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ABSTRAK  

Perkara pengasuhan merupakan salah satu perkara yang sering dibarengi konflik yang 

cukup pelik. Salah satu perkara dengan konflik pelik adalah perkara dengan putusan No 

624 K/Ag/2015 yang melibatkan orang tua pengasuh, ibu dan ayah si anak. Berdasarkan 

Putusan Pengadilan Agama Sleman Ayah dan Ibu sudah resmi bercerai, Hak Asuh Anak 

berada dalam pengasuhan Ibu. Berdasarkan Gugatan Ayah, dalam masa pengasuhan yang 

telah berjalan sang ibu pergi keluar negeri sehingga meninggalkan anak-anaknya, dan anak-

anak tersebut tinggal bersama anak Ibu dengan suami yang dahulu. Pengadilan Agama 

yang menangani perkaratersebut memberikan putusan bahwa hak asuh anak dari ibu 

dicabut dan diberikan kepada ayah.  Berdasarkan putusan tersebut ibu merasa tidak puas 

dan mengajukan permohonan banding. Dalam tingkat banding hakim membatalkan 

putusan Pengadilan Agama dan hak asuh anak kembali kepada ibu. Hakim memberikan 

hak asuh anak kembali kepada ibu dengan pertimbangan bahwa dalam pengasuhan ayah, 

anak tersebut disekolahkan oleh ayahnya di sekolah kristen atau nonIslam. Hakim 

memberikan hak asuh anak kepada ibu kembali atas dasar bahwa ayah tidak dapat menjaga 

jasmani dan rohani anak. Berdasarkan putusan tingkat banding, ayah merasa tidak terima 

dengan putusan tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan ke tingkat kasasi. Hakim 

dalam tingkat kasasi menguatkan putusan tingkat banding. Dengan pertimbangan hakim 

yang sama dengan tingkat banding yaitu atas dasar agama. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dengan mengkaji praktik yang tercantum 

dalam putusan secara yurids (yuridis empiris) yakni untuk melihat praktik dalam putusan 

melalui pendekatan norma hukum yang berlaku yang menjadi referensi para hakim.  

Putusan yang dikaji adalah putusan No 624 K/Ag/2015. Untuk mengkaji praktik 

pengasuhan dalam putusan tersebut, bahan hukum primer, yang mencakupUndang-Undang 

No 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam dijadikan landasan.  

 Berdasarkan analisis yang menekankan pada argumentasi pertimbangan-

pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pengasuhan ini. Pernafsiran hakim pada 

putusan hakim ini mengunakan penafsiran telelologis dimana hakim mengunakan Pasal 42 

ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang No 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan dalam perkara ini yang mana 

bunyi pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik syarat keagaamaan pengasuh tetapi 

dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Pemahaman para hakim, agama pengasuh dianggap 

memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memahami bahwa dengan pengasuhan 

berada di Ibu pengamalan agama anak tetap Islam karena agama anak semula Islam. 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, Agama. 
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ABSTRACT 

The parenting case is one of the cases that is often accompanied by quite complex 

conflicts. One of the cases with complicated conflicts was the case with decision No. 624 

K / Ag / 2015 which involved the caregiver parents, the mother and the father of the child. 

Based on the decision of the Sleman Religious Court, the father and mother have officially 

divorced, and the custody of the child is under the care of the mother. Based on the lawsuit 

by the father, during the ongoing parenting period, the mother went abroad and left her 

children, and the children lived with the mother's child with her previous husband. The 

Religious Court which handled the case gave a decision that the custody of the child from 

the mother was revoked and given to the father. Based on the verdict, the mother was not 

satisfied and submitted an appeal. At the appeal level, the judge overturned the decision of 

the Religious Court and custody of the child returned to the mother. The judge gave custody 

of the child back to the mother with the consideration that in the father's care, the child was 

educated by the father in a Christian or non-Islamic school. The judge gave custody of the 

child to the mother again on the basis that the father could not take care of the child 

physically and mentally. Based on the decision at the appeal level, the father did not accept 

the decision and then submitted an application to the cassation level. The judge at the 

cassation level upheld the decision at the appeal level. With the judge's consideration being 

the same as the appeal level, namely on the basis of religion. 

This research is descriptive-analytical in nature, by examining the practices 

contained in judges' judgments (juridical empirical), namely to see practices in decisions 

through the approach of prevailing legal norms which are references to judges. The verdict 

studied was decision No. 624 K / Ag / 2015. To examine the practice of parenting in this 

decision, primary legal material, which includes Law No. 23 of 2002 as amended by Law 

No. 35/2014 concerning Child Protection and Compilation of Islamic Law as the basis. 

Based on an analysis that emphasizes on the argumentation of the judgments and 

decisions of the judge in this matter of custody. The judge's interpretation of the judge's 

decision uses teleological interpretation where the judge uses Article 42 paragraph (2) of 

Law No. 23 of 2002 as amended by Law No. 35 of 2014 on Child Protection as the basis 

in this matter where the sound of the article is not specifically explained the religious 

requirements of caregivers but can be interpreted in various ways. Understanding the 

judges, the religion of the caregiver is considered to provide the best interests of the child. 

