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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum
yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung dalam
Putusan Nomor 4/PDT.G/2012/PA.KLG. terkait dengan hak dan kewajiban orang
tua kepada anaknya fasakh dan ntuk menjelaskan hak dan kewajiban orang tua
kepada anaknya akibat fasakh. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif
dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-
undangan, konseptual dan kasus. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung
menetapkan dalam putusannya menerima permohonan pemohon tetapi tidak
menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
di depan sidang tetapi memfasakhkan perkawinan tersebut yang seharusnya
menurut penulis dijatuhkan Talak Ba’in Shugraa. Kewajiban orang tua terhadap
anaknya tidak akan putus meskipun dengan terjadinya percerain sehingga
orangtua tetap memiliki tanggungjawab terhadap anaknya.

Kata Kunci : Putusan, Fasakh, Tanggung jawab

THE VERDICT NUMBER 4/PDT.G/2012/PA.KLG ABOUT RIGHTS AND
THR DUTY OF PARENTS TO CHILDREN DUE TO THE FASAKH

ABSTRACT

This research aimed to find out the basic of the legal reasoning used by judge
Court Religion Klungkung in decision number 4/Pdt.G/2012/PA.Klg about the
rights and duty of parents to children due to the fasakh and to explain the rights
and duty of parents to children due to the fasakh. This research is focus on
normative method, using the method of statue approach, konseptual approach and
case approach. The judges Court Religion Klungkung set in its verdict received
the petition of appelant but not set to give himpermission to appelant to say
pledge divorce in front of the but dropped fasakh marriage is that supposed to
according to the author dropped Talak Ba’in Shugraa. The duty of parent to their
children wouldn’t be though with occurrence of divorce so parents still has the
responsibility of their children.

Key Word : Verdict, Fasakh, Responsibility
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PENDAHULUAN

Perkawinan  merupakan suatu moment yang paling berharga dan sangat

didambakan oleh setiap orang. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengaan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1

Sedangkan dalam agama islam istilah perkawinan disebut nikah. Tujuan

perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah,

mawaddah wa-rahmah.

Tetapi kita dapat mengingkari bahwa suatu saat perkawinan tidak dapat

diteruskan melainkan harus diputus di tengah jalan atau dengan kata lain yaitu

perceraian antara suami dengan isteri. Dalam Hukum Islam, dikenal berbagai

macam sebab putusnya perkawinan salah satunya yaitu Fasakh.

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Kelungkung Bali Nomor

4/PDT.G/2012/PA.KLG. menerima gugatan cerai talak yang diajukan oleh pihak

Pemohon terhadap istrinya dimana pemohon dalam hal ini beragama non muslim

dan istrinya adalah seorang muslim, Majelis Hakim Pengadilan Agama

Klungkung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam

gugatan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 49 (1) UU Nomor 3 Tahun

2006 BAB III mengenai Kekuasaan Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara  orang-orang

1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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yang beragama islam di bidang : (a) perawinan, (b) kewarisan, wasiat,
daan hibah, (c) waqaf, zakat dan sadaqah, (d) ekonomi syariah.” 2

Hal ini juga bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dalam BAB I tentang Ketentuan Umum yaitu Pasal 1 ayat (1)

dan pasal 2 yang menyatakan bahwa :

“Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragamaa Islam”
dan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
Di samping untuk memperjelas kompetensi pengadilan dan peradilan

mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkara

gugat cerai talak istri yang dilakukan oleh suami yang murtad serta dasar

petimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai talak istri oleh

suami yang murtad juga berkaitan dengan akibat hukum yang timbul akibat

putusan tersebut terhadap hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4/PDT.G/2012/PA.KLG. terkait

dengan hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya akibat fasakh?

2) Apakah  hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya akibat fasakh

dalam Putusan Nomor 4/PDT.G/2012/PA.KLG.?

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam penyusunan skripsi antara lain:

2 Indonesia, Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Pengadilan,
Bab III Pasal 49 ayat 1
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a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4/PDT.G/2012/PA.KLG. terkait

dengan hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya fasakh,

b) Untuk menjelaskan hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya akibat

fasakh.

Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis yaitu dapat memberikan manfaat bagi perkembangan

dan peningkatan ilmu hukum pada umumnya, pada khususnya hukum

perkawinan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban orangtua

kepada anaknya akibat fasakh,

b) Manfaat Praktis yaitu dapat dijadikan bahan dan sumber informasi

bagi kalangan penegak hukum dalam masalah hak dan kewajiban

orangtua kepada anaknya akibat fasakh sehingga dapat memberikan

suatu kebijakan yang tepat atas permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian

dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas

hukum dan norma-norma hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
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PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg.

Dalam urusan penyelesaian suatu masalah perkawinan dalam hal ini

khususnya perceraian dimana seorang suami atau istri beralih agama dari

Islam (murtad), ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan

masalah perceraian, yaitu Pengadilan Negeri bagi masyarakat pemeluk agama

non muslim dan Pengadilan Agama bagi masyarakat pemeluk agama Islam.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari Pengadilan yang disebutkan dalam

Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyebutkan bahwa :

“Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pengadilan
Negeri bagi gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka
yang tidak memeluk agama Islam.”

