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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan pemberian hak asuh anak didasarkan kepada kesepakatan yang dibuat 

oleh kedua belah pihak, maka anak pertama diputuskan oleh majelis hakim 

jatuh kepada bapak dan anak kedua jatuh kepada ibu. Pemberian hak asuh anak 

dibawah umur yang jatuh kepada bapak dan ibu tidak masalah selama kedua 

belah pihak tetap menjalankan kewajibannya untuk memelihara, meindidik, 

melindungi dan menumbuh-kembangkan si anak sesuai dengan kemampuan, 

bakat dan agama. 

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak harus didasari 

fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya 

pola pengasuhan atau cara mendidik orang tua kepada anak termasuk dalam hal 

ini perilaku dari orang tuanya serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik 

secara psikologis, materi maupun nonmateri. Secara singkat berdasarkan 
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putusan no. 135/PDT.G/2013/PN.TK menyebutkan fakta bahwa terkait 

keberadaan kedua orang anak Peggugat dan Tergugat yang sudah pisah maka 

Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan membagi dan mengasuh 

anaknya yaitu anak pertama ikut dengan Penggugat dan anak kedua ikut 

dengan Tergugat. Pertimbangan hakim ini mengacu kepada ketentuan Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap 

anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri dan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang tua 

berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya. 

3. Akibat hukum atas hak asuh anak akibat perceraian dalam putusan Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang No. 135/PDT.G/2013/PN.TK adalah berdasarkan isi 

putusan tersebut yang memutuskan penggugat dan tergugat resmi berpisah 

karena cerai dan pengasuhan anak pertama kepada penggugat dan anak kedua 

di bawah pengasuhan tergugat dengan nafkah hidup yang ditanggung oleh 

penggugat. Dengan didasarkan dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 229 

KUHPerdata, keputusan hakim dalam putusan No. 135/PDT.G/2013/PN.TK 

tersebut tidak sesuai karena seharusnya hak asuh anak yang masih dibawah 

umur jatuh kepada ibu, sedangkan untuk biaya pemeliharaan tetap dibebankan 

kepada ayah.  
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B. Saran 

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus 

mempertimbangkan fakta-fakta dan saksi-saksi serta peraturan yang ada, 

sehingga tidak menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh kedua belah pihak 

2.  Kepada pasangan suami-isteri walaupun telah bercerai hendaknya tetap  

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak-anak 

mereka yang masih di bawah umur dengan memberikan kasih sayang, 

memelihara dan mendidik, menafkahi keberlangsungan hidup mereka, 

memberikan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, memberikan 

perlindungan terhadap bahaya dan ancaman terhadap jiwa anak itu sendiri 

sampai anak tersebut dewasa. 

 

 

 

 

 

 

 