The judge understood that with the custody of the mother the practice of the child's religion 

remained Islam because the child's religion was originally Islam 

Keywords: Judge's Consideration, Child Custody, Religion.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena 

peraturan tertentu (mental dan fisik belum dewasa).1 Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan mengenai definisi anak dan anak asuh, yang bebunyi:  

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.” 

 

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk   

diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan 

karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh 

kembang anak secara wajar.” 

Pengasuhan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan orang tua untuk 

mencapai perkembangan yang diharapkan pada anak. Orang tua tentu memerlukan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat memberikan pengasuhan 

meliputi memahami cara merawat anak-anak, bagaimana anak-anak dapat 

berkembang dengan baik, dan peran penting orang tua bagi kehidupan anak-anak. 

Pengetahuan pengasuhan meliputi memahami berbagai pendekatan yang tepat untuk 

memenuhi kebutuhan fisik, biologis, sosioemosional, dan kognitif anak-anak ketika 

mereka berkembang.2 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

                                                           
1 Shanty Dellyana, “Wanita dan Anak di Mata Hukum,” (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 50.  
2 Mutiara suci Erlanti dkk., “Teknik Parenting dan Pengasuhan Anak Studi Deskriptif 

Penerapan Teknik Parenting di Rumah Parenting Yayasan Cahaya Insan Permata Bandung,” 

Prosiding KS: Riset & Pkm, Vol 3 No. 2, hlm. 238. 
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Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak menjelaskan 

tentang definisi pengasuhan anak dan tujuan pengasuhan anak. 

Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: 

“Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan    kasih 

sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan 

berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.” 

Pasal 2 menjelaskan bahwa:  

Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan:  

a. Terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, 

kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil a 

b. nak; dan  

c. Diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi anak 

Dalam perspektif ekologi, pengasuhan dari orang tua merupakan sistem di 

lingkungan terdekat atau microsystem anak yaitu budaya atau nilai-nilai yang dihidupi 

oleh masyarakat setempat merupakan keseluruhan sistem kehidupan anak akan 

berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian pengukuran 

pengasuhan semestinya sesuai dengan budaya setempat dan perkembangan zaman.3 

 Penelitian yang berjudul Understanding Indonesian Kids yang dilakukan Anchor 

Boneeto tentang sikap, perilaku, aspirasi, dan figur panutan anak sekolah dasar antara 

7-12 tahun di Indonesia mengungkapkan fakta bahwa anak-anak di Indonesia 

cenderung mendapatkan tekanan sosial, mempunyai keterbatasan bermain di luar 

rumah, dan semata-mata fokus pada pencapaian akademis sehingga menghambat 

perkembangan minat dan bakat anak.  

 Pengasuhan anak di Indonesia, menurut The Asianparent, sendiri memiliki 

beberapa cara antara lain, pengasuhan secara agamis, aktif progresif, bebas, dan 

                                                           
3 Agnes Indar Ekawati dkk., “Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalan 

Perspektif Kontekstual Budaya,” Buletin Psikologi, Vol. 27 No. 1, 2019, hlm. 2. 
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idaman orang tua. Pengasuhan secara agamis ialah mendidik anak dengan pola agamis 

yang mengedepankan nilai moral dan agama. Pengasuhan dengan cara ini untuk bisa 

memperkuat iman agar tidak terjerumus kepada jalan yang salah. Lain halnya dengan 

pengasuhan dengan cara aktif progresif, yang mengarahkan pengasuhan pada sikap 

bertoleransi dan nilai keluarga sebagai aspek dominan. Pada umumnya, pola ini 

dijalankan secara turun temurun dalam keluarga ‘ningrat’ dimana rasa kekeluargaanya 

sangat erat. Dalam pengasuhan anak dengan cara bebas ini menggunakan pola asuh 

demokratis, dimana orang tua memberikan kebebasan dan kemandirian anak untuk 

menentukan jati dirinya kelak. Pola pengasuhan yang terakhir yaitu pengasuhan 

idaman orang tua, yakni orang tua ingin mendidik anaknya agar menjadi sukses dan 

hidup berkecukupan dibanding mereka. Pola ini kerap membuat orang tua menekan 

anak agar menuruti keinginan mereka. Mayoritas orang tua yang tinggal di kota besar 

non metropolis cenderung menggunakan pola asuh agamis, berbeda dengan keluarga 

yang hidup di pedesaan yang cenderung mengedepankan pola asuh idaman orang tua.4  

 Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam 

rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan 

pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai 

lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa.  Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

                                                           
4 Id.theasianparent.com, diakses tanggal 22 November 2020, pukul 14.56. 
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Kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan dengan damai, ada kalanya 

perkawinan tersebut menimbulkan permasalahan baik internal maupun eksternal. 

