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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap hak 

asuh dan pengurusan harta kekayaan anak setelah terjadinya perceraian menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan metode analisis 

kualitatif komparatif. 

Tanggung jawab orang orang tua terhadap hak asuh anak dan harta kekayaan anak setelah 

perceraian menurut udang-undang perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak 

menyebutkan secara tegas siapa yang berhak memelihara anak setelah perceraian melainkan 

hanya disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 

putus Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara rinci terhadap 

pemeliharaan anak setelah perceraian menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang 

hak pemeliharaanya 

 

Kata Kunci: Hak Asuh Anak 

ABSTRACK 

The purpose of this study was to know  parental responsibility for child custody  and the 

maintenance of a child treasures  after divorce according to Law No. 1 of 1974 and compilation 

of Islamic law using the method of comparative analysis. 

Parental responsibility for child custody and assets of the child after the divorce 

according to the laws of marriage in Law No. 1 of 1974 is not mentioned explicitly who should 

maintain the child after divorce, but only mentioned parents shall maintain and educate their 

children well and obligations of parents whose intended effect until the child marries or it can 

stand alone and this obligation continues to apply even though the marriage between the parents 

break up. while according to Islamic law compilation mention in detail for the maintenance of 

children after divorce stated that the maintenance of the child is not yet 12 years old mother 

rights and maintenance of children who are aged 12 years  handed over to the child to choose 

between his father or mother as the holder of the right maintenance. 

 

Key Words: Child Custody
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I.  PENDAHULUAN 

 

Allah menciptakan dunia beserta isinya dan manusia dijadikan khalifahnya 

di muka bumi.Mahluk hidup khususnya manusia diciptakan dengan dua jenis 

kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Dimana seorang laki-laki 

dan perempuan di anugerahi daya saling menarik satu sama lain untuk hidup 

bersama dengan bersepakat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan. 

ini berarati mereka saling berjanji untuk taat pada peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku dan agama mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak 

selama, sesudah perkawinanya berlangsung serta mengenai kedudukan 

keturunanya dalam masyarakat.
1
 

Perkawainan yang ideal sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 

Undag-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dapat mewujudkan 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Perkawinan yang ideal merupakan dambaan dan keinginan semua 

pasangan suami istri yang terikat  dalam suatu perkawinan. 

Di dalam suatu perkawinan tidak semua berjalan seperti apa yang 

diharapkan, seperti adanya perceraian. Perceraian dapat menimbulkan efek-efek 

yang kurang baik, dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang 

mempunyai anak akan membuat tanggungjawab yang lebih berat, sehingga anak-

                                                           
1
R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinana Di Idnonesia, Sumur Bandung, 1974, hlm. 7 
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anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian terjadi, 

mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang 

semestinya didapat dari kedua orang tuanya. 

Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka 

sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun 

perkawinan antar kedua orang tuanya putus.Di samping kewajiban itu, orang tua 

juga tetap bertanggungjawab terhadap anaknya sampai berumur 18 tahun atau 

belum pernah kawin. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab  orang tua terhadap hak asuh dan 

pengurusan harta kekayaan anak setelah perceraian menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Apa akibat hukum jika 

orang tua tidak melaksanakan tanggung jawab atas hak asuh anak dan pengurusan 

harta kekayaan anak? 3. Apa persamaan dan perbedaan hak asuh dan pengurusan 

harta kekayaan anak menurut Undang-undanng Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui 

tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh dan pengurusan harta kekayaan anak 

setelah terjadinya perceraian menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. b. Untuk mengetahui akibat hukum jika 

orang tua tidak melaksanakan tanggung jawab atas hak asuh anak dan pengurusan 

harta kekayaan anak setelah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam. c. Untuk mengetahui apa persamaan dan 



 iii 

perbedaan hak asuh anak dan pengurusan harta kekayaan anak setelah perceraian 

menurut Undnag-undang Nomor Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

adapun mamfaat penelitian ini adalah a. Secara akademisi, mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dibidang keperdataan khususnya mengenai perkawinan, perceraian 

