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Berangkat dari sebuah fenomena yang terjadi di Desa Halong Kecamatan 

Halong Kabupaten Balangan. Di desa ini mayoritas mata pencaharian penduduknya 

adalah sebagai petani karet dan sebagian besar lokasi kebun karet mereka berada di 

gunung yang jaraknya jauh dari rumah tempat tinggal mereka sehingga tidak 

memungkinkan untuk pulang pergi setiap hari. Hal ini otomatis berpengaruh 

terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua tersebut terhadap anaknya. Sebagian 

besaar dari petani karet tersebut mengabaikan kewajibannya terhadap anak karena 

mereka jarang berada di rumah. 

Adapun tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban 

orang tua yang jarang di rumah terhadap anak di Desa Halong, Kecamatan Halong, 

Kabupaten Balangan. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah terhadap anak di Desa 

Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. 3) Untuk mengetahui 

bagaimana dampak terhadap anak yang orang tuanya jarang berada di rumah di 

Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan 

melakukan penelitian langsung ke lapangan (field research) dengan jenis penelitian 

studi kasus. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan 

teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing 

dan deskripsi. Penulis menganalisis data yang telah terkumpul secara kualitatif 

dengan menggunakan metode induktif. 

Hasil penelitian menunjukan dua dari empat kasus orang tua yang jarang di 

rumah mengalihkan pelaksanaan kewajiban pengasuhan terhadap anaknya kepada 

orang lain. Sedangkan dua lainnya membiarkan anaknya tinggal dirumah dengan 

alasan sudah mampu merawat diri sendiri dan membantu merawat adiknya. Faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut adalah yang paling utama 

yaitu faktor ekonomi. Faktor yang kedua yaitu lokasi pekerjaan mereka yang jauh 

dari rumah. Faktor yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan kedua orang tua, 

Dampak positif yang terjadi ketika orang tua jarang berada di rumah dan tidak 

melaksanakan kewajibannya secara utuh yaitu anak-anak menjadi lebih mandiri dan  

pikiran mereka lebih berkembang karena diberi kebebasan. Sedangkan dampak 

negatifnya yaitu anak menjadi tidak akrab dan kurang dekat dengan kedua orang 

tuanya.pergaulan yang terlalu bebas karena tidak ada yang mengontrol dengan siapa 

dia bergaul dsb.  