Beberapa permasalahan tersebut dapat terselesaian dengan baik apabila kedua belah 

pihak saling bersepakat untuk melanjutkan perkawinan tersebut. Lain halnya jika 

permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dan salah satu pihak istri atau suami 

tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dan memutuskan untuk berpisah.  

Merujuk pada ketentuan negara, perpisahan suami dan istri harus dilakukan di 

Pengadilan Agama bagi perkawinan secara Islam dan Pengadilan Negeri jika 

perkawinan tersebut secara non- Islam dengan begitu suami dan istri resmi bercerai. 

Dalam perceraian tidak jarang timbul permasalahan baru yakni hak asuh anak, karena 

setiap orang tua ingin selalu mendampingi anak-anaknya untuk merawat dan 

mengembangkan anaknya. Akan tetapi keadaan mereka sudah tepisah dan tidak 

mungkin mereka di bawah satu atap kembali untuk mengasuh anak-anaknya. Hal 

demikian yang menjadi permasalahan baru pasca perceraian.  Menurut ketentuan 

hukum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih berusia di bawah 

12 tahun hak pengasuhannya di bawah ibu. Sementara jika si anak berusia di atas 12 

tahun, anak-anak tersebut berhak memilih mereka ingin di bawah asuhan ayah atau 

ibu.5 Tak jarang hal tersebut menimbulkan sengketa hak asuh anak dengan beragam 

alasan agar ayah atau ibu tetap dapat mengasuh anak-anaknya. Sengketa pengasuhan 

tersebut dibawa pihak ayah atau ibu untuk dasar mengajukan gugatan dengan berbagai 

posita diantaranya, salah satu pihak ayah atau ibu melalaikan tanggung jawab, berubah 

keyakinan menelantarkan anaknya, dan berkelakuan buruk sekali hal tersebut 

                                                           
5 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. 
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tecantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.6 

Permasalahan hak asuh anak merupakan sengketa akibat dampak dari terjadinya 

perceraian. Dalam salah satu permasalahan hak asuh anak dimana sang ayah 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan atau tuduhan 

ketidakmampuan istri atau ibu si anak untuk melakukan pegasuhan dengan baik. 

Dijelaskan dalam kasus tersebut, bahwa sesudah terjadi perceraian hak asuh anak 

diberikan kepada ibu, dan dalam masa pengasuhan yang telah berjalan tersebut sang 

ibu pergi keluar negeri dan meninggalkan anak-anaknya, dan anak-anak tersebut 

tinggal bersama saudara sang ibu. Dalam keadaan ini, ibu dianggap oleh sang ayah 

melalaikan kewajiban sebagai pemegang hak asuh anak. Selain itu, diketahui bahwa 

pada saat ayah berkunjung kerumah yang ditempati anak-anak untuk mengajak liburan 

didapati anak-anak tersebut terlihat lusuh dan tak terawat, sehingga sang ayah 

berinisiatif untuk membawa sang anak ke tempat tinggalnya. Dalam pengasuhan ayah, 

anak tersebut disekolahkan di sekolah non Islam, padahal agama anak tersebut adalah 

Islam. Pengadilan Agama yang menangani permasalahan tersebut memberikan 

putusan bahwa hak asuh anak dari ibu dicabut dan diberikan kepada ayah.  

 Berdasarkan putusan tersebut ibu merasa tidak puas dan mengajukan 

permohonan banding dengan harapan bisa mendapatkan hak asuh anaknya kembali. 

Dalam tingkat banding hakim membatalkan putusan Pengadilan Agama dan hak asuh 

anak kembali kepada ibu. Hakim memberikan hak asuh anak kembali kepada ibu 

dengan pertimbangan bahwa dalam pengasuhan ayah, anak tersebut disekolahkan oleh 

                                                           
6 Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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ayahnya di sekolah kristen atau nonIslam. Hakim memberikan hak asuh anak kepada 

ibu kembali atas dasar bahwa ayah tidak dapat menjaga jasmani dan rohani anak.  

Berdasarkan putusan tingkat banding, ayah merasa tidak terima dengan putusan 

tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan ke tingkat kasasi. Hakim dalam 

tingkat kasasi menguatkan putusan tingkat banding. Dengan pertimbangan hakim 

yang sama dengan tingkat banding yaitu atas dasar agama. 

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan hak asuh anak yang menarik 

untuk dikaji oleh penulis. Maka dengan kasus di atas penulis dapat menarik pokok 

masalah yang akan penulis kaji yaitu dengan mengkaji putusan hakim dengan dasar 

putusan yang berbeda-beda. Dalam putusan Pengadilan Agama para hakim 

memberikan putusanya atas dasar tempat tinggal. Putusan tingkat banding atau 

Pengadilan Tinggi para hakim memberikan putusan atas dasar agama pengasuh. 

Begitu pula dalam tingkat kasasi atau Mahkamah Agung para hakim memberikan 

putusan atas dasar agama untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. 