Adapun hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Perkawinan,

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum bail yang tersebut dalam kitab-

kitab fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.3

3 Abdul Manan dkk, Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, Jakarta,
CV. Mitra Sarana,  1994, hlm 23
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Untuk perkara perceraian yang diputus dengan Fasakh, yang menjadi

dasar hukum dalam ditetapkannnya putusan Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg.

diputusan dengan pertimbangan yang sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang bahwasanya

perceraian diajukan oleh suami atau isteri dengan didasarkan kepada alasan-

alasan peceraian yang telah ditentukan. Adapun pertimbangan hukum yang

digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap gugatan

perceraian dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg. bahwa pada hari

persidangan yang telah ditetapkan, suami (selanjutnya disebut pemohon) yang

diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Wayan Suniata, SH, M.Ag dan Ni Ketut

Latri, SE.,SH telah menghadiri sidang sedangkan istrinya (selanjutnya disebut

termohon) tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di

persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor

4/Pdt.G/2012/PA.Klg, termohon telah dipanggil secara resmi dan

ketidakhadirannya tidak berdasarkan sah menurut hukum, sehingga karena

hal tersebut mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana ketentuan

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim,

mediator, dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur

penyelesaian sengketa melalui mediasi. Majelis Hakim telah berusaha

menasehati pemohon melalui kuasa hukumnya agar memikirkan kembali

keinginannya untuk bercerai dan memperbaiki keadaan rumah tangganya
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dengan jalan damai dengan termohon tetapi tidak berhasil sehingga

permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg. tersebut

terdapat fakta-fakta yang dapat disimpulkan yaitu : 1) Bahwa Pemohon dan

Termohon, keduanya melangsungkan perkawinan secara agama Islam di

KUA Padang Panjang Sumatera Barat. Keduanya sering berpindah domisili

karena masalah pekerjaan dan domisili terakhir keduanya yaitu di Desa

Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Bali .Pemohon semula

memeluk agama Islam namun kembali memeluk agama Hindu setelah sering

kali mengunjungi keluarga termohon dimana yang dalam hal ini keluarga

termohon beragama Hindu. Sehingga berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2

dan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

permohonan cerai talak pemohon tetap menjadi kewenangan dari Pengadilan

Agama, 2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Peselisihan

semenjak pemohon berpindah agama dari agama Islam ke agama Hindu

sehingga hubungan rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi.

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk menerima

kasus cerai talak karena suami murtad dengan Putusan Nomor

4/Pdt.G/2012/PA.Klg sudah tepat karena berdasarkan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa :
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“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu”.

Karena perkawinan dalam putusan tersebut di atas merupakan

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di

KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan tersebut

dilangsungkan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal tersebut

menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Azas

Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49

ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun

2006 dan perubahan Kedua UU No.50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

“Asas personalitas keIslaman adalah asas yang menyatakan bahwa
yang tunduk dan yang dapat ditundukkan pada lingkungan Peradilan
Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak
beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada
peradilan Agama”.

Selain itu juga didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung R.I Nomor 726 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum

pada saat perkawinan bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa

terjadi. Adapun ketentuan yang lebih mengikat tentang kewenangan

Pengadilan Agama untuk bertugas dan menyelesaikan perkara cerai murtad

yaitu berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian C Bidang Badilag

angka 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang
sudah Murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan
berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang
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berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan
agama yang dianut pada saat sengketa terjadi".

Menurut hukum positif, Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk

mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon karena perpindahan

agama dari agama Islam (murtad) yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana

tercantum dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu

berpindahnya agama atau keyakinan seseorang dari pasangan suami atau istri

menjadi non musli (murtad) merupakan penyebab putusnya atau berakhirnya

suatu perkawinan.

Dalam kasus murtadnya seseorang baik suami ataupun isteri yang

perkawinannya telah berlangsung cukup lama dan dikaruniai keturunan dalam

hal ini yaitu dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg. telah dikaruniai 3

orang anak. Menurut penulis, putusan yang tepat terhadap kasus tersebut di

atas adalah penjatuhan Talak Ba’in Shugraa terhadap pemohon (karena suami

yang mengajukan permohonan talak). Putusan Talak Ba’in Shugraa lebih

tepat karena memiliki dampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang

dihasilkan dalam perkawinan tersebut dalam hal ini yaitu perwalian dan hak

mewaris anak. Anak tersebut tetap mendapat hak mewaris dari kedua

orangtuanya akan tetapi akan berbeda apabila putusan yang dijatuhkan adalah

putusan pembatalan perkawinan (fasakh).