sampai siapa yang berhak mengasuh anak jika terjadi perceraian, serta dapat 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu keperdataan. b. Secara 

teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 

ilmu hukum pada keluarga dan hukum keluarga pada keluarga. c. Secara praktis, 

memberikan masukan dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada 

umumnya dan para orang tua yang yang melaksanakan tanggung jawab atas hak 

asuh anak dan pengurusan harta kekayaan anak setelah perceraian. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif dimana 

dengan mengkaji peraturan-peraturan jenis  dan sumber data dan bahan hukum 

yang digunakan adalah: a. data primer; b. data sekunder (bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder: buku-buku literatur, artikel, makalah, dan hasil penelitian) 

analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak dan Pengurusan 

Harta Kekayaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian Menurut UUP dan KHI. 1. 

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak menurut UUP dan dan KHI a. 

Tanggung Jawab Terhadap Hak Asuh Anak Menurut UUP. Dalam UUP Pasal 42 

sampai Pasal 54 mengenai kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan 

dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang 

belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si 

anak putus karena perceaian atau kematian Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk 

mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

Pengadilan.Kewajiban orang tua memelihara meliputi pengawasan (menjaga 

keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih 

sayang) dan pembelanjaan dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder 

sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini 

sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa 

orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan 

sebaik-baiknya.M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan 

Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah
2
: 1)Tanggungjawab 

orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi 

                                                           
2
M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional,CV Zahir Trading CO, Medan, 1975, hlm. 204 
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kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.2)Tanggungjawab yang berupa pengawasan 

dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinyu (terus menerus) 

sampai anak itu mencapai batas  umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah 

bisa berdiri sendiri. 

Dari pengertian pemeliharaan anak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. 

Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah pengembangan jiwa intelektual anak 

melalui pendidikan 

b.Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 

Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan dari orang tuanya. 

Dalam hukum islam pemeliharaan anak disebut dengan al hadhinah yang dalam 

pengertian istilah hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri 

sendiri, biaya pendididkanya dan pemeliharaanya dari segala yang membahayakan 

jiwanya.  

Pengertian lain dari hadhanah adalah di samping atau berada di bawah ketiak. 

Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan 

kecerdasanya, karena tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri.Menurut  Hukum 

Islam apabila bercerai dua orang suami-istri, sedang keduanya sudah mempunyai 

anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istrilah 

yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu sehingga ia mengerti akan 

kemaslahatan dirinya. 
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Dalam KHI, ada dua periode perkembangan anak dalam hubunganya dengan 

hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz atau anak belum bisa 

membedakan antara yang bermamfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir 

sampai berusia 21 tahun, dan sesudah mumayyiz (Pasal 106 KHI). 

Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena 

ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia 

tersebut  sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya. Masa mumayyiz dimulai sejak 

anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan 

bermamfaat bagi dirinya.Ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang 

dewasa (baligh). Pada masa ini anak sudah dapat memilih memutuskan apakah akan 

memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak 

tidak mengutungkan bagi anak, demi kepentingan anak Hakim boleh mengubah 

keputusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak. 

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak Menurut UUP 

dan KHI.a. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak Menurut  

UUP.Pada umumnya dapat dikatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa, 

adalah berada dalam kekuasaan orang tua dan tidak dapat melakukann hukum dalam 

masyarakat. Penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban pada orang tua untuk 

memelihara dan mendidik si anak. 

Hukum Islam tentang penguasaan orang tua, membedakan dua hal yaitu: a. 

Hadhanah, memelihara anak yang belum dewasa, yang meliputi pemeliharaan 

badanya, pemberian tempat kediaman, pemberian pendidikan dan lain sebagainya. b. 
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Wilayat al-mal, memelihara harta kekayaan anak dan kepentingan anak yang 

berhubungan dengan  kekayaan itu. 