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar pijak normatif dalam 

kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Sebagai hak yang 

diakui dan dikualifikasi sebagai HAM, menuntut keterlibatan penuh para 

penyelenggara negara untuk mengimplementasikannya secara maksimal dan 

bertanggungjawab.7 Dengan pemaparan masalah yang akan diteliti penulis, maka 

penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul Penafsiran Hakim Atas 

Pengasuhan Anak Terkait Dengan Agama Pengasuh (Studi Putusan: 624 K/Ag/2015).  

                                                           
7 Diana Evrina Nasution, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Implementasinya Dalam 

Kompetensi Absolut Peradilan Agama,” Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, hlm. 8. 
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B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana penafsiran hakim tentang hak pengasuhan anak kaitannya dengan 

agama pengasuh dalam putusan No 624 K/Ag/2015? 

2. Apakah dan sejauh mana penafsiran hukum dan putusan hukum hakim dalam 

putusan No 624 K/Ag/2015 kaitannya dengan agama pengasuh telah memberikan 

kepentingan terbaik bagi anak? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini:  

a. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengali lebih dalam 

bagaimana hakim menafsirkan suatu putusan mengenai hak pengasuhan anak 

yang berkaitan dengan agama hingga putusan tersebut mempunyai penafsiran 

hukum yang sesuai dengan fakta yang ada.  

b. Penulis menggali penafsiran hukum tersebut agar menemukan fakta bahwa 

penafsiran hukum yang diteliti merupakan kepentingan terbaik bagi anak agar 

anak tetap merasa aman dan terpenuhi hak-hak yang dibutuhkan anak.  

2. Kegunaan penelitian ini adalah:  

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

keilmuan dibidang perdata serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian – penelitian sejenis.  

b. Secara praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi 

hakim dalam memberikan penafsiran hukum yang sesuai dengan kepentingan 

terbaik bagi anak. 
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D. Telaah Pustaka    

Telah banyak kajian dilakukan terkait dengan isu pengasuhan anak dalam skripsi, 

tesis, disertasi dan artikel-artikel dalam jurnal juga dalam buku dengan berbagai fokus 

dan pendekatan. Dalam paparan ini saya akan melihat kajian-kajian dengan merujuk 

pada pendekatan yang digunakan. Melihat pendekatannya, kajian-kajian yang ada bisa 

dikategorikan kepada dua bagian, yuridis-empiris atau ilmu sosial dan normatif. 

Kategori pertama mencakup banyak kajian dalam skripsi yang fokus 

penelitiannya pada pengasuhan anak kaitannya dengan agama pengasuh. Beberapa 

skripsi yang termasuk kategori pertama ini termasuk skripsi karya Fachra Irvania 

Apriliani yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak Bagi Nonmuslim (Analisis Atas 

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK dan No. 

35/Pdt.G/2015/PTA.JK)”.8 Karya ini menggunakan pendekatan normatif yang 

meletakan hukum sebagai sistem norma, dengan pendekatan kasus yaitu melakukan 

kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karya ini 

menfokuskan kepada agama yang diyakini oleh orangtua yang akan mendapatkan hak 

asuh anak, tetapi juga melihat dari perilaku orangtuanya.  

Skripsi lain yang termasuk dalam kategori ini adalah skripsi yang ditulis oleh 

Retno Wulandari yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda 

Agama Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten 

Lampung Timur)”.9 Karya ini berfokus kepada bagaimana pola pengasuhan keluarga 

                                                           
8 Fachra Irvania Apriliani yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak Bagi Nonmuslim (Analisis Atas    

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK dan 

No.35/Pdt.G/2015/PTA.JK) Skripsin Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta (2018).  
9 Retno Wulandari, “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Prespektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur),” Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO (2019). 
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beda agama sedangkan keluarga yang mempunyai keyakinan berbeda antara kedua 

orangtua berpengaruh dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan bimbingan serta 

contoh suri tauladan yang baik. Sehingga akan berakibat kepada bagaimana orangtua 

dalam membawa nilai-nilai yang positif dalam pengasuhannya, bersifat progresif-

sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun.  

Skripsi karya Ahamad Muntaha yang berjudul “Hak Hadhanah Anak Dalam 

Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang)”10 juga mengkaji isu pengasuhan dengan fokus permasalahan bagaimana 

pola pengasuhan anak yang orantuanya beda agama, dnegan melihat aspek 

keharmonisan dan pada cara mendidik anak pada orangtua beda agama dengan melihat 

pengaruhnya pada perkembangan anak. Kary aini juga melihat bagaimana 

menentukan agama anak yang lahir dalam keluarga beda agama, yang keempat 

bagaimana nafkah yang diberikan kepada anak apabila orangtua berbeda agama.  

