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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK 
(HAK HADLONAH) AKIBAT SUATU PERCERAIAN DI PENGADILAN 

AGAMA SURAKARTA 

Umar Faruf 
Nim: C100110010 
Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
umarfaruf4@gmail.com 

 
Di dunia praktek khususnya pada instansi-instansi pengadilan dalam penerapan 
serta pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara hak pemeliharaan 
atas anak (Hak Hadlonah) dengan dasar peraturan-peraturan yang diberlakukan 
tidak sesuai dengan apa yang telah di undangkan. Bahwasanya hakim dalam 
memutus suatu perkara khususnya hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) 
berpaling dari sebuah aturan yang alasannya kurang begitu jelas. Kebenarannya 
anak yang belum mumayyiz seharusnya diberikan hak asuh kepada ibu justru 
sebaliknya hak asuh diberikan kepada ayah. Tujuan penelitian yaitu, Pertama, 
untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak 
pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu perceraian.Kedua, untuk 
mengetahui gambaran pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta 
dalam memutus perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suau 
perceraian No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yaitu data yang 
diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di 
Indonesia.Pada instansi Peradilan Agama penerapan suatu peraturan yang berlaku 
mengenai Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak Hadlonah) khususnya akibat dari 
suatu perceraian, ialah mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, Kompilasi 
Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang 
Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. 

 

Kata Kunci : Perceraian, Hak Hadlonah, Pertimbangan Hukum Hakim 
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ABSTRAC 

JURIDICAL REVIEW ON CHILD CUSTODY (HADLONAH RIGHTS) 
DUE TO A DIVORCE IN THE RELIGION COURT OF SURAKARTA 

Umar Faruf 
Nim: C100110010 
Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
umarfaruf4@gmail.com 

Inpractical, especially on the application and also considerations of the judges in 
child custodyadjudgement (HadlonahRights) in the courts using rules which are 
not in accordance with what has been legislated. Indeed, the judge violates rulesin 
determiningsome particular case of child custody (HadlonahRights) with an 
unclear reason. A child who hasn’t been mumayyiz should be given custody to the 
mother, but on the contrary the judge grants it to the father. The purpose of this 
research is, first, to know applicable rules in Indonesia regarding the child custody 
(HadlonahRights) due to a divorce. Second, is to describe the legal considerations 
of Surakarta Religion Court Judges in determining the case of child custody 
(HadlonahRights) due to divorce No. 0808 / Rev. G / 2011 / PA. Ska. This 
research uses the method of normative doctrinal approach in which the data 
obtained and analyzed based on the applicable law in Indonesia. The application 
of legal ruleson the Child Custody (HadlonahRights) in The Court of 
Religionespecially as a result of a divorce, refers to the Qur'an and Sunnah, 
Compilation of Islamic Law, Act No. 1 of 1974 on Marriage, Act No. 23 of 2002 
on The Protection of Children andAct of the Republic of Indonesia No. 4 of 1979 
on Child Welfare. 

 

Keywords: Divorce, Hadlonah Rights, Legal Considerations of Judge 
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PENDAHULUAN 

Akibat suatu perceraian, anak yang selalu menjadi korban atau masalah 

utama dalam pemeliharaan pengasuhan anak “Hak Hadlonah”. Karena seorang 

ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada 

sebelah rusuknya atau dalam pangkuan disebelah rusuknya.1Kasih sayang 

orangtua sangat penting dalam kehidupan anak bukan hanya memberikan 

kecukupan materi kepada anak melainkan kasih sayang yang lebih dari orangtua. 

Sehingga anak tidak merasa terbebankan masa depannya di kemudian hari, oleh 

sebab itu anak yang belum mumayyiz sangat penting mendapatkan kasih sayang 

seorang ibu. 

