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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN 

ORANG TUA YANG MURTAD 

(Studi Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg) 

 

 

Oleh: 

 

DEVARA DENITA 

 

 

 

Salah satu akibat hukum perceraian adalah adanya hak pengasuhan anak (hadhanah). 

Timbul permasalahan apabila orang tua yang telah ditentukan sebagai pemegang 

hadhanah keluar dari agama Islam (murtad) karena salah satu syarat bagi pemegang 

hadhanah adalah beragama Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, 

bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua yang murtad, 

pertimbangan hakim dalam Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg, kedudukan 

hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya terhadap anak. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis teoritis. Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen, pengolahan 

data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

anak dari orang tua yang murtad dapat dilakukan dengan mencabut hadhanah dari 

orang tua yang murtad tersebut demi kemaslahatan anak. Pertimbangan Hakim pada 

Putusan No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang mencabut hadhanah ibu karena agama 

anak mengikuti agama kedua orangtuanya saat melangsungkan perkawinan sehingga 

anak harus diasuh oleh orang tua yang seagama dengannya demi menjaga keaslian 

akidah anak. Kedudukan hukum orang tua murtad yaitu dicabutnya hak pengasuhan 

(hadhanah) dan hak pengasuhan beralih ke orang tua yang seagama dengan anak. 

Akibat hukum terhadap anaknya tidak berubah karena pemenuhan hak-hak anak 

tetap menjadi kewajiban dari kedua orang tuanya (Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan).  

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hadhanah, Murtad. 
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MOTO 

 

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” 

(Q.S. Al-Kafirun: 6) 

 

 

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika 

niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu 

buruk. 

(Imam Nawawi) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai  

naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri yang dinamakan gregariousness, 

di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang penting adalah reaksi 

yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang 

menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas, hal ini terutama disebabkan 

karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di 

sekelilingnya.
1
 Salah satu bentuk nyata dari naluri manusia sebagai makhluk sosial 

adalah adanya perkawinan. 

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk mengikatkan diri antara seorang wanita 

dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal.
2
 Perkawinan 

adalah peristiwa yang sangat sakral dalam perjalanan kehidupan umat manusia. 

Dikatakan sakral karena dalam akad nikah yang dilangsungkan, pihak suami 

mengucapkan akad nikah dimana dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari 

ucapan ijab wali calon istri, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet. ke- 24, Jakarta, RajaGrafindo 

Persada, 2016, hlm. 83. 
2
Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, Bandar Lampung, Gunung 

Pesagi, 2015, hlm. 48. 
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“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya 

merupakan ibadah”. 

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan 

syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 

tersebut. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, sebagaimana UUD 1945 mengatur tentang kebebasan setiap manusia 

untuk memeluk agamanya masing-masing. Dengan demikian, bagi orang beragama 

Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan mengikuti ajaran Islam 

dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam 

maupun hukum Negara yaitu  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, begitu pula dengan agama lain dengan mengikuti aturan 

agamanya masing-masing serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di KUHPdt 

(Burgerlijk Wetbook). 

Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional: ikatan lahir batin 

antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah 

berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang 

Islam harus diperlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh UU 

                                                           
3
Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, cet. ke-

2, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 9. 
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No. 1 Tahun 1974. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi 

rukun-rukun dan syarat-syarat, yang mana salah satunya ialah syarat khusus bahwa 

kedua calon mempelai itu haruslah beragama Islam.
4
 

Hukum pun memberikan hak-hak dan wewenang yang jelas kepada pria dan wanita 

yang menikah secara sah. Atas wewenang itu, suami-istri mendapat status sosial 

baru, yang dipandang lebih tinggi daripada sebelum menikah, terutama pihak wanita 

karena dengan perkawinan itu, ia punya hak atas harta benda, nafkah, dan 

perlindungan hukum. Ia juga punya hak untuk mendidik anak-anaknya sendiri.
5
 

Perkawinan merupakan institusi yang dilegalkan oleh agama dan negara untuk 

membina dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, namun kelalaian 

atau penelantaran dalam melaksanakan kewajibannya dalam keluarga, baik oleh 

suami maupun istri berpotensi menimbulkan retaknya hubungan rumah tangga. 

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian sebisa mungkin hanya sebagai pintu 

darurat yang dilakukan, jika saja perceraian menjadi jalan terakhir maka sepatutnya 

proses-proses perdamaian telah dilakukan baik oleh inisiatif pasangan tersebut 

maupun oleh usaha keluarga yang disebut “hakamain” atau juru damai maupun yang 

selalu diupayakan oleh hakim di Pengadilan sebelum bersidang, hendaklah upaya 

                                                           
4
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-2, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hlm. 51.  
5
 Purwa Hadiwardoyo, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Yogyakarta, Kanisius, 1991, 

hlm. 14. 
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damai tersebut menjadi pertimbangan yang memang harus diresapi oleh pihak yang 

ingin bercerai.
6
 

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), tetapi suami dan 

istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi, namun perceraian tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti 

yang diatur dengan undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat 

hidup rukun sebagai suami istri.
7
 

Perceraian dalam istilah fikih disebut “thalaq atau furqah”, adapun arti dari pada 

thalaq adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya 

bercerai (lawan dari berkumpul). Kedua kata itu dipakai oleh para fakih sebagai satu 

istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Istilah thalaq dalam fikih 

mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Thalaq menurut arti umum 

adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan 

oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 

meninggalnya salah seorang dari suami atau istri, sedangkan thalaq menurut arti 

yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja. Karena salah 

satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan oleh thalaq, 

                                                           
6
 Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah 

Agung Nomor 349 K/AG/2006)”, Skripsi S1 Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, UIN 

Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 2.  
7
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet. ke-5, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, 2014, hlm. 118.  
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maka untuk selanjutnya istilah thalaq di sini dimaksudkan sebagai thalaq dalam arti 

khusus.
8
 

Selain thalaq, bentuk perceraian yang lain adalah dengan fasakh. Fasakh berasal dari 

bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan, 

sedangkan secara terminologis fasakh berarti pembatalan ikatan pernikahan oleh 

Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan 

Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum 

pernikahan. Faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh antara lain: syiqaq 

(pertengkaran), fasakh karena cacat, fasakh karena ketidakmampuan suami memberi 

nafkah, fasakh karena suami ghaib (mafqud), fasakh karena melanggar perjanjian 

dalam perkawinan. 

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami 

dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Perceraian mempunyai akibat 

terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah 

menjadi perwalian. Jika perkawinan diputuskan oleh hakim, maka harus diatur pula 

tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur, penetapan wali oleh 

hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang 

erat hubungannya dengan anak tersebut. 

Perceraian bukan hanya merupakan bencana bagi pasangan suami istri, namun juga 

merupakan malapetaka bagi psikis anak-anak mereka. Pada perceraian, apapun 

                                                           
8
 Wasman dan Wardah  Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan 

Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta,  CV Mitra Utama, 2011, hlm. 33. 



6 
 

alasannya merupakan hal yang sangat berdampak negatif bagi anak. Pada saat itu 

anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya, 

padahal kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi perkembangan 

mental seorang anak. 

Apabila terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka 

akan berakibat pada kekuasaan orang tua yang berakhir dan berubah menjadi hak 

asuh. Timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tuanya yang 

lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Oleh 

karena itu, jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh 

terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Hadhanah adalah hak untuk mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan 

atau yang kurang sehat akalnya. Anak yang telah dewasa dan telah sehat 

pemikirannya bukan termasuk dalam hadhanah. 

Ketentuan tentang hadhanah akibat terjadi perceraian orang tuanya diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 yaitu:  

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
9
 atau berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya.  

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih 

di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.  

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.   

                                                           
9
 Mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa 

membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana yang membahayakan darinya. 



7 
 

Dari penjelasan KHI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bila terjadi perceraian, 

maka hak asuh anak yang pertama jatuh pada ibu. Dimana ayah tetap berkewajiban 

memberikan nafkah sampai sang anak dewasa dan sanggup mengurus dirinya 

sendiri. Besar nominal nafkah ini menurut kemampuan ayah atau juga bisa 

ditetapkan lewat pengadilan. 

Orang tua sebagai pemegang hadhanah seorang anak tentu saja berperan penting 

dalam keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh sebab itu, salah satu syarat bagi 

pemegang hadhanah adalah beragama Islam (tidak murtad). Namun pada beberapa 

kasus yang ada, seperti pada kasus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang Nomor 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg. yaitu perceraian yang terjadi antara K 

dan L. Sebelum menikah, L beragama Kristen Katolik, namun ketika hendak 

menikah dengan K, L menjadi mualaf dan keduanya melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam di Surakarta. Selama perkawinan K dan L, keduanya 

dianugerahi anak laki-laki bernama G. Tujuan perkawinan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak 

tercapai dikarenakan L kembali memeluk dan menjalankan ibadah agamanya 

semula, yaitu Kristen Katolik atau murtad. Hal ini membuat K merasa khawatir 

karena G bersekolah di SD Muhammadiyah di Semarang, namun ibunya tetap 

melaksanakan ibadah di Gereja dan bahkan pernah mengajak G ke perayaan natal 

saat di Jakarta. Bahwa oleh karena itu, demi menjaga kepentingan anak dan menjaga 

akidah anaknya tersebut, K menggugat cerai dan memohon agar G berada di bawah 

pemeliharaan (hadhanah) K sebagai ayahnya. Majelis Hakim Pengadilan Agama 
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Surakarta pun memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan K untuk 

bercerai dan menyatakan anak hasil perkawinan K dan L berada di bawah 

pemeliharaan (hadhanah) K sebagai ayahnya. 

Dilatarbelakangi kasus yang ada, orang tua yang murtad berpotensi menimbulkan 

dampak negatif terhadap perkembangan mental dan akidah anak. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Akibat Perceraian Orang Tua Murtad (Studi Putusan PTA No. 

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg)”. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari perceraian orang tua 

yang murtad? 

2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang hak asuh anak? 

3. Bagaimanakah kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya 

terhadap anak? 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. 

