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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan 

dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang di bawah umur atau belum bisa 

untuk hidup mandiri dan belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang 

buruk, hadhanah dilakukan setelah terjadinya perceraian. Adapun yang 

menjadi faktor utama dari sengketa hadhanah tersebut ialah terjadinya 

perceraian. Karena setelah adanya perceraian maka akan terjadi perebutan hak 

asuh anak. Kemudian dengan adanya perceraian orang tuanya tersebut tidak 

akan menghilangkan atau memutuskan hubungan anak terhadap salah satu 

orang tuanya dan anak tetap mendapat kasih sayang dan pendidikan hingga 

anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sendiri pilihan untuk mengikuti 

salah satu orang tuanya. 

2. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam menyelesaikan sengketa 

hadhanah dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan anak dan 

kemudian berdasarkan undang-undang perlindungan anak bahwa adanya 

kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas 

kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sebagaimana hal ini telah diatur 

didalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, 
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maka hak asuh kembali kepada ibunya. Namun, jika pemeliharaan anak yang 

sudah mumayyiz, diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah 

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Mengenai tanggungjawab 

seperti membiayai anak tersebut tetap kembali pada ayahnya, kecuali jika 

pemeliharaan anak jatuh pada ayah. Hal ini biasanya terjadi karena si ibu tidak 

memenuhi persyaratan hadhanah, seperti gila dan lain sebagainya. 

B. Saran  

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

dirugikan. Oleh karena itu setiap gugatan perkara perceraian yang masuk ke 

pengadilan, sebaiknya janganlah terlalu mudah untuk dikabulkan, kecuali 

alasan yang dikemukakan betul-betul dapat diterima serta bila ikatan 

perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkkan kesengsaraan salah satu atau 

bahkan kedua belah pihak. 

2. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mendapat amanat yang mulia dan 

begitu besar ketika kedua orang tua menyerahkan konflik pengasuhan hak 

anak tersebut. Dari sinilah diperlukannya peranan hakim yang menanggani 

perkara tersebut harus dapat mengambil kesimpulan yang terbaiknya guna 

menetapan hak asuh anak dan berupaya untuk meneliti hubungan keluarga 

yang berkaitan, dengan baik dan seksama serta lebih mengoptimalkan peran 

para mediator untuk dapat memfasilitasi kepentingan anak terhadap orang 

tuanya agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. 

 

 