Akan tetapi terkadang dalam dunia praktek khususnya pada instansi-

instansi pengadilan dalam penerapan serta pertimbangan-pertimbangan hakim 

memutuskan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) dengan dasar 

peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang telah di 

undangkan. Bahwasanya hakim dalam memutus suatu perkara khususnya hak 

pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) berpaling dari sebuah aturan yang 

alasannya kurang begitu jelas. Kebenarannya anak yang belum mumayyiz 

seharusnya diberikan hak asuh kepada ibu justru sebaliknya hak asuh diberikan 

kepada ayah. Disinilah penulis meneliti putusan perkara hak pemeliharaan atas 

anak (Hak Hadlonah) yang sekiranya penulis menemukan masalah-masalah yang 

harus di teliti atau dianalisa sesuai dengan argumentasi-argumentasi berlandaskan 

hukum yang berlaku. 

                                                            
1Kamal Muchtar, 1987, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan 

Bintang,  Hal. 137 
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti atau dianalisa yaitu antara lain sebagai 

berikut : Pertama, bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di indonesia terhadap hak pemeliharaan atas anak (hak hadlonah) akibat 

suatu perceraian. Kedua, bagaimanapertimbangan hukum hakim Pengadilan 

Agama Surakarta dalam memutus perkara No. 0808/pdt. G/2011/pa. Ska tentang 

hak pemeliharaan atas anak (hak hadlonah) akibat suatu perceraian. 

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, karena hal 

ini yang akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan.2Sesuai 

dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu: Pertama, 

untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak 

pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu perceraian.Kedua, untuk 

mengetahui gambaran pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama 

Surakarta dalam memutus perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) 

akibat suau perceraian No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi 

penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat umum. Adapun manfaat ini meliputi: Pertama, manfaat secara 

teoritis yaitu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu 

hukum terkait dengan hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu 

perceraian. Dan dapat memberikan sumbangan khasanah (ilmu) terhadap ilmu 

                                                            
2Bambang Sugono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 11 
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lainnya sehingga menambah wawasan bagi masyarakat mengenai perkara Hak 

Hadlonah.Kedua, manfaat bagi pribadi penulis yaitu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, 

khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai hak 

pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu perceraian yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Ketiga, 

manfaat bagi masyarakat umum yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada 

masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat secara umum. 

Mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu perceraian 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Metode pendekatan penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum 

yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.3 Yaitu data 

yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di 

Indonesia. Jenis Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang 

dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, karena 

dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui / menguji apakah yang 

menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu artinya untuk 

menguji sesuai atau tidaknya peristiwa konkrit yang di teliti dengan norma / 

yurisprudensi / doktrin / yang ada.4Penelitian ini merupakan study atau 

                                                            
3Kelik Wardiono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum(Pendekatan Doktrinal), Surakarta 

: UMS, Hal. 6 
4Ibid., Hal. 27 
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penelitian lapangan (libary research), yaitu penelitian yang dilakukan berupa 

data yang berwujud kasus-kasus.5 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu, study 

kepustakaan dan metode analisis datayang telah terkumpul dan telah diolah akan 

dibahas  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai 

analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum 

dan informasi masing-masing data.6 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia 
Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak Hadlonah) Akibat Suatu 
Perceraian 

Pada instansi Peradilan Agama penerapan suatu peraturan yang berlaku 

mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) khususnya akibat dari 

suatu perceraian, ialah mengacu pada: Pertama, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Yaitu 

pada An.Nisa’: 9 dan Luqman : 14 serta sabda Rasulullah. S.A.W“Dari Abdullah 

bin ‘Amar bahwasanya sorang wanita berkata : “Ya Rasulullah,bahwasanya 

anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya 

dan air susukulah minumannya, bapaknya hendak mengambilnya dari padaku”. 

Maka berkata Rasulullah S.A.W : “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama 

engkau belum nikah (dengan laki-laki yang lain)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, 

Baihaqi, dan Al Hakim dan dinyatakan Shaheh). 

