak dapat 

dikenakan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 UU Perlindungan Anak 

dan 330 KUHP. 2. Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari 

                                                             
8
Rini Habibi, “Perlindungan Anak dalam Perkawinan Dibawah Umur di Nagari Salareh Aja 

Kabupaten Agam”, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2010. 
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perawinan campuran kedua orang tunya yang berbeda Kewarganegaraan dapat 

memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah 

menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu 

kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara 

tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan 

dokumen-dokumen yang ditentukan dalam perundang-undangan dalam kurun 

waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah 

menikah.
9
 

Selanjutnya penelitian dari Iman Jauhari dengan judul “Kajian Yuridis 

Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dan Penerapannya (Penelitian Di Kota 

Binjai, Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang)”, menunjukkan hasil penelitian 

bahwa: 1. Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, karena Pemerintah Daerah belum 

mempunyai perhatian secara sungguh-sungguh dan belum ada political will 

terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala perioritas dalam 

pembangunan daerah, baik dari segi dana perlindungan anak dari APBD maupun 

dari segi sumber daya manusia yang memahami tentang hak-hak anak, prinsip-

prinsip perlindungan anak dan juga belum dibentuknya lembaga yang khusus 

menangani perlindungan anak. Pada taraf sinkronisasi Undang-Undang 

Perlindungan Anak belum teratur dan belum terarah dalam pengaturannya, karena 

dari sejumlah undang-undang tentang anak yang berlaku belum ada harmonisasi 

dalam pelaksanaannya, dimana masih terjadi paradoxalitas satu sama lainnya, 

                                                             
9
Juanda Wiranata, Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran, 

(Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/no.3/Juli/2013). 
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sehingga pihak pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar untuk 

menerapkannya terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak. 

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum 

terhadap anak karena tidak ada kerjasama antara pihak-pihak dari instansi terkait, 

yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama dalam hal pembinaan, pemeliharaan dan perlindungan hak-hak 

anak, ditambah Iagi ketidakpedulian masyarakat sebagai orang tua asuh, dan 

kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak 

anak. Kemudian Pemerintah Daerah pun tidak melakukan sosialisasi Undang-

Undang Perlindungan Anak di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat 

luas, dan kurangnya kesadaran pihak eksekutif dan legislatif tentang masalah anak 

terlantar dan anak jalanan. Sebab-sebab terjadinya hambatan karena tidak ada 

peraturan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang khusus 

mengatur tentang perlindungan anak terlantar dan anak jalanan dalam peraturan 

daerah. 3. Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peraturan dan undang-

undang perlindungan anak, baru pada tahap memberikan bantuan dana untuk 

anak-anak terlantar di panti asuhan, sedangkan untuk anak jalanan baru dibuat 

rumah singgah dan ditambah biaya-biaya buku bacaan sekolah bagi anak yang 

tidak mampu dengan cara mendatangi ke sekolah-sekolah. Disarankan kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota supaya membuat secara khusus peraturan 

daerah mengenai anak terlantar dan anak jalanan. Pemerintah kabupaten/kota 

bersama masyarakat diharapkan dapat membangun panti asuhan dengan sarana 

dan prasarana yang memadai, sehingga anak-anak yang dilatih ketrampilan di 
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panti tersebut, kelak dapat merubah taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. 

Kemudian dan sarankan juga kepada orang tua atau wali supaya dapat melakukan 

hadhanah (mengasuh anak) dengan penuh tanggung jawab supaya perhatian, kasih 

sayang dapat terbentuk dalam jiwa anak, sehingga anak tidak terlantar dan tidak 

turun ke jalan, serta dapat terpenuhi hak-hak anak secara seimbang.
10

 

Untuk lebih memahami penjelasan pada bagian penelitian terdahulu ini, 

penulis membuat semacam tabulasi demi mempermudah identifikasi persamaan 

dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut;  

No Penulis Judul Temuan/Hasil Persamaan/Perbedaan 

1. 

Rini Habibi, 

Tesis, 

Universitas 

Andalas, 

Padang, 

2010. 

Perlindungan 

Anak dalam 

Perkawinan 

Dibawah Umur 

di Nagari 

Salareh Aja 

Kabupaten 

Agam 

a) faktor terjadinya 

perkawinan dibawah umur 

karena faktor internal 

seperti pelimpahan 

wewenang /peralihan 

tangggung jawab, 

pendidikan yang rendah, 

kebiasaan setempat, 

terjadinya hamil sebelum 

nikah; faktor eksternal 

seperti kurangnya 

sosialisasi dan adanya 

pihak ketiga. 

 b) perlindungan anak 

terhadap praktik 

perkawinan dibawah 

umur, jika sebelum 

terjadinya perkawinan 

yaitu dengan  memberikan 

hak pendidikan kepada 

anak, kemudian pihak 

KUA memberikan 

penyuluhan dan pengertian 

kepada anak tentang 

akibat-akibat perkawinan 

Persamaan dalam 

penelitian ini adalah 

dalam variable pertama 

berbicara tentang 

perlindungan anak. 

Sedangkan 

perbedaannya ada 

dalam variable kedua. 

Kalau dalam penelitian 

terdahulu ini variable 

keduanya adalah 

perkawianan dibawah 

umur, maka dalam 

penelitian penulis 

menggunakan variable 

kedua dengan 

perkawinan kedua. 