Perihal pemeliharaan barang-barang kepunyaan anak diatur dalam pasal 50 

ayat (1) undang-undang no. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum 

sampai 18 tahun atau  belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada 

dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, selanjutnya 

dipertegaskan dengan pasa 50 ayat (2) bahwa  perwalian itu mengenai pribadi anak 

yang bersangkutan maupun harta bendanya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa semasa anak tersebut masih berada dalam 

kekuasaan orang tua, maka terhadap pribadi dan harta anak masih tetap berada dalam 

kekuasaan orang tua, walaupun perceraian sudah terjadi. Selanjutnya apabila orang 

tua tersebut sudah tidak lagi berada dalam penguasaan terhadap anaknya, maka orang 

tua dapat menunjuk seorang  wali untuk menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia 

meninggal yaitu dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.b. 

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak Menurut KHI. Prihal 

pemeliharaan barang-barang kepunyaan anak diatur dalam Pasal 106  Ayat (1) dan 

(2)  Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi,(1)Orang tua berkewajiban merawat dan 

mengembangkan harta anaknyayang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan 

tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikanya kecuali karena keperluan 

yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu 

kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut 
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pada ayat di atas.Di dalam KHI masalah perwalian diatur dalam pasal 107 sebagai 

berikut: (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian 

terhadap diri dan harta kekayaanya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai 

melaksanakan perwalian, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang 

kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tesebut. (4) Wali 

sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 

dewasa, berpikir sehat, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.Di samping 

ketentuan yang telah disebut, bagi seorang wali berlaku ketentuan sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 48 UUP, yaitu seorang wali dilarang memindahkan hak atau 

mengadaikan barang-barang tetap dibawah dari anak yang berada di bawah 

perwalianya, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya. 

B. Akibat Hukum Jika Orang Tua Yang Diberikan Hak Asuh Anak Tidak 

Melaksanakan Tanggung Jawabnya Menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 1. Menurut Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum 

jika hak anak diabaikan di dalam hukum Islam khususnya yang diterangkan didalam 

Kompilasi Hukum Islam, diterangkan dalam Pasal 109 KHI yang menjelaskan 

bahwa: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan 

hukum dan memindahkanya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali 

tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah 

gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di 

bawah perwalianya. Pasal di atas menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai 
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hak penuh untuk mencabut hak asuh orang tua atau hak asuh perwalian terhadap anak 

yang berada di bawah perwalianya atas  permintaan dari kerabat terdekat si anak dan 

memindahkan hak perwalianya kepada orang lain dianggap mampu dan dapat 

merawat serta menjaga diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwalianya 

itu dengan sebaik-baiknya. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Akibat hukum jika hak anak diabaikan menurut UUP  ini diatur dalam Pasal 49 ayat 

(1) sampai dengan ayat (2) yang berbunyi: (1) Salah seorang atau kedua orang tua 

dapat dicabut kekuasaanya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang 

tertetntu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas 

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan 

keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap 

anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekalai; (2) Meskipun orang tua dicabut 

kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan 

terhadap anak tersebut 

Dalam pasal tersebut di atas, mengadung arti bahwa apabila orang tua 

melalaikan kewajibanya sebagai orang tua yaitu merawat dan membesarkan serta 

memenuhi semua kebutuhan anak tersebut dan/atau salah satu dari kedua orang 

tuanya berkelakuan buruk sekali, maka keluarga yang lain atau kerabat dekat dari 

anak itu yang bergaris lurus keatas dan saudara kandung ataupun pejabat yang 

berwenang, berhak melaporkan kepengadilan yang bersangkutan agar Pengadilan 

atau  Hakim mencabut kekuasaanya itu karena hal-hal tersebut di atas. C. Persamaan 

dan Perbedaan Terhadap Hak Asuh Anak dan Pengurusan Harta Kekayaan Anak 
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Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam. 1. Persamaaan Pemeliharaan dan Pengurusan Harta Kekayaan Anak 

