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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan di atas dapat diambil 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya kedua orang tua sama-sama mempunyai hak untuk dapat 

memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan Pasal 41 huruf a 

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dalam putusan perkara 

No.30/Pdt.G/2013/PN.Wt hakim dalam memutus perkara berdasarkan 

pada Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 

Undang-Undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraaan Anak. Selain 

daripada itu hakim dalam memutus perkara menjatuhkan hak 

pemeliharaan anak berada dalam penguasaan ibunya dengan pertimbangan 

selama berpisah, anak tinggal bersama ibunya dan berdiam di rumah 

ibunya serta diasuh oleh pembantu dan dibantu oleh orang tua ibunya, 

sedangkan bapaknya sama sekali tidak mendidik dan menjaga anak-

anaknya. Maka sudah sepatutnya demi kepentingan anak, bahwa hak 

pemeliharaan anak diserahkan pada ibunya. 

2. Pada putusan perkara No 30/Pdt.G/2013/PN.Wt mengenai pelaksanaan 

hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian. 

Anak dalam penguasaan ibu sehingga dalam prakteknya memang benar 

ibu memelihara, merawat dan mendidik anaknya, sedangkan bapak dalam 
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putusan berkewajiban untuk memberikan nafkah sebesar 1/3 dari gaji yang 

diterimanya setiap bulan, dalam prakteknya kewajiban tersebut telah 

dilaksanakan dengan cara pemberian uang melalui transfer secara rutin 

setiap bulannya sesuai dengan tanggal penggajian dari kantor.  

Kemudian pelaksanaan hak orang tua pasca perceraian adalah bapak tetap 

memiliki hak untuk dapat bertemu dengan anaknya. Pada pelaksanaannya, 

ibu Anastasia tidak pernah membatasi bapaknya Yuna untuk dapat 

bertemu dan mengunjungi Yuna artinya Ibu Anastasia selalu memberi 

kebebasan kepada bapaknya Yuna untuk dapat mencurahkan kasih sayang 

kepada anaknya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas dapat diambil 

beberapa saran, diantaranya: 

1. Dalam menetapkan siapa yang berhak memperoleh pemeliharaan anak, 

sebaiknya hakim tidak memutus hanya berdasarkan ketentuan Undang-

Undang saja, namun juga harus melihat dari sisi kepentingan anak. Hak 

pemeliharaan tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang tua yang 

memiliki kedekatan emosional dengan anak dan juga yang dapat 

meluangkan waktunya lebih untuk dapat mengurus dan membesarkan 

anaknya. 

2. Setelah putusnya perkawinan, anak adalah prioritas utama bagi orang 

tuanya. Meskipun orang tua telah bercerai sebaiknya mengenai tanggung 
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jawab orang tua dan anak tidak menjadi terabaikan, oleh sebabnya orang 

tua harus bekerjasama dalam hal membesarkan anak sehingga anak tetap 

merasakan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, meskipun 

pada kenyataannya orang tuanya telah berpisah. 