                                                             
10

Iman Jauhari, Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dan Penerapannya 

(Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang),Medan, 2010. 
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dibawah umur sehingga 

perkawinan dapat ditunda 

sampai anak cukup umur. 

Jika perkawinan itu telah 

terlanjur terjadi maka 

perlindungan yang 

diberikan pemerintah 

seperti adanya program 

Keluarga Berencana (KB), 

 c) implikasi perkawinan 

dibawah umur terhadap 

pemenuhan hak-hak anak 

yaitu menghilangkan hak 

pendidikan dan hak 

kesehatan anak.  

2. 

Juanda 

Wiranata,,(Ju

rnal Lex et 

Societatis, 

Vol 1/no.3/ 

Juli/2013). 

Perlindungan 

Hukum Anak 

Akibat 

Perceraian dari 

Perkawinan 

Campuran 

1. Perebutan hak asuh 

anak pasca perceraian 

orang tua baik perkawinan 

campuran maupun 

perkawinan secara umum 

merupakan wujud dari 

pelanggaran terhadap hak-

hak anak yang diatur 

dalam ketentuan pasal 4, 

pasal 9 ayat (1), pasal 11, 

pasal 13, pasal 16 ayat (1) 

dan (2) UU Perlindungan 

Anak. Pelaku pelanggaran 

terhadap hak-hak anak 

dalam dalam kasus 

perebutan anak dapat 

dikenakan pidana 

sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 80 UU 

Perlindungan Anak dan 

330 KUHP.  

2. Status kewarganegaraan 

seorang anak yang terlahir 

dari perkawinan campuran 

kedua orang tunya yang 

berbeda Kewarganegaraan 

dapat memiliki kewarga 

negaraan ganda sampai 

anak berusia 18 tahun atau 

telah menikah, anak 

tersebut harus menyatakan 

Seperti dalam penelitian 

terdahulu yang pertama, 

dalam penelitian ini 

variable pertamanya 

tentang perlindungan 

hukum bagi anak. 

Sedangkan variable 

kedua mengunakan 

perceraian dari 

perkawinan campuran 

yang jelas berbeda 

dengan variable kedua 

peneliti yaitu 

perkawinan kedua. 
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untuk memilih salah satu 

kewarganegaraannya. 

Pernyataan untuk memilih 

kewarganegaraan dibuat 

secara tertulis dan 

disampaikan kepada 

pejabat yang berwenang 

dengan melampirkan 

dokumen-dokumen yang 

ditentukan dalam 

perundang-undangan 

dalam kurun waktu paling 

lambat 3 (tiga) tahun. 

3. 

Iman 

Jauhari, 

Medan, 

2010. 

Kajian Yuridis 

Terhadap 

Perlindungan 

Hak-Hak Anak 

Dan 

Penerapannya 

(Penelitian Di 

Kota Binjai, 

Kota Medan 

Dan Kabupaten 

Deli Serdang) 

1. Undang-Undang 

Perlindungan Anak belum 

dapat memberikan 

perlindungan hukum 

terhadap hak-hak anak, 

karena Pemerintah Daerah 

belum mempunyai 

perhatian secara sungguh-

sungguh.  

2. Hambatan-hambatan 

yang terjadi dalam 

penerapan perlindungan 

hukum terhadap anak 

karena tidak ada kerjasama 

antara pihak-pihak dari 

instansi terkait, yaitu 

Pemerintah Daerah, Dinas 

Sosial, Dinas Pendidikan, 

Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama dalam 

hal pembinaan, 

pemeliharaan dan 

perlindungan hak-hak 

anak, ditambah Iagi 

ketidakpedulian 

masyarakat sebagai orang 

tua asuh, dan kurangnya 

pengetahuan orang tua 

terhadap pendidikan dan 

kebutuhan hak-hak anak. 

3. Peran Pemerintah 

Daerah dalam 

mewujudkan peraturan dan 

Dalam penelitian 

terdahulu yang ketiga 

ini, persamaan dengan 

penelitian peneliti 

adalah berbicara 

tentang perlindungan 

anak. Namun 

perbedaannya adalah 

terletak dari segi 

pembahasaannya. 

Dalam penelitian 

terdahulu ini cakupan 

pembahasannya lebih 

luas, sedangkan dalam 

penelitian peneliti 

dibatasi masalahnya 

yaitu khusus dalam 

perkawinan kedua. 
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undang-undang 

perlindungan anak, baru 

pada tahap memberikan 

bantuan dana untuk anak-

anak terlantar di panti 

asuhan, sedangkan untuk 

anak jalanan baru dibuat 

rumah singgah dan 

ditambah biaya-biaya buku 

bacaan sekolah bagi anak 

yang tidak mampu dengan 

cara mendatangi ke 

sekolah-sekolah.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan memaparkan 

sistematika penulisan karya ilmiah secara singkat sebagai berikut: 

Pada Bab I akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta 

sistematika pembahasan. 

Pada Bab II akan diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari 

dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis menggunakan teori 

konsep Islam dan sistem perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan 

poligami. 

Pada Bab III akan mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan, 

meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data 

penelitian, tekhnik pengumpulan data penelitian dan tekhnik analisis data 

penelitian. 
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Pada Bab IV akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari subyek 

penelitian atau informan dan responden penelitian yang kemudian dianalisis untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.  

Pada Bab V yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau 

memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat 

atau penelitian di masa yang akan datang. 

 

 