Kategori kedua mencakup banyak kajian dalam skripsi yang mengunakan 

pendekatan yuridis-empiris dan yuridis-normatif yang berfokus pada pencabutan hak 

asuk anak, beberapa skripsi yang termasuk kategori kedua yakni skripsi karya Abdul 

Wafi yang berjudul “Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak 

(tinjauan terhadap putusan mahkamah agung nomor 1008 K/PDT/ 2008”11 dan Skripsi 

karya Samsul Muadzib yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan 

Hukum Hakim Tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak dibawah Umur Kepada Bapak 

Karena Istri Mafqud (Studi Putusan no. 0274/Pdt.G/2016/PA.Mn).”12 kedua karya ini 

                                                           
10 Ahamad Muntaha yang berjudul “Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi 

Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang),” Fakultas Syari’ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (2017). 
11 Abdul Wafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan 

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). 
12 Samsul Muadzib, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang 

Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Studi Putusan No. 
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mengunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan penelitian 

terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hakim dalam 

menjatuhkan putusan kemudian dikomparasikan dengan putusan hakim tersebut. 

Kedua karya ini menfokuskan kepada pertimbangan hakim sesuai dengan fakta-fakta 

empiris untuk memberikan keadilan bagi anak apabila hak asuh anak tidak berada di 

pihak sang ibu. Lain halnya dengan  Skripsi karya Bebby Roundra Kusumawardani 

yang berjudul “Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan 

Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkas Bitung)” 13 dan skripsi karya 

Novia Dwi Putri Utami yang berjudul “Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian 

Sengketa Hadhanah di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2019)”,14 kedua 

karya ini mengunakan pendekatan yuridis-normatif  dilakukan dengan cara mengkaji 

peraturan undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji oleh 

peneliti. Jika dalam skripsi yang telah dipaparkan penulis diatas memgunakan 

pendekatan yuridis- empiris dan yuridis-normatif tetapi pada skripsi karya Yustisia 

Nur Aini yang berjudul “Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)15 

skripsi ini mengunakan pendekatan normatif di mana penelitiannya dilakukan melalui 

studi kepustakaan atau studi dokumen dari berbagai referensi yang relevan sesuai 

                                                           
0274/Pdt.G/2016/PA. Mn),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel (2018). 
13 Bebby Roundra Kusumawardani, “Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua 

Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung,” Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Jember (2015). 

 
14 Novia Dwi Putri Utami, “Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah di 

Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2019).  
15 Yustisia Nur Aini, “Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra),” Skripsi Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Surakarta (2019). 
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dengan penelitian yang akan diteliti. Studi dokumen yang dikaji antara lain pengkajian 

aturan-aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengasuhan anak (hadanah) 

bahan-bahan hukum berbentuk buku, karya tulis, artikel, dan jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Berbeda Skripsi karya Muhamad Akarom Khoirudin yang 

berjudul “Pengasuhan anak dalam keluarga beda agama (Studi Kasus Pada Lima 

Keluarga Berbeda Agama Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat)”16 karya ini 

mengunakan pendekatan antropologis yang lebih mengutamakan pengamatan 

langsung, bahkan sifatnya partisipasif. Dalam karya ini fokuss pada bagaiamana 

membawa nilai-nilai yang positif dalam pengasuhannya, bersifat progresif-sistematis 

tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dalam waktu yang panjang pola hidup yang 

ada pada keluarga beda agama ini apakah akan terjalin harmonis, berdampak pada 

demoralisasi, terutama perkembangan anak. 

E. Kerangka Teoritik  

1. Penafsiran Hukum Teleologis  

Penafsiran teleologis memaknai suatu aturan dilihat dari intensi dibentuknya 

suatu undang-undang. Dalam penafsiran ini yang hendak dicari adalah suasana 

kebatinannya. Intensi ini pada intinya adalah tujuan kemasyarakatan. Maka itulah, 

penafsiran ini disebut juga penafsiran sosiologis karena tujuan masyarakat di masa 

dibuatnya suatu aturan itu telah berubah di masa aturan itu diterapkan. Penafsiran 

ini dengan demikian berupaya menyesuaikan tafsir aslinya dengan situasi kini. Tak 

                                                           
16 Muhamad Akarom Khoirudin “Pengasuhan anak dalam keluarga beda agama (Studi Kasus 

Pada Lima Keluarga Berbeda Agama Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat),” Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). 
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heran, apabila istilah teleologis dan sosiologis digunakan silih berganti karena 

menurut mereka semua adalah hal yang sama secara substansial.17 

Penafsiran teleologis ini, secara historis, menurut Abron Barak, berkembang 

dalam tradisi hukum continental, di awah pengaruh Frederich Carl von Savifny 

(1779-1861) dan Rudolf von Jbering (181-1892). Namun, pengaruh ini menurutnya 

juga tidak merambah ke dalam tradisi common law. Dalam tradisi terakhir ini 

dikenal dengan sebutan lain; purposive interpretation.18 Kant dalam karya Critique 

of judgment, Kant membahas soal judgement berkaitan dengan estetika dan alam 

semesta. Untuk mendapatkan gambaran yang sederhana perihal teleologi menurut 

Kant, pada intinya mengarah pada suatu ide tentang akhir atau tujuan alam semesta. 

