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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kasus yang terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk, yang mana dari

lima kasus yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya sebagaimana yang

telah penulis kelompok menjadi dua kelompok. Dari dua kelompok tersebut

dapat diketahui hukumnya sebagai berikut:

1. Adapun pelaksanaan hak hadhanah yang terjadi di desa Seberang Pulau

Busuk ada dua bentuk yaitu: bentuk pertama terjadi pada dua orang yaitu

D dan R, kasus ini terjadi dimana seseorang istri (ibu dari anak) meninggal

dunia dan suaminya menikah lagi dengan orang lain sedangkan

pengasuhan anaknya diberikan hak asunya kepada bibi dari anak itu

Sedangkan bentuk kedua pelaksanaan hak hadhanah kepada orang lain,

kasus ini terjadi kepada tiga orang anak yaitu kepada T, S dan A, kasus ini

terjadi karena ibu kandung dari anak tersebut menikah lagi dengan laki-

laki lain, setelah menikah perempuan atau ibu dari anak tersebut pergi

bersama suaminya yang baru dan tinggal di kampung suaminya, dan

anaknya diberikan hak asuhnya kepada orang lain yang telah dianggapnya

sebagai teman dekat, sekaligus orang yang dapat dipercayai untuk

merawat anaknya. Sedangkan orang yang lebih berhak atas hak hadhanah
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tersebut masih ada dan memenuhi persyaratan untuk mengasuhya, tapi

anak tersebut diberikan hak pemeliharaannya  kepada orang lain.

2. Alasan pertama pelasanaan hak hadhanah kepada bibi dari anak tersebut

hukumnya boleh, karena bibi masih termasuk dalam urutan orang yang

berhak atas hadhanah, atau dari pada anak tersebut terlantar dan tersia-

siakan. Alasan Kedua pelasanaan hak hadhanah kepada orang lain yang

bukan keluarga dari anak tersebut hukumnya tidak boleh, karena orang

lain tersebut tidak termasuk dalam urutan orang yang berhak atas

hadhanah itu.

3. Di dalam hukum Islam jika tidak ada satupun kerabat terdekat lagi, maka

hak hadhanah disaerahkan kepada pengadilan (hakim) yang bertangung

jawab  untuk menetapkan kepada siapa hak hadhanah anak itu diberikan.

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada

prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajiban bagi kedua

orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang

tidak dirawat dan didik dengan baik,maka akan berakibat buruk pada diri

dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.

Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik

dengan baik.

B. Saran

1. Saran yang menjadi harapan penulis kepada pembaca secara umum adalah

jika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka hendaklah dilakukan di

instansi yang berwenang yakni Pengadilan Agama dan sesuai syari’at
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Islam agar anak yang menjadi korban dari perceraian mendapatkan hak

pengasuhan yang optimal yang semestinya, dan anak-anak tersebut tidak

akan menjadi anak-anak terlantar.

2. Bagi kaum ibu-ibu yang telah bercerai kemudian menikah lagi dengan

laki-laki lain, hendaknya pengasuhan anak dari hasil perkawinan dengan

suami pertama disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan bagi suami

memberikan nafkah yang cukup kepada anak tersebut sesuai dengan

kebutuhannya.

3. Bagi orang-orang yang berhak atas hadhanah supaya lebih mengutamakan

haknya sebagai pengasuh.


