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ABSTRAK 

       Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, dan 

setiap anak yang terlahir mendapatkan hak-haknya. Dalam pemeliharaan anak 

atau bisa disebut juga dengan kata Hadanah dalam istilah hukum Islam dan kuasa 

asuh dalam perspektif undang-undang sangat penting dan merupakan suatu 

kewajiban bagi setiap orang yang memiliki keturunan. Oleh karena itu sangat 

penting atas pemeliharaan anak sehingga dalam jenis aturan yang diatas, 

memberikan aturan-aturan yang bisa dijadikan sebagai pedoman setiap orang bagi 

yang memerlukan.  

       Berdasarkan pembahasan tersebut, pokok masalah dalam skripsi ini pertama, 

bagaimana upaya UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  

Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi hak anak yang ditelantarkan pasca 

perceraian. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan 

pasca perceraian. 

       Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan 

(field research). Adapun data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primer 

adalah Al-Qur‟an, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak. adapun data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi. 

       Berdasarkan hasil penelitian ini, Pertama, bahwasannya UPTD Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung upaya 

yang dilakukan yakni usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak, dan upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta 

berbagai kepentingan yang behubungan kesejahteraan anak. Kedua, bahwasanya 

dalam hukum Islam tidak ada percekcokan dalam memperebut hak asuh anak bagi 

orang tua yang sudah bercerai, yang berhak mengurus dan melindungi anaknya 

ialah pihak ibu. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberi peluang 

apabila terjadinya percekcokan antara orang tua yang sudah bercerai, karena 

dalam Undang-undang memberikan peluang kepada anak untuk memlih kepada 

siapa anak diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama 

mengatur pemeliharaan anak. 
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MOTTO 

 

                             

       

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. 

An-Nisa (4): 9) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih 

dahulu akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka 

dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu 

adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul skripsi. 

       Penelitian yang akan lakukan ini berjudul “Perlindungan dan Hak Anak 

yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif  Hukum Islam dan 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)” adapun 

beberapa yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 

       Perlindungan adalah tempat berlindung, atau melindungi.
1
Dalam KBBI 

yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan 

melindungi. 

       Hak Anak; adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, 

pemerintah, dan pemerintah daerah.
2
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 864 
2
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak,Pasal 1 ayat (12) 
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       Ditelantarkan; asal katanya dari telantar yang dimaksud adalah tidak 

terpelihara, tidak terawat, tidak terurus.
3
 Yang dimaksud disini adalah anak 

yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus oleh orang tuanya 

pasca perceraian. 

       Perceraian, berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata 

“bercerai” itu sendiri artinya “tidak bercampur; berpisah; tidak melekat; 

berhenti sebagai suami istri”.
4
 Yang dimaksud disini adalah putusnya ikatan 

tali pernikahan antara suami dan istri. 

       Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu 

peristiwa”.
5
 

       Hukum Islam, hukum syara‟ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) 

syar‟i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara 

perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). 

Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki 

oleh kitab syar‟i dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, 

haram.
6
 

       Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7
 

       Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dalam judul skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan 

                                                             
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ...., h. 1476 

4
Ibid,. h. 281 

5
Ibid,. h. 478 

6
Amir Syarifudin, Usul Fiqh, (Jakarta:Pranada Media Grup, 2014), h. 2 

7
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1). 
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menganalisis upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah (Selanjutnya disingkat 

UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Provinsi Lampung beralamat di Jl. Puri Besakih, Perumnas Way Halim, Kec. 

Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam menangani perlindungan dan hak 

anak yang ditelantarkan pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam dan 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

       Alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya 

pemahaman masyarakat mengenai perlindungan dan hak anak yang 

diterlantarkan pasca perceraian  

2. Alasan Subjektif 

       Alasan subjektif pokok bahasan proposal ini relevan dengan disiplin 

ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari‟ah Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah dan adanya pendukung dalam penulisan skripsi ini, seperti 

tersedianya sumber dan literatur sebagai bahan rujukan penelitian. 

C. Latar Belakang Masalah 

       Keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang 

mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.
8
 Ia 

merupakan sub sistem dan sistem sosial. Di dalamnya berlaku norma-norma 

etika, moral, agama, dan hukum. Dan keluarga juga terbentuk karena adanya 

hubungan laki-laki dan perempuan. Dari keluarga itu juga melahirkan 

                                                             
8
 Khoirul Abror, “Poligami dan Relefansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga 

(Studi Kasus di Kelurahan Rajabasah Bandar Lampung”. AL-„ADALAH, Vol. XIII, No. 2 

(Desember 2016), h. 231 
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individu-individu baru yang akan meneruskan kehidupan selanjutnya. Dengan 

lahirnya individu baru tersebut maka akan menumbuhkan rasa tanggung 

jawab yang besar pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh kedua 

orang tuanya. 

       Menurut para sarjana ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu 

kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri 

dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa 

yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan 

pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur‟an.
9
Terdapat 

dalam Q.S. Az-Zariyat (51): 49 

                    

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”. 

