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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa data dalam bab-bab 

terdahulu, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: Para hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang  dalam 

memutuskan Perkara Nomor 0488/ Pdt. G/ 2013/ PA. Tnk, Perkara Nomor 

0679/Pdt.G/2014/PA.Tnk, dan Perkara Nomor 0780/Pdt.G/2014/PA.Tnk. telah 

sesuai dengan teori dan dasar hukum dalam putusan hadhanah. 

 Majelis  hakim dalam memutuskan perkara  Nomor 0488/ Pdt. G/ 

2013/ PA. Tnk dengan tidak bermaksud mengkesampingkan ketentuan Pasal 

105 huruf (a) KHI, namun semata-mata untuk kemaslahatan dan masa depan 

anak itu sendiri, yang senyatanya pula saat ini anak tersebut dalam 

pemeliharaan Pemohon yang diasuh oleh kakak perempuan Pemohon dan 

dalam keadaan baik-baik, sedang di sisi lain Termohon dalam pernyataan 

tertulis tanggal 26 Mei 2012 dan tanggal 10 Juli 2013 telah melepaskan dan 

menyetujui hak asuhnya atas anak tersebut kepada Pemohon. 

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 

0679/Pdt.G/2014/PA.Tnk. mempertimbangkan ketentuan hak pengasuhan 

anak jika dilihat dari segi normatif “bahwa anak yang belum berumur 12 tahun 

(belum mumayyiz) adalah hak asuh pada ibunya“, namun berdasarkan 

Yurisprudendi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 

tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai 
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pemeliharaan anak, bukan dilihat semata-mata dari siapa yang paling berhak, 

akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan dan 

kemaslahatan yang terbaik bagi anak. 

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 

0780/Pdt.G/2014/PA. Tnk. dimana dijelaskan dalam ketentuan hak asuh dalam 

Islam karena anak yang kedua Pemohon dan Termohon belum mumayyiz 

seperti yang diatur dalam 105 KHI huruf a, meskipun anak tersebut sudah 

ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya 

mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi dan berjumpa sewaktu-waktu 

dengan kedua anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, guna 

memberikan kasih sayang terhadap anak – anaknya 

 

B. Rekomendasi 

1. Para Hakim Pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan 

Agama, harus berhati-hati dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh 

anak, demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak. 

2.  Apabila perceraian tidak dapat terhindar, maka orang yang diberi kuasa 

hak asuh anak, menjalankan kewajiban sesuai amanah yang diberikan 

kepadanya. 

3. Orang yang diberikan kuasa hak asuh anak harus bekerja untuk memenuhi 

ekonomi keluarga sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka 

pengasuhan terhadap anak tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak 

memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam. 
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4. Anak merupakan buah hati belahan jiwa sekaligus fitrah juga amanat, 

maka memelihara, membina serta mendidiknya merupakan kewajiban 

orang tua, sehingga ia akan menjadi anak yang berbudi luhur dan 

berakhlak mulia. 

5. Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling 

dirugikan. Oleh karena itu, perlu berpikir panjang dalam mengambil 

sebuah keputusan  untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir 

untuk mengakhiri  sebuah bahtera rumah tangga mengingat banyaknya 

dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.  

6. Para hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang  dalam 

mengambil dasar hukum  jangan hanya mengacu pada pasal 45 UU Nomor 

1 tahun 1975 Jo pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi 

dalil yang digunakan dalam mengambil putusan tersebut, seharusnya juga 

menyertakan kitab-kitab fiqih islam dan sumber hukum tidak tertulis 

lainnya, sehingga kredibilitas hakim dimasyarakat akan terjaga. 

7. Perlu adanya pengaturan perundangan hak melaksanakan sanksi hukuman 

bagi suami istri yang bercerai atas tanggung jawab terhadap anak yang 

ditinggalkan yang diputuskan oleh pengadilan agama. 

 