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu hukum bagian keperdataan 

khususnya hukum keluarga dalam lingkup hukum Islam, sedangkan lingkup kajian 

penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua 

yang murtad, pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg 

tentang hak asuh anak, kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya 

terhadap anak. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Dalam skripsi ini, peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan yang peneliti uraikan di atas, sesuai dengan ke-akademisan suatu 

pengetahuan yang di mana hasil penulisan ini dapat ditinjau kembali oleh siapapun 

dan penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak 

dari perceraian orang tua yang murtad.  

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan Hakim pada Putusan 

No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang hak asuh anak. 

3. Mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan hukum orang tua murtad 

serta akibat hukumnya bagi anak. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Teoritis 

a. Bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum. 

b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti serta memberikan 

manfaat bagi pembaca, dalam masalah hukum Islam terkait perlindungan 

hukum terhadap anak dari perceraian orang tua yang murtad. 

 

2. Praktis 

a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti 

dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum keluarga Islam. 

b. Memberikan gambaran kepada pembaca tentang perlindungan hukum 

terhadap anak akibat perceraian orang tua yang murtad, pertimbangan 

Hakim dalam Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang hak 

asuh anak, kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya bagi 

anak.  

c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan 

kajian bagi yang memerlukan. 

d. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerangka Konseptual 

1. Perlindungan Hukum 

       Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula 

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai 

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum.
10

 

2. Anak 

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

yang masih dalam kandungan.
11

 

3. Orang Tua 

Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung.
12

 

 

                                                           
10

 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 

1989, hlm. 102. 
11

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
12

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
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4. Murtad 

Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh 

seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. 

Istilah murtad disini yaitu meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk 

agama lain.
13

 

B. Kerangka Teoritis 

1. Teori Penerimaan Autorita Hukum 

Teori Penerimaan Autorita Hukum dikemukakan dan dikembangkan oleh H.A.R. 

Gibb, bahwa setiap hukum menyatakan orang-orang yang terikat dengan hukum, 

harus bersedia mengakui otoritasnya dan mengakui bahwa hukum tersebut mengikat 

mereka, walaupun mereka boleh jadi melakukan pelanggaran terhadap aturan 

tertentu dalam hukum itu, sehingga setiap orang bila menerima Islam sebagai 

agamanya, maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara 

sosiologis-realistis, orang-orang yang beragama Islam menerima otoritas hukum 

Islam dan taat kepada hukum Islam. 

Teori tersebut, akan digunakan untuk menegaskan hubungan seorang muslim dengan 

hukum Islam (Peradilan Agama) sebagai suatu kewajiban yang mengikat secara 

imani, dalam kaitannya dengan keterikatan seseorang dengan hukum Islam(Peradilan 

                                                           
13

 https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad#Etimologi diakses pada tanggal 22 Maret 2018, 

pukul 22.47. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad#Etimologi
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Agama), yang diberlakukan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi 

Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
14

 

Dikaitkan dengan permasalahan hadhanah, setiap muslim turut memiliki kewajiban 

untuk menaati apa yang dikatakan dalam hukum Islam, sehingga hukum Islam 

menjadi salah satu dasar kuat untuk menentukan syarat dari diberikannya hadhanah 

dan kelayakan dari orang tua untuk memegang hadhanah atas anaknya. 

2. Teori Maqasid Al-Syari’ah 

Teori Maqasid Al-Syari’ah dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-

Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan 

manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang 

tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat 

dilaksanakan. Hukum-hukum Allah dalam Alquran mengandung kemaslahatan. 

Teori Maqasid Al-Syari’ah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan 

masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptaan manusia 

adalah Allah SWT, demikian juga yang menciptakan hukum-hukum termuat di 

dalam Al-Quran adalah Allah SWT. Berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul 

kesadaran bahwa Allah SWT yang paling mengetahui berkenaan hukum yang 

dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia 

maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, 

                                                           
14

 M.Tahir Azhary sebagaimana dikutip dari Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 

ke-3, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 84. 
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akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT., bila 

menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
15

 

Dikaitkan dengan persoalan perlindungan hukum anak dari perceraian orang tua 

yang murtad, tentu demi kemaslahatan anak itu sendiri. Apabila orang tua yang 

mengasuhnya berbeda agama dengan si anak, maka akan menimbulkan rasa bimbang 

yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan akidah anak 

kedepannya.  

C. Konsep Perlindungan Hukum 

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah 

satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara 

Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya bahwa semua orang berkedudukan 

sama di muka hukum. Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus 

senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, 

bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di 

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi  

setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.
16

 

Di tengah kelangkaan konsep perlindungan hukum, Harjono berusaha membangun 

sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum yaitu 

                                                           
15

 Asfari Jaya Bakri sebagaimana dikutip dalam Zainuddin Ali, Ibid., hlm. 86. 
16

 Awaludin sebagaimana dikutip dari Amnawaty, Perlindungan Hukum Anak Dalam 

Perkawinan, Semarang, Pustaka Magister, 2016, hlm. 18. 
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perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan 

sarana hukum atau perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tertentu 

yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi ke dalam sebuah 

hak hukum.
17

 Dari konsep tersebut dapat dipahami ada dua kata penting dalam 

perlindungan hukum yaitu, kata perlindungan yang bermakna perlindungan dan 

hukum yang bermakna bahwa tidak hanya undang-undang tertulis tetapi di dalamnya 

terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan tidak baik, benar 

dan tidak benar yang terkait religion, etics and moral.
18

  