       Dalam praktiknya kita jumpai adalah pernikahan. Pernikahan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah.
10

 

       Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11

 

Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, 

namun tidak semua orang dapat mewujudkannya. Perbedaan tujuan, selisih 

                                                             
9
 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan PerceraianCetakan Pertama, (Lampung: LP2M 

Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016), h. 44 
10

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001, Pasal 3 
11

 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 
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pendapat antara suami istri menjadi hal lumrah dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga. Apabila suami-istri dapat melalui permasalahan yang telah 

dihadapi, maka rumah tangga akan berjalan baik-baik saja. Tetapi jika 

keduanya tidak dapat bertahan, justru dapat memunculkan konflik besar yang 

tidak diinginkan. 

       Konflik dalam keluarga disebabkan oleh beberapa hal, seperti ekonomi, 

lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun 

wanita, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah-ibu dan anggota 

keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab-penyebab 

lainnya.
12

 Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan retaknya 

rumah tangga, sehingga tak sedikit dari pasangan suami-istri menempuh jalan 

perceraian setelah berbagai upaya yang ditempuh tidak menyebabkan hasil. 

Akibat perceraian berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan 

terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya. 

       Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. 

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan 

setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut 

meminta.
13

 

       Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga 

sebagai amanah dari Allah Swt., Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat 

                                                             
12

 Ibrahim Amini, Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri, (Bandung: Al-Bayan, 

1996), h. 11 
13

 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2009), h. 1  
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itu, Allah Swt., menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. 

Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan 

menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para 

orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, 

melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga 

semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak 

kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur‟an menggambarkan perasaan itu dengan 

gambaran yang begitu indah yaitu terdapat dalam Q.S Al-Kahfi (18): 46 

                                

     

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. 

       Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua 

mendapat tugas atau kewajiban dari Allah Swt., untuk merawat, 

membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka 

bumi yaitu sebagai khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada 

alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan 

perlindungan kepada anak-anaknya. 

       Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah 

dosa bagi orangtua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan 

perlindungan kepada  anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh 

agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah 
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menyediakan rizki bagi anak setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang 

tuanya. Maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang memerlukan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, 

selaras, dan seimbang.
14

 

       Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz, 

para ulama bersepakat yang berhak mendidik anak itu adalah ibu dari pada 

bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.
15

 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia telah 

mencantumkan tentang hak anak, pelaksaaan kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan 

perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat 

diperlukan suatu Undang-undang yang khusus mengatur mengenai 

perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksaan kewajiban dan 

tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang 

perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan 

                                                             
14

 Wenny Bukamo, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan 

Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 1 
15

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita (Edisi Lengkap), (Jakarta: 

PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), h. 454 
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anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan 

nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
16

 

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 ayat (2) bahwa “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 kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.
17

 

       Perlindungan anak ini juga sangat dibutuhkan oleh anak terlantar dengan 

kondisinya yang sangat memprihatinkan dilihat dari sisi kesejahteraan 

sosialnya. Pada kehidupan cenderung kumuh dan mengelompok di kantong-

kantong kemiskinan dan tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti kolong 

jembatan, pinggir kali, lokasi pembuangan sampah, atau bahkan ada yang 

tidur di gerobak sampah bersama anak dan isterinya. 

       Dalam kondisi ini anak-anak terlantar itu tidak hanya anak yang 

ditelantarkan pasca perceraian saja melainkan anak yang memang sengaja 

ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi yang di bahas disini adalah 

anak-anak yang ditelantarkan pasca perceraian. 

       Perceraian sebenarnya merupakan problem kemanusiaan yang sangat 

komplek, masalah emosi suami-isteri, masalah finansial, masalah harta 

                                                             
16

 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta 

Timur: Pena Media, 2008), h. 1-2 
17

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal  1 ayat (2) 
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kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, masalah masa depan anak-anak 

dan lain sebagainya.
18

 

       Konsekuensi dari perceraian adalah soal hak-hak isteri selama masa 

penantian (idah), dan kewajiban pengurusan anak usia dini, serta kewajiban 

nafkah anak sebelum dewasa. Secara hukum semua ini merupakan kewajiban 

suami.
19

 Para fuqaha sepakat bahwa nafkah anak yang berkewajiban 

menanggungnya ialah ayahnya jika mampu berkerja dan termasuk kaya, 

menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah 

anak-anaknya, tanpa dibantu orang lain, berdasarkan firman Allah Swt., yang 

artinya, “.... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara patut....” (Al-Baqarah: 233).
20

 

       Ayat di atas menyebutkan kekhususan nafkah untuk anak karena 

termasuk bagian dari ayah, sehingga memberikan nafkah kepada mereka 

sama seperti memberi nafkah diri sendiri.  