Maksudnya, alam semesta itu harus dianggap sebagai makhluk hidup secara 

teleologis. Dengan kata lain, dalam alam semesta itu terdapat tujuannya, 

sebagaimana makhluk hidup memiliki tujuan hidupnya. Untuk mencapai 

tujuannya, ada mekanisme alamiahnya. Alam semesta oleh karena itu, adalah 

sebuah kondisi yang menjadi dasar kondisi dan refleksi kita dalam menentukan 

tujuan alam semesta. Di sini kelihatnya, tujuan itu bersifat subjektif. Padahal, 

penentuan akan tujuan itu sesungguhnya bersifat objektif karena ini berkaitan 

langsung dengan organisme dan alam semestanya.19 

Kant dengan demikian meletakan peran teleologi di sini sebagai sebuah sistem 

tujuan. Ini tidak hanya melibatkan organisme individual, namun seluruh hal proses 

                                                           
17 E. Fernando M. Manullang, “Penafsiran Teleologis/Sosiologi, Penafsiran Purposive dan 

Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2019, 

hlm. 1-2.  
18 Aron Barak, “Purposive Interpretation InLaw,” (Princention: Princention University 

Press, 2005), hlm. 86.  
19 E. Fernando M. Manullang, “Penafsiran Teleologis/Sosiologi, Penafsiran Purposive dan 

Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2019, 

hlm.5.  
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yang ada di dalam alam semesta. Ini artinya di mata Kant, alam semesta adalah 

sebuah sistem tujuan. Di dalamnya, setiap hal terhubung secara teleologis dengan 

lainnya dalam suatu kesatuan susunan yang memiliki tujuan, berdasarkan aturan-

aturan tujuan itu sendiri.  

Menurut Jhering ini menguatkan asumsi bahwa penasiran teleologi itu adalah 

berkisar pada hal-hal yang sosiologis. Ini karena melibatkan kebutuhan, 

kepentingan dan nilai, termasuk alat kekuasaan. Ini seperti yang dibayangkan oleh 

tokoh mazhab hukum sosiologis, Roscoe Pound (1870-1964). 

Hakim memberi arti suatu ketentuam hukum menurut tujuan sosial yang 

ditetapkan pembentuk Undang-Undang, dengan memperhatikan perkembangan 

masyarakat ketika Undang-Undang itu diterapkan. Perlu diketahui bahwa tujuan 

pembentuk Undang-Undang identik dengan tujuan Undang-Undang, tetapi 

berbeda dengan tujuan hukum. Hal ini tujuan hukum sifatnya umum dan ditentukan 

oleh doktrin hukum. Gustav Radbruch (1950) berpendapat bahwa tujuan hukum 

yang harus dikemas oleh hakim dalam mengadili adalah: (1) keadilan, (2) kepastian 

hukum, dan (3) kegunaan utilitas. Masing-masing bersandar kepada doktrin 

filosofis, yuridis, dan historis-sosiologis mengenai validitas hukum. Tujuan 

Undang-Undang sifatnya khusus, dalam arti setiap Undang-Undang mempunyai 

tujuan dan politik perundang-undangan sendiri.  

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo,20 disini hakim menafsirkan undang-

undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan 

tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata kata saja. Disini hakim mencari 

                                                           
20 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,” (Yogyakarta: Liberty, 

2006), hlm. 25. 
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tujuan peraturan perundang-undangan. Penafsiran teleologis terjadi apabila makna 

undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan 

perundnag-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. 

Ketentuan undang-undang yang sudah ada digunakan sebagai sarana untuk 

memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru 

digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan 

berbagai cara. 

Pada dasarnya penafsiran teleologis/sosiologis ini adalah penafsiran dengan 

mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Hal ini penting karena 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masa dan tempat, sedangkan 

bunyi undang-undang kaku dan tidak berubah menurut masa sedangkan bunyi 

undang-undang ‘tetap tidak berubah’.21 Peraturan perundang-undangan ini 

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial baru.22 Ketentuan Undang-Undang 

yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk 

memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Penafsiran 

seperti ini yang harus digunakan oleh hakim-hakim Indonesia karena Indonesia 

negara pluralistik dan kompleks.  

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak  

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia (HAM). Dalam kedudukannya 

sebagai HAM, negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) memiliki tiga 

obligasi penting, yakni kewajiban menghormati, kewajiban melindungi, dan 

kewajiban memenuhi HAM. Karakteristik dan kerentaan hidup anak mesti 

                                                           
21 Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Pespektif Hukum Progresif,” 

(Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 59. 
22 H Mucshin, “Iktisar Ilmu Hukum,” (Jakarta: Badam Penerbit Iblam, 2006), hlm. 123. 
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dijadikan sebagai entry point dalam memposisikan anak sebagai bagian terpenting 

dalam kehidupan manusia. Beragam kebijakan dan program terukur dalam 

kerangka perlindungan hak-hak anak harus menjadi agenda terdepan dalam 

memberikan kehidupan dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the 

child). 