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah 

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum 

baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawinan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 yang 

berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan sebagai ikatan lahir dalam perkawinan 

merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

                                                           
17

 Harjono sebagaimana dikutip dari Amnawaty, Ibid., hlm. 21. 
18

 Ibid. 
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untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil 

yang sifatnnya nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau 

masyarakat.
19

 

 

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan terssebut yang perlu 

diperhatikan yaitu:
20

 

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa 

perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. 

2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu 

adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang 

bahagia dan kekal. 

3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk 

rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa 

perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk 

memenuhi perintah agama. 

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Negara 

Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan 

                                                           
19

 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980, 

hlm 14-15. 
20

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Prenada Media, 2006, hlm. 40. 
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yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.
21

 

Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang 

bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya 

sebagai suami dan isteri. Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur 

yakni orang yang mengikatkan diri di dalam perkawinan adalah laki-laki dan 

perempuan yang menurut Nash Al-Qur‟an terdapat beberapa kaidah dasar yang 

wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah 

melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami dan isteri yang keduanya 

memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam.
22

 

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau Zawaj, 

sedangkan nikah artinya akad atau ijab qabul antara wali calon istri dan mempelai 

laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Hukum 

perkawinan itu merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-

ketentuan tentang terbentuknya ikatan perkawinan dan mengatur berakhirnya ikatan 

perkawinan serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut 

hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak hasil perkawinan tersebut 

dan harta benda perkawinan. 

 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan istilah perkawinan itu adalah peminangan. 

Yang dimaksud dengan peminangan dalam Pasal 1 huruf a yaitu: “Peminangan ialah 

                                                           
21

 Mohd. Idris Ramulyo, Op.Cit., hlm. 2. 
22

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm.2. 
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kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria 

dengan seorang wanita”. 

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Perkawinan dapat dilaksanakan setelah rukun dan syarat dipenuhi yaitu
23

: 

a. Rukun Perkawinan, terdiri dari: 

1) Calon suami; 

2) Calon istri; 

3) Wali nikah dari calon istri; 

4) Dua orang saksi laki-laki; 

5) Mahar; 

6) Ijab dan Kabul; 

b. Syarat Perkawinan, terdiri dari: 

 

1) Syarat calon suami yaitu: 

Beragama Islam; Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum maupun 

hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki; Orangnya tertentu, maksudnya 

identitas diri pribadi dan keluarganya jelas; Tidak mempunyai istri empat orang; 

Tidak ada paksaan; Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak 

ada hubungan semenda dengan calon istri. 

 

                                                           
23

 Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, Op.Cit., hlm. 50-51. 
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2) Syarat untuk calon istri adalah: 

Beragama Islam; Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berjenis 

kelamin perempuan; Orangnya tertentu, maksudnya identutas diri pribadi dan 

keluarganya jelas; Sehat jasmani dan rohani; Tidak bersuami dan tidak sedang dalam 

masa iddah; Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada 

hubungan semenda dengan calon istri. 

 

3) Syarat wali nikah dari calon istri sebagai berikut:  

Beragama Islam; Laki-laki asli; Dewasa; Berakal sehat; Tidak dalam keadaan 

terpaksa. 

 

4) Syarat untuk saksi adalah sebagai berikut: 

Beragama Islam; Laki-laki asli; Dewasa; Tidak pelupa atau pikun; Tidak buta, tidak 

tuli, dan tidak bisu. 

 

E. Anak 

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan 

dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan 

atau kedua mempelai dikaruniai anak. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi 

anak yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di masa mendatang, bukan untuk 

menjadi pengemis, gelandangan atau anak yang terlantar dijalan tanpa ada 

dampingan atau perlindungan dari keluargannya atau orang tuanya. 
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Anak adalah anugrah yang diberikan tuhan kepada manusia untuk kita jaga dan kita 

lindungi hak-haknya sebagai seorang anak, karena anak inilah yang akan kita 

siapakan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan 

meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai 

penerus bangsa karana apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi 

tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina 

dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa 

baik pemerintah ataupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius 

memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-

komponen yang wajib melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, 

keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

 

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja 

(individu atau kelompok,organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung 

ataupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang 

menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau 

tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung 

ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri 

dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam 

berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu 
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mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun 

sosial.
24

 

 

Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang pengertian anak atau kedudukan anak. Pasal 

ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang 

politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian 

ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus 

dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian 

menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak 

yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara; atau dengan kata 

yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah 

sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.
25

 

 

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Siemitro, dijabarkan 

sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, menegaskan pengaturan dengan 

dikeluarkannya UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti 

makna anak (pengertian anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang 

kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan 

wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas 

pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga 

berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
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menghambat pertumbuhan dengan wajar.
26

 

Pengertian anak dalam hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian 

mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan 

sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum yang tertulis, 

terdapat perbedaan tolak ukur. Tolak ukur termaksud antara lain dalam: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 

Pasal 330 yang berbunyi:  

Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa (minderjerigheid) dengan telah dewasa 

(meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum 

berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis pasal 419) 

Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang 

sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status 

kedewasaannya. 