       Namun demikian, kenyataannya tidak sedikit fakta yang justru 

memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan 

kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang 

dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak 

dari kewajiban menafkahi anak.
21

 

                                                             
18

 Ahmad Sukadrja, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: 

Proyek Diklat MA-RI, 2003), h. 78 
19

 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81 
20

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillahtuhu Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikri, 

2007), h. 139 
21

 Pengadilan Agama Banjarbaru, Konteksrualisasi Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: 

Phoenix Publisher, 2018), h. 65 
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       Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang 

dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal, 

mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi 

dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, 

negara atau bahkan orangtuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian 

terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan dambaan 

masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.
22

 

       Dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari 

implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak 

asasi anak merupakan pemberian dari Allah yang harus dijamin, dilindungi, 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 

       Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak 

memberikan perhatian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, 

yang dimana anak dikucikan, diasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan 

pendidikan, kesehatan yang layak. Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada hakikatnya sama, yaitu 

sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan bersifat 

memaksa, akan tetapi landasan dan tujuannya berbeda, oleh karena itu 

dipandang baik untuk diteliti dengan judul “Perlindungan dan Hak Anak yang 

Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).” 

                                                             
22

 Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016), h. 34 
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D. Fokus Penelitian 

       Penelitian ini berfokus pada perlindungan dan hak anak yang 

ditelantarkan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung). 

E. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat rumuskan pokok 

permasalahannya: 

1. Bagaimana Upaya UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi hak anak 

yang ditelantarkan pasca perceraian? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan 

pasca perceraian? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tindak UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi hak anak 

yang diterlantarkan pasca perceraian. 

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan 

pasca perceraian. 
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G. Signifikansi Penelitian 

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

kajian mengenai pemahaman hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  khususnya dalam bidang 

perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian. 

2. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang 

memerlukan mengenai perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan 

pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam . 

3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

H. Metodologi Penelitian 

        Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan 

memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang 

selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan 

dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

       Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian lapangan (field research), yakni memperoleh data-

data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan di UPTD 
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Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Provinsi Lampung, mengamati gejala-gejala yang diselidiki. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat 

diamati.
23

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

dengan memperoleh data-data dari kepala UPTD Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung 

yaitu, bapak Amsir. 

b. Sifat Penelitian 

       Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu 

suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisi obyektif 

masalah, secara komprehensif. Sebagaimana aturan yang ada dalam 

Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak serta menjelaskan data-data tersebut yang sesuai 

dengan pokok masalah. 

2. Sumber Data 

       Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber 

dari: 

a. Sumber Data Primer 

                                                             
23

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosydakarya, 2000), h. 40. 
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       Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan 

data langsung dari tangan pertama.
24

Artinya dalam konteks penelitian 

ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama 

karena mengandung data-data penting. Sebagai rujukan utama dalam 

penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ialah data utama 

yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitin ini, 

sumber utamanya adalah Al-Qur‟an, Kompilasi Hukum Islam, dan  

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Sumber Data Sekunder 

       Merupakan sekumpulan data yang akan menompang data-data 

primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder 

ini berupa wawancara, dan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi 

yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Riset Perpustakaan (library research), yaitu riset yang dilakukan 

dengan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini.
25

 Dalam riset perpustakaan ini 

pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang 

ada hubungannya dengan hukum Islam sesuai dengan judul 

                                                             
 

24
 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 80 
25

 Supratmo. J, Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran, (Jakarta: Fak. Ekonomi 

UI, 1981), h. 71. 
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penelitian ini. Hasil dari penelitian perpustakaan ini dijadikan data 

sekunder didalam penulisan skripsi ini. 

b. Riset Lapangan (fiel research), yaitu untuk mengumpulkan data dari  

lapangan, memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
26

 Observasi ini 

digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang 

diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan 

pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, 

untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini  

mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk 

menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagainya yang dapat 

menganggu jalannya observasi. 

2) Metode Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan 

pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi.
27

 Teknik wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dari UPTD Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung terkait 

perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian. 

                                                             
26

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), h. 70. 
27

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), h. 127. 



16 
 

 

4. Informan Penelitian 

       Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
28

 

       Daalam penelitian ini, menggunakan informan penelitian utama (key 

informan). Yang dimaksud informan penelitian utama (key informan) 

adalah orang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang 

diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama.
29

 

       Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama (key 

informan) adalah orang yang menangani keadaan dan kondisi anak yang 

ditelantarkan pasca perceraian pada UPTD Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. 

5. Metode Pengolahan Data 

       Dalam rangka mengolah data menggunakan metode komperatif yang 

dimana penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat 

membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek 

yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini 

variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau 

dalam waktu yang berbeda. Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah 

sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar 

                                                             
28

 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 

76 
29

 Ibid, h. 77 
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teentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.
30

 Penulis hanya 

menggunakan penelitian komparatif yang dimana penelitian ini bersifat 

membandingkan yaitu membandingkan antara perspektif hukum Islam 

dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. 

6. Metode Analisis Data 

       Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah 

keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.
31

 Dalam hal ini 

menggunakan metode analisis perbandingan yang mana membandingkan 

data-data yang ada, serta menitik beratkan pada studi penelantaran anak 

pasca perceraian. 

                                                             
30

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 29. 
31

 Lexi. J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ...., h. 190 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 

       Dalam perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai 

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak 

serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, 

ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan 

mengenai perlindungan.  

       Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha 

mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak 

dan kewajiban anak secara manusiawi.
32

 Oleh karena itu setiap hak 

anak harus diujung tinggi demi pencapain tujuan, yaitu lahirnya 

generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan bangsa. 

       Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

       Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara 

tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh 

                                                             
32

 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993), h. 

76 
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pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum 

Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang 

menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara 

tersendiri mengenai kriteria tentang anak.
33

 

       Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip 

perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interest of the child), dimana prinsip ini mengatur bahwa 

dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka 

kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
34

 

       Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal tersebut 

sesuai menurut para ahli hukum diantaranya: 

a. Soedharyo Soimin, apabila orang tua yang pernikahannya 

diputuskan karena perceraian, maka kekuasaan orang tua terhadap 

anak dilakukan oleh salah satu orang tuanya, sesuai dengan 

                                                             
33

 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 2 
34

 Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, 

(Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), h. 7 
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ketetapan pengadilan anak ini harus bertempat tinggal, atau yeng 

berdasarkan ketetapan pengadilan yang dipercayai kepadanya.
35

 

b. Irma Setyonawati Soemitro, dalam lazim dikatakan bahwa seorang 

anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang 

melahirkan dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya 

dan menikah secara sah dengan wanita tersebut.
36

 

       Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk 

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau 

aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir”. Dalam penjelasannya bahwa, “Pemisahan yang 

dimaksud dalam ketentuan ini tidak hilang hubungan anak dengan 

orang tuanya”. Jadi meskipun ada ketentuan hukum yang 

menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh 

anak, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu 

dengan anaknya.
37

 

       Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak 

belum sepenuhnya bisa di tegakan. Pemenuhan kebutuhan anak 

sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai 

                                                             
35

 Soimin Soedharyo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, cet ke-3, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2007), h. 14-15 
36

 Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet ke-1, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1990), h. 24 
37

 Tim Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 

h. 69 
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perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan 

keadaan yang buruk bagi anak, padahal anak sebenarnya 

merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari 

perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun 

perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, dan 

bangsa. 

       Dilihat dari segi sosial sebagai kehormatan harkat dan 

martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk 

berprestasi, serta budaya anak merupakan harta kekayaan yang 

harus dijaga dan merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi 

jika dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan 

kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus 

dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subjek hukum 

dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat 

jaminan hukum.
38

 

a. Pengertian Anak Menurut UU No. 34 Tahun 2014 

       Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah 

generasi penerus dan aset pembangunan yang memiliki peran 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin atas 

                                                             
38

 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV Utama, 2005), 
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kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang baik fisik, mental, 

dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
39

 

       Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yang berbunyi “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”. 

       Dalam konsideran Undang-undang tersebut menyebutkan anak 

adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia secara seutuhnya. 

Dan telah dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 

strategi dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
40

 

        Oleh karena itu anak perlu mendapatkan suatu kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan 

anak dalam memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya 

perlakuaan tanpa diskriminasi. 

 

                                                             
39

  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Panduan Sekolah dan Madrasah 
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40

 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8 
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b. Hak-hak Anak Menurut UU No. 34 Tahun 2014 

       Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan 

pemenuhan hak-hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran 

Islam yang diserap kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014. 

       Penegasan hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari 

Kovensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, 

Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum 

tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, 

tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.
41

 

Secara lebih perinci hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 

23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai 

berikut: 

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA,
42

 hak hidup bagi 

                                                             
41

 Muhammmad Joni, Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB 

tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 11 
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anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi Internasional 

merupakan hak asasiyang universal, dan dikenali sebagai hak 

yang utama (supreme right). Sedangkan dalam hak atas 

tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, 

pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh 

informasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, suatu 

hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam 

penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, dan sosial, termasuk agama.
43

 

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). 

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, 

dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah 

menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud 

dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak 

untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA. 

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan 

bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh 
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orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (2) dan (3)). 

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial 

(Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan 

hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang 

anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak 

dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana 

pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan 

dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam 

bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU 

No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi 

anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang 

optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).
44

 

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). Hak anak atas pendidikan 

meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, 

minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan 

pelaksanaaan dari Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang 
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berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat (4) Undang-

undang Dasar 1945 secara eksplisit memprioritaskan 

pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta 

dariAPBD sebesar minimal 20 persen.
45

 

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang 

memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan 

khusus (Pasal 9 ayat (2)). 

8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarif 

kesejahteraan sosial (Pasal 12). 

9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal10). 

10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri (Pasal 11).
46

 

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 

                                                             
45
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berhak mendapat perlindungan dariperlakuan yang 

menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang 

menyimpang itu adalah: 

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

e. Ketidak adilan 

f. Perlakuan salah lainnya 

12. Hak 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). Pada prinsipnya, 

negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan 

orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tua secara 

bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan 

bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya 

secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila 

pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan 

dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
47

 

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam 

situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), hal itu adalah: 
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a. Penyalah gunaan dalam kegiatan politik; 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 

kekerasan; 

e. Pelibatan dalam peperangan; 

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 

tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 

upaya terakhir (Pasal 16).
48

 

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. 