Kedua, Kompilasi Hukum Islam yaitu, dalam memberikan suatu putusan 

mengenai hak hadlonah hakim mempertimbangkan berdasarkan suatu dasar 

                                                            
5Rianto Adi, 2004, Metodelogi Social dan Hukum, Jakarta : Granit, Hal. 47 
6Ibid., Hal. 116 
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hukum atau norma yang berlaku yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 

(1), Pasal 105 huruf a dan b, Pasal 156 huruf a, b, c, d, e, dan f . Ketiga, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf a, b, dan c, 

Pasal 45 ayat (1) dan (2), Pasal 47 ayat (1).Keempat, Demikian juga pada 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 huruf 

a, b, c, dan d, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 26 ayat (1). Kelima, Dari pada itu 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menjadi 

penerapan dalam memberikan pemeliharaan hak atas anak (Hak Hadlonah). 

Berdasarkan pada Al-Qur’an, As-Sunnah dan peraturan perundang-

undangan ysng berlaku tersebut, hakim akan lebih mudah untuk memberikan 

pertimbangan-pertimbangan dalam memutus suatu perkara hak pemeliharaan atas 

anak (Hak Hadlonah). Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab–bab 

sebelumnya, hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) disini adalah 

pengasuhan anak yang hanya diasuh oleh satu orangtua saja, baik itu adalah ayah 

atupun ibu tergantung hakim Pengadilan Agama yang memutuskan siapa yang 

berhak untuk memperoleh hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah). 

Pemeliharaan hak atas anak (Hak Hadlonah) dapat dicabut hak asuhnya, 

apabila mereka telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua atau berkelakuan 

buruk terhadap anak-anaknya akan tetapi tidak menghilangkan bagi mereka hak 

nafkah untuk anak-anaknya. Sebagimana yang disebutkan Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Undang-undang 

Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 10 ayat (1), (2) dan 

(3). 
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Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam 
Memutus Perkara No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska tentang Hak Pemeliharaan 
Atas Anak (Hak Hadlonah) Akibat Suatu Perceraian 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan 

Agama Surakarta terhadap putusan Nomor 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska. Yang 

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak pemeliharaan atas 

anak (Hak Hadlonah) yaitu dalam perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan, menurut ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir 

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama. 

Ada beberapa kesenjangan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang 

dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak 

pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) di Pengadilan Agama Surakarta terhadap 

putusan Nomor 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska. Dari pertimbangan-pertimbangan 

tersebut seharusnya hakim harus lebih melihat dan mempertimbangkan dengan 

lebih teliti, cermat dan tepat karena anak lebih dekat dengan Tergugat di dasarkan 

dengan alasan bahwa anak telah tinggal lebih lama bersama Tergugat bahkan 

sejak lahir belum terjadinya perceraian anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal 

di Yogyakarta di tempat kediaman Tergugat. Pada saat Penggugat dan Tergugat 

telah bercerai anak-anak hidup bersama orangtua Tergugat sangat dimungkinkan 

sebab Tergugat pernah di tahan lama di LP Yogyakarta.Kemudian anak-anak 

diberikan atau difasilitasi dengan cukup oleh orangtua Tergugat sehingga anak-

anak akan sedikit lebih melupakan atau menghilangkan rasa kerinduankepada 

Penggugat, dan tidak menutup kemungkinan anak-anak beranggapan tidak ada 
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kepedulian dari Penggugat disebabkan adanya pengaruh-pengaruh dari orang-

orang terdekat untuk memberikan penekanan secara psikologis terhadap anak. 

Padahal dari fakta yang telah jelas dan diakui oleh Tergugat telah 

melakukan KDRT terhadap Penggugat serta di putus oleh Pengadilan Yogyakarta 

Tergugat bersalah dan ditahan di LP Yogyakarta, seharusnya sudah terlihat jelas 

ada sifat buruk dan  perlakuan tidak baik yang ada pada diri Tergugat dan secara 

rasional pada saat Tergugat di tahan di LP Yogyakarta seharusnya anak-anak 

tersebut di kembalikan kepada ibu kandungnya bukan di walikan kepada orangtua 

Tergugat. akan tetapi dapat di tafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai 