Ayat 3 : menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di 

bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.
27

 

b. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan 

seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 

(2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
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Pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin  bagi pria adalah 

19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut 

menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 

tahun.
28

  

Hukum Islam, menentukan batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi 

sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi 

anak wanita.
29

 

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Anak juga 

merupakan ujian bagi setiap orang tua, itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah 

benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT 

sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik 

mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar 

dari hasil ketaatan mereka. 

F. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan 

sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan yang merupakan pemahaman 

umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus 

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya 
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keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling 

meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami 

isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum 

melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama 

islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. 

Menurut ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan 

dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Istilah 

perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berperan 

sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 

hubungan perkawinan di antara mereka. 

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian 

suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan 

langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 

putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

 

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan 

putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat” dan 

“cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut 

“cerai batal”.
30
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2. Alasan Terjadinya Perceraian 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya; 

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

g) Suami melanggar taklik talak; 
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h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga.
31

 

G. Hadhanah (Hak Asuh Anak) 

1. Hadhanah dalam Hukum Islam 

Pemeliharaan anak dalam agama Islam disebut dengan hadhanah. Secara etimologis, 

hadhanah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara 

terminologisnya, hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz 

atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi 

keperluannya sendiri.
32

 

Istilah fiqh menggunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu 

kafalah dan hadhanah, dalam arti sederhana hadhanah atau kafalah ialah 

“pemeliharaan” atau “pengasuhan” dalam arti yang lebih lengkap adalah 

pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Fiqh 

membicarakan hal ini karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi 

perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.
33

 

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak 

wajib, tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua 

(terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya 
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berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja 

mengugurkan haknya, tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak 

bersama antara orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak hadhanah 

adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka 

yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.
34

 

Pemeliharaan anak disebut juga dengan “Al Hadhinah” yang merupakan masdar dari 

kata “Al Hadhanah” yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (Hadhanah as 

shabiyya), dalam pengertian istilah, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum 

mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang 

membahayakan jiwanya.  

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang paling berhak melakukan 

hadhanah, namun mereka berpendapat dalam hal-hal lain terutama tentang lamanya 

masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang 

syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi 

untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan hadhanah, 

kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah, 

maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke 

atas.
35
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Menurut pendapat ulama Al Hadawiyah dan ulama di kalangan Mazhab Hanafi, 

pendapat yang meminta agar si anak memilih ayah atau ibunya, sebaiknya tidak 

perlu dilaksanakan dan tidak perlu disuruh memilih. Ibunya lebih utama terhadap 

anak-anaknya hingga ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan jika anak 

sudah mampu berdiri sendiri maka ayah lebih berhak terhadap anak laki-laki dan ibu 

berhak terhadap anak perempuan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Malik 

dalam hal tidak perlu memilih itu. Pengarang kitab Al-Hudan-Nabawi 

mengemukakan bahwa sesungguhnya hal yang paling baik adalah tidak melakukan 

pemilihan atau undian, kecuali apabila dilaksanakan pemilihan atau undian itu dapat 

mendatangkan kemaslahatan bagi anak-anak yang diasuhnya. Seandainya lebih 

mampu memelihara anak-anak tersebut daripada ayahnya, maka hak hadhanah itu 

diberikan kepada ibunya, sebab biasanya ibu lebih bertanggung jawab terhadap 

anaknya. Tidak boleh dilakukan undian karena anak itu masih lemah akalnya, masih 

dipengaruhi sifat-sifat emosional.
36

 

2. Hadhanah dalam Hukum Negara 

Fakta kehidupan menunjukkan tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah 

payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. 

Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari 

perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya 

perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah 

hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus 
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memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua 

kepada anak-anaknya, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian 

dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.
37

 

Hak asuh berarti tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa 

depan anak-anak mereka. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum, walaupun 

sering dipakai dengan lugas (tetapi kurang tepat) untuk melukiskan orang tua mana 

yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan 

atau tidak. 

Setelah perceraian dan kecuali jika putusan pengadilan memerintahkan yang lain, 

kedua orang tua secara hukum mempunyai hak asuh atas anak-anaknya. Sebelum 

bercerai, orang tua manapun dapat meminta (melalui ahli hukum) untuk hak asuh 

sementara, tetapi hal ini tidak menjamin bahwa anak tersebut akan terus tinggal 

bersama salah satu orang tuanya tersebut setelah perceraian, walaupun mungkin saja 

terjadi. Pengadilan perceraian jarang sekali memerintahkan seorang anak untuk 

pindah dari orang tua yang satu ke yang lainnya kecuali jika orang tua yang pertama 

tidak mampu. 