Perlindungan anak semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistic 

menjadikan anak sebagai manusia seutuhnya yang patut mendapat perhatian yang 

baik. Terkait dengan hal tersebut Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan Ketua 

Komnas HAM RI, mengatakan masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara 

yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan 

budaya.23 Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi KHA, 

maka pada 22 Oktober 2002 pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang 

tertuang dalam KHA. Namun demikian, berbeda dengan ketentuan Pasal 1 KHA 

yang memberikan pengertian anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 

18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai 

lebih awal, pengertian anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 diperluas meliputi anak 

yang masih berada di dalam kandungan.  Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 

23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan 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 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.24  

                                                           
23 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Prospek Perlindungan Anak,” dalam Mulyana W, 

Kusumah (Peny), “Hukum dan Hak-Hak Anak,” (Jakarta: YLBHI bekerjasama dengan CV, 

Rajawali, 1986), hlm. 22. 
24 Diana Evrina Nasution, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Implementasinya 

Dalam Kompetensi Absolut Peradilan Agama,” Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, hlm. 5. 
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Menariknya, ketentuan Pasal 2 secara eksplisit menegaskan, penyelenggaraan 

perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar KHA, yakni: 

(1) non diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat 

anak. Melihat ketentuan ini semakin teranglah bahwa anak dan kepentingan terbaik 

yang menyertainya merupakan mandat hukum internasional dan konstitusional 

yang mesti diperhatikan dengan seksama, tidak saja oleh para penyelenggara 

negara, tetapi juga seluruh komponen masyarakat Indonesia. 

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) 

merupakan prinsip yang terpenting selain prinsip-prinsip yang tecantum dalam 

konvensi anak. Prinsip tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perlindungan 

Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 Konvensi 

Hak Anak yang menyatakan bahwa:  

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga kesejahterahan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, 

penguasaan administrasif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan 

terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.” 

Dalam pasal 3 konvensi ini, ditegaskan bahwa negara-negara pihak yang 

telah meratifikasi konvensi ini melakukan semua tindakan, baik legislatif, 

administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksaan hak-hak 

anak yang diakui dalam konvensi ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi 

Konvensi Hak Anak, maka Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan 

terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam dalam setiap pengambilan 

kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan anak luar kawin.  
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Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama 

dalam pengambilan setiap keputusan, karena anak adalah generasi penerus yang 

menentukan masa depan negara dan dunia. Hidup dalam persamaan dan bebas dari 

diskriminasi juga merupakan bentuk kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah 

haruslah mempunyai prioritas khusus untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan 

dengan anak. Anak merupakan penerus bangsa dan penentu masa depan bangsa, 

sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka hakim dalam memutus 

sengketa hak asuh anak haruslah sesuai dengan prinsip tersebut.  

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian praktik dalam putusan atau empiris dalam 

produk pengadilan dan kajian pustaka yaitu library research, dengan cara 

mengkaji dari buku, jurnal, artikel, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta menelaah bahan-bahan hukum diantaranya, bahan hukum 

primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni untuk menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menyeluruh dan sistematis kemudian 

menganalisis putusan yang berkaitan dengan hak pengasuhan terkait agama 

pengasuh.  

3. Pendekatan Penelitian  
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu 

pendekatan yang menekankan kenyataan atau fakta-fakta yang ada pada putusan. 

Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji fakta-fakta hukum yang ada di putusan 

serta penafsiran hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak. Fakta dalam putusan 

ini dikaji melalui ketentuan hukum perundang-undangan dan peraturanya lainya 

yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang diperoleh 

dari bahan hukum sebagai berikut: 

a. Data primer  

Data primer diperoleh dari putusan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan sesuai dengan fokus penelitian. Putusan yang menjadi data 

primer berasal dari Putusan Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Tinggi 

Agama Yogyakarta, dan Mahkamah Agung.  

b. Bahan Hukum  

1. Bahan Hukum Primer  

Menurut Piter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum 

yang bersifat autoriatif yang artinya otoritas. Dalam hal ini bahan hukum 

primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, 

atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.25 Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan bahan hukum 

primer sebagai berikut: 

                                                           
25 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukumí,” (Jakarta: Kencana cet 6, 2010), hlm. 155.  
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1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 

tentang Pengasuhan Anak 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW. 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-   Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

4. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

5. Putusan Nomor 624 K/Ag/2015 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum 

sekunder yang berasal dari buku-buku teks, Ensiklopedia, jurnal, surat 

kabar, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder juga termasuk data yang 

diperoleh lewat online. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya 

memberikan petunjuk atas penjelasan tambahan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian 

misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. 

5. Analisis Penelitian  

Untuk memperdalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif 

kemudian penyusun menarik kesimpulan secara deduktif yakni dalam menarik 
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kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat 

khusus. 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam sistem pembahasan ini penulis menyusun sistematika penulisan untuk 

memperoleh gambaran singkat dalam bab-bab skripsi yang akan dibahas. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut:  

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri tujuh sub bab, pertama latar 

belakang masalah, pada sub bab ini menjelaskan alasan-alasan penulis melakukan 

penelitian. Kedua rumusan masalah, merupakan penegasan masalah dalam bentuk 

pertanyaan. Ketiga tujuan dan kegunaan. Keempat tinjauan pustaka, berisi mengenai 

penelusuran literatur skripsi dari berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan 

penelitian. Kelima kerangka teoritik merupakan landasan teori yang bersumber dari 

berbagai buku dan jurnal. Keenam metode penelitian berisikan mengenai jenis 

penelitian yaitu library research, sifat penelitian dalam penelitian ini deskripitif-

analitik, pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis-empiris. Ketujuh sistematika pembahasan, berisi penjelasan struktur bab dan 

sub bab yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.  