iktikad yang tidak baik kepada Penggugat. Jadi pada intinya anak-anak tidak 

menghilangkan rasa kerinduan kepada Tergugat bukan berarti anak-anak selalu 

merindukan kasih sayang Tergugat, melainkan anak-anak lebih memilih tinggal 

bersama Tergugat dimungkinkan tempat kediaman tersebut di fasilitasi dengan 

cukup oleh Tergugat ataupun orangtua Tergugat agar orangtua menjaganya dari 

sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, menjaga keselamatan jasmani dan 

mendidik rohaninya agar ia mampu mandiri.7 

Kemudian anak-anak telah lama dan sudah terbiasa tinggal di Yogyakarta 

dan bersama orangtua Tergugat sehingga anak-anak masih belum bisa 

menampakkan bahwa mereka sebenarnya membutuhkan kasih sayang seorang 

ibu, sebab mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, 

yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang 

membahayakan, memberikan pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan 

                                                            
7Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, Hukum Perdata Islam, Bandung : CV 

Mandar Maju, Hal. 36 
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kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggungjawab 

hidupnya.8Karena anak-anak tersebut belum mumayyiz dan semua rasa keinginan 

kasih sayang anak-anak tersebut telah diselimuti oleh kecukupan-kecukupan 

fasilitas terhadap anak-anak, sehingga tidak akan menimbulkan atau 

menampakkan rasa kerinduan anak-anak kepada Penggugat. 

Dalam pertimbangan diatas juga majelis telah mengesampingkan 

peraturan-peraturan yang khusus atau pertimbangan dasar hukum yang kurang 

begitu jelas terhadap hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) yakni majelis 

lebih memilih atau mengutamakan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kepentingan terbaik 

bagi anak sebagai dasar hukum pertimbangan. Seharusnya jika kepentingan 

seorang anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak maka kasih sayang 

seorang ibu adalah kepentingan terbaik yang paling utama untuk seorang anak. 

Karena seorang ibu telah diwajibkan serta ditakdirkan dalam pemberian kasih 

sayang yang terbaik buat anak, dengan demikian kasih sayang yang ada pada 

seorang ibu tidak ada gantinya. Kemudian juga yang menjadi kepentingan terbaik 

anak tidak hanya melihat dari yang terlihat oleh fisik akan tetapi non fisik atau 

secara batiniah lebih utama misalnya do’a dan kasih sayang seorang ibu. 

 Akan tetapi tidak mengesampingkan juga kasih sayang yang ada pada 

seorang ayah, karena seorang ayah juga wajib berperan dalam memberikan kasih 

sayang kepada anak, disisi lain seorang ayah juga harus memberikan nafkah 

terhadap anak atau mencukupi kebutuhan secara materi terhadap anak, dalam 

                                                            
8M.Anshary MK, 2010, Hukum Perkawnan Di Indonesia Masalah-Masalah 

Krusial,Yogyakarta : Pustaka Pelajar Hal. 105 
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artian setiap tetesan keringat orangtua dalam mencari nafkah adalah air mata 

kasing sayang seorang ayah untuk anaknya. Sehingga pada intinya kasih sayang 

kedua orangtua sangat penting untuk kehidupan seorang anak yang di anggap 

masih anak dalam Islam ataupun peraturan perundang-undangan. Sebagaimana 

telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an serta As-Sunnah 

apabila terjadi perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu 

perceraian. 

Pada pertimbangan yang lain, jika majelis mempertimbangkan 

ketentuanPasal 2 huruf (d) Undang-undangNomor 23 Tahun 2002 

jugamemandang “pendapatanak” adalahmerupakanhakanak yang 

dijaminolehUndang-undangini, seharusnya ketentuan pasal tersebut harus di 

kaitkan dengan pasal berikutnya yaitu Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi pada intinya untuk menerima suatu 

pendapat anak harus sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia. Sehingga dapat di 

tafsirkan bahwa anak tersebut dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak 

buruk atau mana yang benar atau mana yang salah. 

Berbeda pada pertimbangan hakim dalam perkara No. 0808/Pdt. 