 

Pengadilan, dalam perceraian dapat memberikan hak asuh ke salah satu orang tua, 

kedua orang tua, ataupun tidak sama sekali. Hak asuh untuk satu orang tua berarti 

bahwa orang tua tersebut mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak-

anak. Hak asuh bersama biasanya berarti bahwa anak-anak tinggal dengan salah satu 

orang tuanya namun kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam 
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membuat keputusan dalam membesarkan mereka, yang berarti kedua orang tua tetap 

bertanggung jawab atas keputusan tentang sekolah, kesehatan, perumahan, dan 

semuanya yang penting tentang anak-anak. Sewaktu-waktu, hak asuh bersama berarti 

bahwa seorang anak tinggal bergiliran dengan orang tuanya. 

 

Jika orang tua yang meminta bercerai adalah bahagia bahwa anak-anak tinggal 

dengan orang tua yang lain, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang meminta 

hak asuh dari pengadilan. Jika tidak ada yang diberi hak asuh, kedua orang tua masih 

secara hukum, sama-sama bertanggungjawab atas anak-anak, walaupun dalam 

prakteknya semua atau hampir semua keputusan diambil oleh orang tua yang tinggal 

bersama si anak.
38

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan 

tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum 

perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci, oleh karena itu 

masalah penguasaan anak (hadhanah) ini belum dapat diberlakukan secara efektif 

sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih 

mempergunakan hukum hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab fikih ketika 

memutus perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu. Baru setelah 

diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 
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masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi 

wewenang untuk menjadi badan penyelesaiannya. 

 

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan ”kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2) menyebutkan ”kewajiban 

orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin 

atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 

antar kedua orang tua putus”. Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua 

terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut: memberikan perlindungan, 

memberikan pendidikan, mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang 

umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin. 

 

Kekuasaan tersebut memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya 

dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan 

mengenai pemeliharaan kekayaan si anak diatur dalam Pasal 48 Undang-undang 

Perkawinan yang menyebutkan ”orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak 

atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 

berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 

kecuali anak itu menghendakinya”. Pasal ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap barang tetap milik anak dari perbuatan orang tua yang 

mungkin dapat merugikan anak tersebut. 
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Adapun kekuasaan orang tua yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata secara prinsip memandang bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan 

ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya 

yang belum dewasa, hal ini disebut “kekuasaan orang tua”. Undang-undang 

mengatur tentang kekuasaan orang tua tersebar di dalam beberapa pasal KUHPdt. 

Pasal 300 menyatakan bahwa kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan 

dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, 

kekuasaan itu dilakukan oleh bapak sendiri. Sekiranya si bapak di luar kemungkinan 

melakukan kekuasaan orang tua, maka, kecuali pula dalam hal adanya perpisahan 

meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.
39

 

 

Selain dari hal tersebut di atas, pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan: (1) 

orang tua berkewajiban mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di 

bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya 

kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu 

menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; (2) orang tua 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian 

dari kewajiban tersebut dalam ayat satu di atas. 
40

 

 

Pengasuhan anak atau mengasuh anak adalah menjaga dan memelihara anak kecil, 

membimbing anak tersebut hingga dapat mandiri. Pengasuhan anak dilakukan 

melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara 
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berkesinambungan, serta menyediakan fasilitas si anak, yang semuanya dilakukan 

untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spriritual 

maupun sosial.
41

  

 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan 

kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik 

anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang 

dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara 

dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri 

sendiri.
42

 

 

H. Pengertian Murtad 

Kata murtad berasal dari kata irtadda menurut wazan ifta‟ala, berasal dari kata radda 

yang artinya, berbalik. Kata riddah dan irtidad dua-duanya berarti kembali kepada 

jalan, dari mana orang datang semula, tetapi kata riddah khusus digunakan dalam 

arti kembali pada kekafiran, sedang kata irtidad digunakan dalam arti itu, tapi juga 

digunakan untuk arti yang lain, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran, 

disebut murtad. Banyak sekali terjadi salah paham terhadap masalah murtad ini, 

sama seperti halnya masalah jihad. Pada umumnya, baik golongan Muslim maupun 

non-Muslim, semuanya mempunyai dugaan, bahwa menurut Islam, kata mereka, 
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orang murtad harus dihukum mati. Jika Islam tak mengizinkan orang harus dibunuh 

karena alasan agama, dan hal ini telah diterangkan di muka sebagai prinsip dasar 

Islam, maka tidaklah menjadi soal tentang kekafiran seseorang, baik itu terjadi 

setelah orang memeluk Islam ataupun tidak, oleh sebab itu sepanjang mengenai 

kesucian nyawa seseorang, kafir dan murtad itu tak ada bedanya.
43

 

 

Ensiklopedia Hukum Islam menyebutkan bahwa murtad artinya kembali. Kembali 

dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan maupun tindakan, baik 

dengan maksud senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu 

keyakinan. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada 

kekafiran, seperti berkeyakinan bahwa Allah SWT Sang Pencipta Alam tidak ada, 

kerasulan Muhammad SAW tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang haram 

seperti zina, meminum minuman keras, dan lalim atau mengharamkan yang halal, 

seperti jual beli, nikah atau menolak atau menyangkal kewajiban-kewajiban ajaran 

Islam seperti Sholat lima waktu, puasa dan zakat atau memperlihatkan tingkah laku 

yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam.
44

 