Setelah Terjadinya Perceraian Menurut UUP dan KHI a. Dalam hal pemeliharaan 

anak setelah terjadinya perrceraian kedua orang tua baik itu ibu dan bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu dewasa atau telah 

kawin. b. Mengenai biaya pemeliharaan anak bapak bertanggung jawab atas semua 

biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak dalam kenyataanya tidak 

dapat memenuhi kewajibanya tersebut pengadilan dapat menetukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut. c.Dalam melakukan perbuatan hukum anak yang belum 

dewasa atau belum melangsungkan perkawinan orang tua mewakili anak tersebut 

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 2. Pebedaan Pemeliharaan 

dan Pengurusan Harta Kekayaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian Menurut UUP 

dan KHI. a. Dalam pemeliharaan anak dalam KHI mengatur secara rinci yang 

mengatur tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan pada hak 

ibunya dan anak yang sudah mumayyiz diserahkan hak kepada anak untuk memilih 

antara ayah dan ibu sebagai sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, sedangkan 

UUP tidak mengatur hal tersebut. b. Di dalam KHI mengatur tentang penyusuan 

anak, kalau seorang bayi disusukan oleh orang yang bukan melahirkanya, maka 

perempuan yang menyusui bayi ditanggung oleh ayah bayi tersebut, sedangkan UUP 

tidak mengatur hal tersebut. c. Penentuan batas waktu  kedewasaan menurut KHI 

batas usia anak yang telah dewasa adalah 21 tahun sedangkan UUP batas anak yang 

telah dewasa adalah 18 tahun  
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III. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari hasil pebahasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan adalah 

1.Tanggung jawab orang orang tua terhadap hak asuh anak dan harta kekayaan anak 

setelah perceraian menurut UUP dalam UUP tidak menyebutkan secara tegas siapa 

yang berhak memelihara anak setelah perceraian melainkan hanya disebutkan kedua 

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan 

kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 

sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang 

tua putus mengenai pengurusan harta kekayaan anak menyebutkan bahwa orang tua 

tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki 

anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 

Sedangkan menurut KHI menyebutkan secara rinci terhadap pemeliharaan anak 

setelah perceraian menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaanya mengenai pengurusan harta kekayaan anak 

menyebutkan bahwa orang berkewajiban merawat dan mengembangkan harta 

kekayan yang belum dewasa atau dibawah pengampunan dan tidak diperbolehkan 

memindahkan atau menggadaikanya kecuali karena keperluanya yang mendesak jika 
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kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak 

dapat dihindarkan lagi. 2. Akibat hukum jika orang tua tidak melaksakanakan 

tangggung jawab atas hak asuh anak dan pengurusan harta kekayaan anak menurut 

UUP dan KHI, menurut UUP salah satu atau kedua orang tua dapat dicaut 

kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara 

kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan 

pengadilan dalam hal orang tua melalaikan kewajibanya terhdap anaknya dan 

berkelakuan buruk sekali. Sedangkan menurut KHI menyebutkan bahwa Pengadilan 

Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan 

memindahkanya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut 

pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melaikan atau menyalah gunakan hak dan 

wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah 

perwalianya. 3. Persamaan dan perbedaan pemeliharaan anak setelah terjadinya 

perceraian, persamaanya  adalah baik di dalam UUP maupun KHI bahwa, apabila 

telah terjadinya perceraian antara kedua orang tua baik ibu dan bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu dewasa atau telah 

kawin sedangkan  perbedaanya di dalam KHI mengatur secara rinci tentang 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau elum berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya dan anak yang sudah mumayyiz diserahkanhak kepada anak untuk memilih 

antara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaanya 
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2.  Saran 

1. Supaya pemeliharaan dan pendidikan  anak berjalan dengan ketentuan yang ada 

sebab dalam kenyataan walaupun telah ada putusan yang mewajibkan ayah 

membiayai pemeliharaan anak dibelakang hari ayah tersebut tidak peduli lagi 

dengan kewajibanya. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana untuk 

mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian terutama sekali dengan 

mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep kekuasaan orang tua dan 

hendaknya pengadilan yang menyelsaikan perkara ini yaitu pengadilan agama 

proaktif untuk mengawasi eksekusi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan 

nafkah anak dan pihak yang memelihara dan mendidik anak dengan sadar dan 

beritikad baik melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 
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