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 

sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)). 
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16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)). 

17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya 

(Pasal 18). Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan 

ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan 

menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan-perubahan yang 

berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah: 

1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak 

berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 

dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. 

2. Pada pasal 9 ayat (1) ditambah dengan ayat (1) (a) yang 

berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan 

di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan 

yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 

peserta didik, dan atau pihak lain”. 
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3. Pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 terdapat perubahan 

kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan 

“anak peyandang disabilitas”. 

4. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat (2) yang berbunyi: 

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. 

5. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat 

perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan 

seksual”. 

2. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam 

       Pada hakikatnya perlindungan anak dalam Islam adalah 

penampakan kasih sayang, yang diwujudkan ke dalam pemenuhan hak 

dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan 

perbuatan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak dalam 
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pandangan Islam apa yang dianugerakan oleh Allah Swt., di dalam hati 

kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap 

anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga 

anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal serta melindungi anak dalam setiap tindakan kekerasan dan 

ketidak adilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan 

martabat anak sebagai anugera dan amanah ciptaan Allah Swt. 

       Dalam diri orang tua,  Allah Swt., menanamkan perasaan cinta dan 

kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang 

diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani 

maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan 

dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak 

sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal 

untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. 

Dan betapa pentingnya peran kasih sayang orang tua pada tumbuh 

kebambang anak, Rasulullah mengingatkan dalam Hadits Riwayat: 

أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل َعِن النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: لَْيَس ِمنَّا َمْن  َعن
 )رواه الرتمذي( ََلْ يَ ْرَحْم َصِغريَنَا َويُ َوق ِّْر َكِبريَنَا

Artinya: Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak 

mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang 

besar di antara kami (HR. Tirmidzi).
49
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       Di riwayatkan dalam Al-Quran Allah Swt berfirman dalam QS. 

An-Nisa (4): 9 

                       

            

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang 

mereka yang mereka khawatirkan (terhadap kesejahteraannya). Oleh 

sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara 

dengan tutur kata yang benar”. 

       Kandungan ayat tersebut telah memerintahkan kita agar memiliki 

rasa khawatir meninggalkan anak keturunannya yang lemah, baik 

lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral 

dan lain sebagainya. Dalam ayat ini mengandung pesan agar dapat 

melindungi anak dan cucu kita yang belum lahir sekalipun jauh-jauh 

hari, jangan sampai nanti ketika ia lahir dalam keadaan tidak sehat, 

tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar dan tidak terpelihara. 

a. Anak dalam Pandangan Hukum Islam 

       Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah Swt, 

diciptakan dan dilahirkan, perhiasan dunia, sasaran kecintaan, 

cobaan dalam masalah anak Allah berikan pahala yang besar. Islam 

mengajarkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan adalah 

sejenis dan berpasang-pasangan.
50

Dalam sudut pandang agama 

Islam anak adalah makhluk yang lemah namun mulia dalam 

pandangan agama Islam oleh karena itu anak harus diperlakukan 
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secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, 

sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia 

seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialialisasikan 

dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. 

Serta Al-Qur‟an juga mengajurkan kepada para orang tua supaya 

melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuan mereka 

masing-masing, dan perlu digaris bawahi bahwa Al-Qur‟an sama 

sekali tidak menginginkan kehidupan para orang tua menderita 

disebabkan anak-anak mereka.
51

 

       Anak adalah suatu karunia Allah yang harus kita disyukuri. 

Anak, tergolong rahmat Tuhan, anak lahir setelah ikatan 

perkawinan yang diikrarkan secara luhur, suci, dan sakral.
52

Anak 

merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala 

bagi setiap orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia 

adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.
53

Karena 

dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia 

yang harus dijunjung tinggi. 

       Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk 

mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga 

mengantarkan menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak 
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dipengarui oleh bagaimana cara merawat dan pengasuhan anak 

sejak lahir. Tumbuh kembang anak sangat perlu perhatian khusus, 

terutama balita. Allah Swt., berfirman dalam Al-Qur‟an terkait 

tentang pemeliharaan anak dalam Q.S. At-Tahrim (66): 6 

                               ....    

Artinya: “Hai yang orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu”. 

        Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, 

bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka 

adalah mengajari dan mendidik mereka.
54

 

       Ada empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu 

non-diskriminasi (non discrimination), kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interests of the child), hak hidup, kelangsung hidup 

dan perkembangan (the right to life, survival and development), 

dan penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the view of 

the child). Prinsip tersebut dapat dirumuskan dalam the Convention 

of Right of the Child (CRC) artikel 2, 3, 6 dan 12, yang kemudian 

di adopi kedalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya dalam pandangan Islam 

itu sendiri, prinsip penyelenggaraan perlindungan anak tidak 

sebatas empat prinsip tersebut, tapi masih banyak prinsip-prinsip 
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lainnya yang dapat digali dari ajaran Islam.
55