G/2011/PA. Penulis melihat pertimbangan hakim tersebut sama dengan jurnal 

internasional yang dikemukan oleh penulis pada bab II yaitu, Penerapan Amerika 

dan Inggris dasar hukum yang digunakan untukpengambilan keputusan hak asuh 

terhadap anak akibat suatu perceraian telah bergeser darianggapan yang terdahulu 

selalu berpihak kepada ayah. Pada saat sekarang dalam pengambilan keputusan 

hak asuh telah berpihak ke praduga seorang ibu sebagai hak asuh anak akibat 
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suatu perceraian, dalam mempertimbangkan hukum yang netral yakni bergantung 

padapertimbangan-pertimbangan yang terbaik untuk kepentingan anak dalam 

menentukan hak asuh terhadap anak. Pada intinya hak asuh kepada seorang ibu 

hanya “sebagai praduga atau dapat dimungkinkan”, akan tetapi kepentingan 

terbaik anak yang dijadikan sebagai landasan utama dalam memberikan 

pemeliharaan atas anak akibat suatu perceraian.9 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Pertama, penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

indonesia terhadap hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu 

perceraian yaitu, pada instansi peradilan agama penerapan suatu peraturan yang 

berlaku mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) khususnya akibat 

dari suatu perceraian, ialah mengacu pada Al-Qur’an An.Nisa’: 9, Luqman : 14 

dan As-Sunnah, dan hukum positif di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum 

Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan serta Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Oleh sebab itu hakim telah memilki 

acuan dasar hukum yang jelas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan 

dalam memutus suatu perkara hak pemeliharaan atas anak. 

Kedua, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam 

memutus perkara No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska tentang hak pemeliharaan atas 

                                                            
9Joan. B. Kelly 1994. Law Journal.. The Determination of child custody. 

futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/04_01_07.pdf.jurnal internasional diakses 
pada kamis 13 November 2014 pukul 22 : 00 WIB. 
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anak (Hak Hadlonah) akibat suatu perceraian yaitu, Hakim telah memutus dengan 

menggunakan dasar Pasal 2 huruf (b) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pasal tersebut telah di sanggah 

oleh Al-Qur’an An-Nisa: 9, Al-Luqman: 14 serta As-Sunnah, dan Kompilasi 

Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Selain itu pertimbangan hakim tersebut tidak menjadikan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah sebagai rujukan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka terdapat beberapa saran 

yang ingin penulis sampaikan kepada hakim khususnya hakim Pengadilan Agama 

Surakarta dalam memutus perkara hak hadlonah akibat suatu perceraian sebab 

hakim harus memahami “tujuan” perkawinan dimaksud adalah: membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

YangMaha Esa.10Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dimana tumbuh 

kembang menjadi orang dewasa: 

Pertama, pada prinsipnya dalam mempertimbangan suatu pemberian hak 

asuh atas anak akibat suatu perceraian hakim harus lebih teliti dan cermat dalam 

memberikan putusan.Kedua, dalam Pengadilan Agama tidak hanya peraturan-

peraturan konvensional saja yang dijadikan dasar pertimbangan melainkan 

peraturan-peraturan dalam hukum Islam juga harus dijadikan sebagai acuan dalam 

suatu pertimbangan untuk memberikan putusan.Ketiga, dalam memberikan suatu 

pertimbangan serta putusan khususnya hak pemeliharaan atas anak (Hak 
                                                            

10 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Azaz-azaz Hukum Perkawinan Indonesia, 
Jakarta : PT Bina Aksara, Hal. 3 
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Hadlonah) hakim tidak hanya melihat kepentingan terbaik bagi anak pada saat 

sekarang akan tetapi hakim juga melihat kepentingan terbaik bagi anak mulai dari 

sekarang dan hingga ke masa depannya.Keempat, jika masih disebut anak berarti 

masih dalam lingkup kekuasaan hak asuh oleh orangtuanya dan kata asuh sangat 

berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang ada pada batiniah orangtua, 

tidak hanya dengan memberikan banyak fasilitas dan kecukupan materi.  
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