 

Ulama Fiqih mengemukakan bahwa suatu perbuata murtad baru dianggap sah 

apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:
45

 

1. Keluar dari agama Islam. Ulama fiqih menyatakan bahwa indikator yang 

menunjukan sikap keluar dari agama Islam tersebut dapat berupa perbuatan, 

                                                           
43

 Kalang Jayadi, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama di 

Jakarta Selatan”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 58. 
44

 Abdul Aziz Dahlan, Op.Cit., hlm. 1233. 
45

 Ibid., hlm. 1233-1234. 
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bersikap tidak mau melakukan sesuatu, perkataan dan keyakinan. Perbuatan 

yang menunjukkan seseorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat 

menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Bersikap menantang sesuatu yang 

diwajibkan Islam juga termasuk perbuatan murtad, seperti berkeyakinan bahwa 

sholat, puasa, zakat dan haji itu tidak perlu. Ulama fiqih juga mengatakan 

bahwa melalui perkataan, seseorang bisa menjadi murtad, seperti secara terang-

terangan menyatakan diri keluar keluar dari Islam, baik diungkapkan secara 

serius maupun secara senda gurau, mengingkari keesaan Allah SWT, 

menyatakan Allah SWT mempunyai anak, mengingkari kerasulan Muhammad 

SAW dan tidak mengakui eksistensi Al Qur‟an dan Hadist Rasulullah SAW. 

2. Tindakan murtad itu merupakan tindakan pidana, pengertiannya adalah seluruh 

sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa orang keluar dari 

Islam itu, diketahuinya secara pasti oleh orang yang bersangkutan bahwa yang 

diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Seseorang yang tidak 

mengetahui kewajiban sholat lima waktu misalnya, orang yang baru masuk 

Islam, maka ia tidak memenuhi rukun murtad tersebut apabila tidak melakukan 

sholat lima waktu tersebut, atau dengan kata lain orang tersebut tidak 

dihukumkan dengan murtad. Sama halnya bila seseorang mengungkapkan 

kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi orang tersebut tidak 

mengetahui makna kalimat itu maka orang tersebut tidak dikenakan dengan 

kemurtadan. Dengan demikian menurut para ahli fiqih seluruh bentuk 

keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukan seseorang, harus 
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diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan dan perkataannya itu membawa ia 

murtad. 

 

Syarat-syarat murtad menurut kesepakatan ulama fiqih hanya ada dua, yaitu:
46

 

1. Berakal, oleh sebab itu sikap murtad dari anak kecil dan orang sakit jiwa adalah 

tidak sah. Tentang sikap murtad yang ditunjukan orang yang sedang mabuk, 

terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Menurut ulama mashab Hanafi, tidak 

sah murtad orang yang sedang mabuk, karena permasalahan murtad berkaitan 

dengan masalah keyakinan dan tujuan, sedangkan orang yang sedang mabuk 

tidak diketahui keyakinan dan tujuannya, dan transaksi yang ia lakukan 

terhadap sesama manusiapun tidak sah. Jumhur ulama berpendapat pula, bahwa 

sikap murtad orang mabuk adalah sah apabila dengan sengaja membuat dirinya 

mabuk; sebagaimana sahnya talak dan seluruh transaksi yang mereka lakukan. 

2. Dilakukan atas kesadaran sendiri. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa 

apabila seseorng dipaksa keluar dari Islam, maka ia tidak dihukumkan sebagai 

murtad. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 

106 yang artinya: 

“Barangsiapa ingkar kepada Allah sesudah ia beriman kecuali orang yang 

dipaksa hatinya tentram (tetap) dengan iman, tetapi barang siapa yang hatinya 

terbuka dengan kekafiran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah, dan bagi 

mereka azab yang besar”. 

 

 

                                                           
46
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Orang Tua Murtad berdasarkan Putusan PTA No. 

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg 

I. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadhanah/Perlindungan Anak 

Pertimbangan Hakim pada: 

Putusan No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg 

Hak Asuh Anak dari Orang 

Tua Murtad 

Hak Anak Kedudukan hukum orang tua 

murtad dan akibat hukum 

bagi anaknya 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Akibat Perceraian Orang Tua Yang 

Murtad 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka secara singkat dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Salah satu persoalan yang muncul akibat perceraian adalah persoalan terkait hak 

asuh anak (hadhanah). Salah satu syarat bagi pemegang hadhanah adalah beragama 

Islam (tidak murtad), hal tersebut dikarenakan perbedaan agama antara anak dengan 

orang tua yang mengasuhnya dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif 

terhadap perkembangan mental dan akidah anak. Kasus seperti itu pernah terjadi 

pada Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang berisikan terkait hak asuh 

anak dari orang tua yang murtad.   

Penelitian ini akan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak akibat orang 

tua yang murtad, pertimbangan hakim pada Putusan PTA No. 