 Namun untuk 

kepentingan analisis perbandingan, tulisan ini akan dibatasi pada 

pembahasan empat prinsip tersebut yaitu: 

1. Non-Diskriminasi 

2.  Kepentingan terbaik bagi anak 

3. Hak hidup, kelangsungan dan perkembangan 

4. Penghargaan terhadap anak 

       Perhatian Islam terhadap anak-anak juga sangatlah besar 

dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga 

dan tunas harapan umat, Islam pun lantas menginstruksikan kepada 

orang tua untuk mendidik dan mengasuh anaknya secara optimal.
56

 

b.  Pemenuhan Hak-hak Anak Menurut Hukum Islam 

1) Hak agama (Hifzh al-Din) 

       Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebutkan hifzh al-

din (pemeliharaan atas hak beragama). Pemeliharaan hak 

agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan 

oleh kedua orang tua terutama ibu, sebagai orang tua yang 

telah mengandung dan membesarkan anak. Agama anak 

mengikuti agama orang tuanya, sampai anak dapat menentukan 

sendiri agama yang terbaik bagi dirinya. Dari Abu Hurairah ra, 

dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:  
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َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن َسرِيٍع َعِن النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، فَ َقاَل: َأَولَْيَس 
ْسََلِم،  ِخَيارُُكْم َأْوََلَد اْلُمْشرِِكيَ  َما ِمْن َمْولُوٍد يُوَلُد ِإَلَّ َعَلى ِفْطرَِة اْْلِ

رَانِوِ  َسانِوَحَّتَّ يُ ْعِرَب َفأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانِِو، َأْو يُ َنصِّ  )رواه الطرباين( ، َأْو ُُيَجِّ

Artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan 

percaya kepada Allah). Maka kedua orang tualah yang 

menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani 

ataupun Majusi (HR. Thabrani dalam Kitab Al-Kabir).
57

 

       Tidak dapat diragukan lagi, berdasarkan Hadist di atas 

orang tua adalah inti dari keluarga. Ia mempunyai pengaruh 

yang sangat besar pada diri anak, baik dengan perkataan, 

keteladanan, cinta dan kasih sayang. Anak senantiasa banyak 

meniru orang tuanya. Jika orang tua menegakan hukum-hukum 

Allah dan mentaatinya, berpegang pada akhlak-akhlak Islam 

yang terpuji, anak juga dapat tumbuh dengan memliki akhlak-

akhlak tersebut.  

       Pada awal kehidupan anak, orang tua bertanggung jawab 

mengarahkan anak kepada kepentingan terbaik bagi anak 

melalui pembinaan keagamaan sesuai dengan perkembangan 

kejiwaannya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai 

ketika anak masih berada dalam kandungan dengan 

membiasakan anak mendengarkan bunyian-bunyian thoyibah 

seperti shalawat, bacaan Al-Qur‟an dan lain-lainnya.
58
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       Setelah anak lahir ke dunia, orang tua wajib melakukan 

pembinaan terhadap anak, yaitu dalam bentuk penanaman 

keimanan, latihan beribadah, dan pembelajaran hukum agama. 

Dalam kontek ini, orang tua wajib mengajarkan nilai dasar-

dasar agama terhadap anaknya, yaitu dengan cara penanaman 

iman di dalam benaknya dengan mengumandangkan adzan dan 

ikamat di telinga anak ketika baru lahir.  

       Nash tersebut mengajarkan dalam dua hal yaitu. Pertama, 

agar ketika anak beranjak dewasa memasuki usia baligh telah 

mengenal perintah dan larangan Allah, memahami hukum 

halal dan haram serta terikat dengan hukum syarait sehingga 

mampu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, 

serta tidak mudah tergelincir kejalan yang tidak di ridhai-Nya. 

Pembiasaan itu biasanya dimulai dalam sholat dan puasa, 

tujuannya adalah untuk membiasakan dan mendorong anak 

untuk terbiasa sholat dan puasa sehingga ketika anak mencapai 

usia baligh anak sudah dalam keadaan siap secara jiwa dan 

raga untuk melakukan sholat dan puasa. Kedua, agar anak 

terbiasa melakukan dan terdidik untuk menaati Allah, 

melaksanakan hak-Nya, bersyukur kepada-Nya, kembali 

kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya, bersandar kepada-

Nya, dan berserah diri kepada-Nya sehingga kesucian rohani, 
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kebaikan akhalak dan perilaku sosialnya terjamin sejak dini 

sebagai bagian dari pemenuhan hak agama anak. 

2) Hak sipil (Hifzh Nasb) 

       Salah satu bentuk dalam hak sipil yang paling penting 

mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka 

bumi ialah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya 

yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Dalam 

legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam 

akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administari 

Kedudukan dan Catatan Cipil. Penghargaan Islam terhadap hak 

sipil atau jati diri seseorang anak.
59

 Suatu kehormatan anak 

dapat diwujudkan dengan pengakuaan atas jati dirinya sebagai 

anak dari orang tua kandungnya. 