Bab Kedua memberikan gambaran atas tinjauan tentang hak asuh anak dan 

perceraian. Bab ini dimulai dengan menegaskan terlebih dahulu pengertian hak asuh 

anak, dasar hukum hak asuh anak, tujuan hak asuh anak, pemegang hak asuh anak, 

hak asuh anak dalam islam, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-

macam perceraian, alasan perceraian.  

Bab Ketiga menyajikan pembahasan mengenai tinjauan umum terhadap hak 

pengasuhan terkait agama pengasuh setelah terjadinya perceraian dan duduk perkara 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Ag/2015.  
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Bab Keempat memaparkan penafsiran-penafsiran hakim mengenai hak 

pengasuhan terkait dengan agama pengasuh yang berada dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 624 K/Ag/2015. Penafsiran hakim dalam putusannya ini dilihat melalui 

persepktif perlindingan anak dengan merujuk pada secara khsuus konsep kepentingan 

terbaik bagi anak. 

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran hasil 

penelitian yang telah dilakukan.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Kajian ini merupakan kajian putusan terkait pengasuhan anak yang tertuang 

dalam putusan nomor 1234/Pdt.G/2013/PA. Smn, putusan nomor 62/Pdt. 

G/2014/PTA. Yk dan Putusan Nomor 624 K/ Ag/ 2015. 

Berdasarkan analisis yang menekankan pada argumentasi pertimbangan-

pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pengasuhan anak dimana sang 

ayah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan ketidak-mampuan 

ibu untuk melakukan pengasuhan dengan baik, dengan argumen bahwa ibu selama 

memperoleh hak pengasuhan, sang ibu meninggalkan kedua anaknya ke luar 

negeri, Hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus ini memberikan putusan 

bahwa hak asuh anak yang diberikan kepada ibu dicabut dan diberikan kepada 

Ayah.  Tidak puas dengan putusan tersebut ibu mengajukan banding dimana hakim 

membatalkan putusan Pengadilan Agama dan memberikan hak asuh anak kembali 

kepda ibu dengan pertimbangan bahwa ayah merusak agama si anak. Tidak terima 

dengan putusan tersebut, ayah mengajukan permohonan ke tingkat kasasi yang 

kemudain menolak permohonan kasasi dengan pertimbahan kondisi keagamaan si 

Ayah. 

Penafsiran hakim dalam putusan tersebut mengunakan penafsiran teleologis 

hakim memberikan pertimbangan menurut putusan yang penulis kaji berfokus 

kepada agama anak dan agama pengasuh. Mendasarkan pada salah satu fungsi 

undang-undang yakni mengatur hubungan antar manusia dalam hidup masyarakat 

hakim Pengadilan Tinggi Agama mengunakan peraturan perundang-undangan 

yang salah satunya Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
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tentang Pelindungan Anak untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam 

pasal tersebut tidak dijelaskan spesifik syarat keagamaan orang tua pengasuh; 

apakah agama orang tua bisa berbeda dengan anak, atau agama ibu dan ayah tidak 

bisa berbeda untuk penetapan hak pengasuhan. Dengan begitu peraturan 

perundang-undangan digunakan dengan melihat hubungan dan situasi sosial baru.  

Dengan demikain dalam pemahaman para hakim, agama pengasuh dianggap 

memberikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mendasarkan pada pasal 42 

ayat (2) Undang-Undang Perlindungan, dimana agama anak tersebut tetap pada 

agama yang sebelumnya dianut yaitu agama Islam seperti agama orangtuanya. 

Hakim juga mendasarkan pada pasal 43 ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) Negara 

Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan Lembaga sosial menjamin 

perlindungan anak dalam memeluk agamanya, pada ayat (2) berbunyi 

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. 

Dalam pemaparan pasal tersebut memang tidak juga spesifik dijelaskan bahwa 

bagaimana jika agama anak berbeda dengan orang tua akan tetapi dengan merujuk 

pada pasal 42 ayat (2) hakim memahami bahwa dengan pengasuhan ibu 

pengamalan agama anak tetap Islam karena agama anak semula Islam.  

B. Saran    

Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menangani perkara hak pengasuhan 

hendaknya lebih memperhatikan keadaan dari pihak Ayah dan Ibu. Jangan 

mengesampingkan fakta-fakta terkait dengan kemaslahatan jasmani dan rohani anak. 

Karena kemaslahatan jasmani dna rohani anak perlu dilindungi hingga anak dapat 

memilih pilihannya.  
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