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg dan kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat 

hukum bagi anak dari orang tua yang murtad. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

ialah penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, struktur dan 

komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas 

dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, 

tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.
47

 Penelitian ini akan 

menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan 

dengan perlindungan hukum anak terutama yang berkaitan dengan hubungannya 

dengan orang tua yang murtad. 

 

B. Tipe Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 

                                                           
47

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 101. 
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dalam masyarakat.
48

 Tipe penelitian ini bersifat pemaparan dan menggunakan 

deskripsi berupa kata-kata, ungkapan, norma-norma atau aturan-aturan yang diteliti 

dan mencermati mengenai perlindungan hukum bagi anak dari perceraian orang tua 

yang murtad. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
49

 

Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup 

pembahasan dan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Pendekatan masalah 

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis. Pendekatan yuridis teoritis 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dalam 

informasi dengan menelaah serta mengkaji isi dan norma yang terkandung dalam 

perundang-undangan, literature dan dokumen keputusan tentang hak asuh orang tua 

murtad. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder ialah 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

                                                           
48
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disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi 

menjadi
50

: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. 
51

 Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam 

penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

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

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam 

e. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks 

yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk 

                                                           
50

 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 106. 
51
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skripsi, tesis dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan hakim.
52

 

 

3. Bahan Non hukum 

Selain bahan hukum yang diuraikan di atas, seorang peneliti hukum dapat juga 

menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non 

hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu 

ekonomi, ilmu politik, ilmu psikologi, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang 

mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-

bahan non hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau 

memperkaya sudut pandang peneliti.
53

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-

undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan 

dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Prosedur pengumpulan data 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku 
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53
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dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum anak yang 

akan dibahas. 

 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang meneliti berbagai 

macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Penulis dalam penelitian 

ini mencoba menelaah kasus-kasus hak asuh anak dari orang tua yang murtad. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul, secepatnya diolah agar data tersebut memberikan gambaran 

mengenai masalah yang diajukan. Hasil pengolahan data dapat menyimpulkan 

kebenaran-kebenaran sebagai hasil temuan dari masalah yang ada di lapangan. Untuk 

mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah, perlu adanya analisis sebagai 

simpulan dari penelitian. Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya 

adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

 

1. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai 

dengan keperluan penelitian. 

2. Klasifikasi Data 

Menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar 

mempermudah menganalisisnya. 

 



44 
 

3. Sistematika Data 

Penyusunan data menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang 

telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan. 

 

G. Analisis Data 

Analisa data hukum merupakan proses yang harus dilakukan untuk menemukan 

jawaban dari permasalahan yang ada. Analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang berarti analisa data 

dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu 

masalah dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap 

permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan. 

Bahan yang diperoleh, lalu dianalisis secara kualitatif yang dilakukan terhadap data 

yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran, sehingga 

menjadi sistematis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Perlindungan hukum terhadap anak dari perceraian orang tua yang murtad 

dapat dilakukan dengan pencabutan hak pengasuhan (hadhanah) dari orang tua 

yang murtad tersebut. Murtad merupakan salah satu dosa besar yang 

mempunyai akibat hukum salah satunya adalah dilarangnya ia menjadi 

pemegang hak hadhanah dalam hal ini penulis menilai bahwa murtad 

merupakan faktor penghalang hadhanah yang tidak dapat ditolerir, hal ini 

dikarenakan aqidah merupakan sesuatu yang penting dalam hidup seseorang 

karena hal tersebut berhubungan tentang ia dan Tuhannya. Jadi apabila seorang 

anak yang belum mumayyiz diasuh oleh orang tua yang kafir besar 

kemungkinan anak tersebut akan mengikuti agama orang tua tersebut, karena 

pada dasarnya usia anak yang masuk kategori belum mumayyiz cenderung suka 

mengikuti apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Oleh karena itu 
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pelarangan orang kafir sebagai pemegang hak Hadhanah anak muslim sudah 

tepat karena hal tersebut sangat membahayakan aqidah seseorang. 

Pertimbangan aqidah orang tua sebagai dasar kelayakan mengasuh anak 

merupakan pertimbangan dari sudut keselamatan rohani anak. 

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PA.Smg tentang 

hak asuh anak yakni mencabut hadhanah ibu dikarenakan agama anak 

mengikuti agama kedua orang tuanya saat melangsungkan perkawinan 

sehingga anak harus diasuh oleh orang tua yang seagama dengan anak tersebut. 

Pemberian hak pengasuhan kepada ayah agar anak tersebut mendapatkan 

perlindungan dan bimbingan dalam beribadah sesuai agamanya sebelum anak 

tersebut dapat menentukan pilihan agamanya sendiri. 

3. Kedudukan hukum orang tua murtad yaitu dicabutnya hak pengasuhan 

(hadhanah) bagi orang tua yang murtad, namun orang tua murtad tetap 

memiliki hubungan darah dengan anaknya, berkewajiban untuk melakukan 

pemeliharaan dan membiayai hidup anaknya. Akibat hukum bagi anak dari 

orang tua yang murtad yaitu anak tersebut tetap memiliki hak seperti anak dari 

perceraian pada umumnya sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 
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