       Oleh karena itu Islam dalam pengangkatan seseorang anak 

tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan 

asal-usul keturunan anak tersebut. Allah menegaskan dalam 

Q.S. Al-Ahzab (33): 5 

                         

                        

                       

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 
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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”. 

      Dalam kandungan ayat tersebut dapat ditarik dalam 

pemikiran bahwa hak sipil anak menurut pandangan Islam 

meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan 

martabat anak, nama ayah kandung anak tidak boleh diganti 

dengan nama orang lain walaupun anak tersebut menjadi anak 

angkat. Untuk itu Islam mengajarkan anak diberi nama dan 

menyebut nama orang tuanya pada hari ketujuh sambil 

bersedekah pada orang banyak. Dalam peristiwa ini bila dilihat 

dari sudut kontemporer dapat dimaknai pentingnya 

memberikan akte kelahiran sebagai hak yang wajib diberikan 

kepada anak. Kedua, hak dan kehormatan terkait pula dengan 

kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak tak 

berbapak atau keturunan tidak jelas, maka ia akan mengalami 

masalah besar dalam pertumbuhan anak dalam kepribadian 

kelak. Kedua hal tersebut terkait dengan muharramat yaitu 

aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (dianggap 

incest/menikah seketurunan). Muharramat akan menjadi 

masalah bila anak tidak memiliki akte kelahiran. Jadi jelas 

bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi 
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anak, maka memberikan akte kelahiran adalah wajib 

hukumnya.
60

 

3) Bidang kesehatan (Hifzh Nafs) 

       Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam disebut 

hifzh nafs (pemeliharaan atas jiwa). Menjaga kesehatan anak 

adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar 

anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa 

penyakit fisik maupun metal. Upaya penyelenggaraan 

perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak di dalam 

kandungan. Dalam memelihara kesehatan anak yang pertama 

kali diberikan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang 

mengandung. 

       Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan 

seimbang saat berada dalam kandungan merupakan suatu hak 

kesehatan yang harus diberikan kepada anak. disamping 

pemenuhan gizi, menghindari kekerasan kepada anak, ketika 

anak berada dikandungan merupakan suatu kewajiaban. 

Kekerasan yang dialami anak waktu dalam kandungan sangat 

berbahaya bagi perkembangan anak.
61

 

       Perhatian dalam Islam pada kesehatan anak tidak hanya 

diberikan dalam kandungan, tetapi diberikan pada saat ia 

dilahirkan. Ketika anak telah lahir pemeliharaan hak kesehatan 
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terhadap anak diberikan pertumbuhan sehat, pencegahan dan 

penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, adanya upaya-upaya 

yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak dapat tumbuh 

menjadi sehat diantaranya melalui radha‟ah (penyusuan), 

khitan, upaya pencegahan dan pertumbuhan.
62

 

       Suatu hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk 

menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah menyusui 

anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). 

Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anak itu 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan 

dan pertumbuhan anak ketika ia bayi. Allah berfirmsn dalam 

Q. S. Al-Baqarah (2): 233 

                              

                          

                              

                         

                               

                        

Artinya: “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 
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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”. 

       Ayat di atas memberikan anjuran pada ibu agar 

menyempurnakan penyusuannya selama dua tahun, mengingat 

ASI adalah sebaik-baik makanan bagi bayi. Dalam Islam 

memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan 

ASI kepada anaknya dapat menyusukan anaknya kepada 

wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak 

terjadi di masyarakat dimana seorang menyusukan anaknya 

kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI 

kepada anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw pernah disusui 

oleh seorang wanita yang bernama Halimah Al Sa‟diyyah 

ketika beliau masih bayi.
63

 

        Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa betapa Islam 

sangat melindungi kesehatan anak dengan mengajurkan para 

wanita untuk memberikan ASI pada bayi, karena ASI 

merupakan makan yang paling baik bagi bayi. 

       Ini menunjukan bahwa dalam pandangan Islam persoalan 

menyusui anak bukan lagi masalah domestik, tetapi sudah 

menjadi tanggung jawab publik. Tentunya berbeda dengan 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana penyusuan 

bayi masih merupakan masalah domestik sehingga tidak ada 

kewajiban negara untuk mengalokasiakn anggaran pemerintah 

untuk kepentingan penyusuan bayi. 

       Selain dari penyusuan, ada juga upaya pemeliharaan 

kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah khitan yang 

artinya memotong kulit yang menutupi kelamin. Khitan 

mengandung hikmah relegius dan kesehataan. Hikmah relegius 

ini telah diungkapkan para ulama adalah sebagai media 

kesempurnaan agama dan pembeda dari kaum muslim dengan 

pengikut agama lain, keindahan dan menstabilkan syahwat. 

Sedangkan hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-Qabani 

dalm bukunya yang berjudul Hayatuna Al-Jinsiyyah bahwa 

khitan mempunyai dampak hignis, yaitu seseorang yang akan 

terindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang 

mengandung lemak dan kotoran, yang biasa mengakibatkan 

gangguan kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi 

kemungkinan terjangkit kanker.
64

 

       Demikian Islam menghormati dan menyelenggarakan hak 

kesehatan anak, baik fisik mental. Jika orang tua telah 

memberikan perhatian dan tanggung jawab dalam kesehtan 

anak, maka generasi akan mempunyai kekuatan fisik dan 
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mental, bergairah dan bersemangat, sehingga anak menjadi 

generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai 

khalifah fil ardhi.
65

Dalam upaya-upaya penyelenggaraan 

kesehatan diatas menunjukan bahwa dalam Islam 

penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan secara komprehensif 

yaitu bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

4) Hak pendidikan (Hifzh Aql) 

       Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar 

penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusian dan 

pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal istilah 

hifzh aql (pemeliharaan atas akal). Pendidikan sebagai hak 

anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di 

pundak keluarga, khususnya orang tua, dan seluruh umat 

Islam.
66

 Islam sangat membenci dan mencela orang tua yang 

buruk sikapnya terhadap anak-anaknya, dan mengabaikan 

pendidikan mereka. Buruk dan rusaknya anak, pada umumnya 

sebagian besar disebabkan karena sikap dan tingkah laku 

kedua orang tuanya, dan pendidikan yang diberikan, terutama 

pendidikan dalam hal agama. Karena anak tidak tahu apa yang 

harus dilaksanakan, dan tidak mengerti kewajibannya.
67

 Oleh 
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karena itu orang tua sangat berperan penting dalam hal 

pendidikan anak-anak mereka. 

       Islam dengan kaidah-kaidah hukum yang menyeluruh dan 

sempurna serta dengan prinsip-prinsip pendidikannya yang 

langgeng, telah meletakkan solusi dan metode untuk 

menumbuhkan kepribadian anak dari sisi akidah, akhlak, fisik, 

akal, mental, dan sosialnya.
68

 

       Islam telah mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap 

manusia ialah hal yang sangat penting. Setiap orang 

diwajibkan untuk menuntut ilmu samapai akhir hayat. Allah 

berfirman dalam Q. S. Al-Mujadilah (58): 11 

....                   ......  

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat”. 

       Nash yang sudah disebutkan telah memberikan pelajaran 

bahwa pada dasar pendidikan merupakan hak anak yang harus 

diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan 

upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Dalam hal 

ini, kedudukan orang tua atau keluarga tidak mampu 

melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan 
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pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban 

tersebut.  

       Sifat-sifat asasi pendidikan salah satunya ilmu pengtahuan 

bahwa setiap pendidik haruslah seorang yang memiliki ilmu 

pengetahuan mengenai pokok-pokok pendidikan yang telah 

digariskan dalam syariat Islam, menguasai perkara-perkara 

yang halal dan haram, menguasai prinsip-prinsip akhlak, dan 

memahami secara global aturan-aturan Islam dan kaidah-

kaidah syariah.
69

 

        Peningkat derajat manusia melalui pendidikan bisa 

terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya 

diarahkan untuk kemampuan mental dan spiritual anak. Dalam 

Islam telah mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia 

dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk 

senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercancum dalam Q. 

S. Al-Rum (30): 17-18 

                  

               
 

Artinya: “Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu 

berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, 

dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu 
kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di 

waktu Zuhur”. 
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       Pendidikan anak dalam pandangan Islam pada dasarnya 

merupakan hak anak yang harus dipenuhi sejak anak dalam 

kandungan. Oleh karena itu orang tua adalah pemangku 

kewajiban yang pertama, setelah itu baru masyarakat dan 

pemerintah.  

5) Hak sosial 

       Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 

hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yakni 

orang miskin, perempuan, anak dengan cara memberlakukan 

dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dalam ajaran Islam bahwa 

Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulanan problem 

kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan 

baitul mal dan zakat.
70

 Dalam hal sosial Islam telah 

memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang 

muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, 

pekerja maupun rakyat biasa.  

       Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban 

sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala sangat 

besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi 

keluarganya. Sebaliknya, jika ia tidak mau menafkahi anak-

anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan 

memperoleh dosa yang sangat besar. 
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penulisnya 

memaparkan 

penyebab 

munculnya 

Anak terlantar 

Perbedaannya 

dengan 

penelitian ini 

adalah pokok 

pembahasannya, 

pada penelitian 

Andi Resky 

Firadika 

pembahasan 

difokuskan pada 

penanganan anak 

terlantar oleh 

dinas sosial  

 

 



50 
 

 

3 

 

 

 

 

 

Iis Istiqomah 

(UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta) 

Fiqh 

Perlindungan 

Anak Jalanan 

(Undang-undang 

Nomor 35 tahun 

2014 dan 

Hukum Islam) 

Dalam 

pembahasaan 

penelitian ini, 

penulisnya 

memaparkan  

bahwa tuntutan 

melindungi 

anak jalanan di 

Indonesia 

dengan 

memenuhi 

haknya 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pokok 

pembahsannya, 

pada penelitian 

Iis Istiqomah 

pembahasan 

difokuskan pada 

perlindungan 

anak jalanan, 

sedangkan 

penelitian ini 

perlindungan 

dan hak anak 

yang 

ditelantarkan 

pasca perceraian 
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