Menurut penulis, putusan fasakh untuk gugatan cerai talak yang

diajukan oleh Pemohon tidak tepat karena dapat dilihat dari beberapa hal

yang menyebabkan terjadinya fasakh yaitu : a) Karena ada balak (penyakit
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belang kulit), b) Karena gila dan canggu (penyakit kusta) , c) Karena ada

penyakit menular padanya, seperti sipilis, TBC dan lain-lain, d) Karena ada

daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud

perkawinan (bersetubuh). Di dalam sebab-sebab terjadinya fasakh di atas

tidak ada yang menyebutkan bahwa murtad adalah salah satu alasan dapat

terjadinya fasakh. Sehingga menurut penulis Talak Ba’in Shugraa merupakan

putusan yang tepat untuk perkara dengan Putusan Nomor

4/Pdt.G/2012/PA.Klg bukan dengan memfasakhkan perkawinan tersebut,

karena berdasarkan alasan-alasan permohonan talak yang diajukan oleh pihak

suami yang murtad dilimpahkan kepada pihak isteri yang beragama islam

sehingga perkara tersebut beralih menjadi perkara cerai gugat sekalipun pihak

istri (Termohon) tidak pernah hadir di persidangan, karena pihak pemohon

telah berpindah agama (murtad) maka alasan-alasan tersebut sesuai dengan

alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

huruf h yang menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga yang akan

berujung kepada terjadinya perceraian.

B. Hak dan Kewajiban Orangtua Kepada Anaknya Akibat Fasakh dalam

Putusan Nomor 4/PDT.G/2012/PA.KLG

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi

perceraian di antara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan

bagi kepentingan anak, dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada
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prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa

pihak lainnya terlepas dari tanggungjawab terhadap pemeliharaan tersebut.4

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung

jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun

sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung

kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehinggga anak

dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat berbakti

kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa

berdasarkan Pancasila.5

Di dalam peraturan Perundang-undangan dapat dilihat beberapa hal

yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya.

a. Kewajiban Orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hal terjadinya perceraiaan, telah ditentukan nafkah istri dan

anak bahwa nafkah istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di antaranya adalah untuk

melindungi kaum wanita/ istri. Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974

4 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati , Hukum Perdata Islam, Surabaya,
Mandar Maju, 1997, hlm 35

5 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 1979 tentang Kesejahteraan Anak
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menyatakan bahwa Peradilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban

kepada bekas istri.6

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

juga menyebutkan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak.

Disebutkan dalam Pasal 45 yaitu :

Pasal 45

(1).Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya

(2).Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) passal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku
terus meskipun perkawinan anata kedua orang tua putus.

Sebagaimana halnya kewajiban suami kepada istri, maka kewajiban

seorang ayah kepada anak-anaknya adalah sesuatu yang tidak bisa gugur.

Maka untuk melindungi kepentingan anak yang orang tuanya sedang dalam

sengketa perceraian di pengadilan, sementara anak-anak sedang dlam asuhan

pihak ibu (istri), kiranya untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 41 huruf b,

Pasal 45 ayat (2), 49 ayat (2) UU No.1/1974; jo Psl. 78 huruf b UU

No.7/1989; jo 80 ayat (4) huruf b dan c, 105 huruf c, 149 huruf d, 156 huruf d

dan f KHI. Hakim dengan putusan Provinsi dan Serta Merta menghukum

suami/bapak untuk bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya hidup

lainnya untuk anak-anaknya.7

6Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,
Jakarta : Mahkamah Agung RI, cet 5, 2004, hlm 227

7 Ibid, hlm 228



xii

b. Kewajiban Orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Kompilasi

Hukum Islam

Pasal-pasal yang terdapat dalam KHI tentang hadhanah menegaskan

bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material kepada anak

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnyaa.

Terlebih lagi KHI membagi tugas yang harus dilakukan orang tua sekalipun

mereka telah berpisah/bercerai yaitu anak yang belum mumayyiz tetap di

asuk oleh ibunya sedangkan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab dan

kewajiban ayahnya.8

Terkait dengan kekuasaan orang tua, dituntut juga hubungan timbal

balik antara orang tua dan anak-anaknya, bahwa tiap-tiap anak dalam umur

berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak

dan ibunya, si bapak dan si ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik

sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk

memangku kekuasaan orang tua atau untuk membebaskan mereka dari

kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan

pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dana pendidikan untuk

anak-anaknya (ex Pasal 298 KUH Perdata).9

8 Kompilasi Hukum Islam
9 Soedaharyo Soimin ,Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, 2001,

hlm 48-49
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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian pada bagian sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa dasar hukum dalam ditetapkannnya Putusan Pengadilan

Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg. diputusan dengan pertimbangan yang sesuai

dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam tentang bahwasanya perceraian diajukan oleh suami atau isteri dengan

didasarkan kepada alasan-alasan peceraian yang telah ditentukan. Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk menerima kasus cerai talak

karena suami murtad dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg sudah

tepat, karena perkawinan dalam putusan tersebut di atas merupakan

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di

KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan tersebut

dilangsungkan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal tersebut

menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Dalam kasus murtadnya seseorang baik suami ataupun isteri yang

perkawinannya telah berlangsung cukup lama dan dikaruniai keturunan dalam

hal ini yaitu dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2012/PA.Klg. Putusan Talak Ba’in

Shugraa lebih tepat karena memiliki dampak pada adanya perlindungan

terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut dalam hal ini yaitu

perwalian dan hak mewaris anak. Anak tersebut tetap mendapat hak mewaris



xiv

dari kedua orangtuanya akan tetapi akan berbeda apabila putusan yang

dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan (fasakh).

Terkait dengan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya setelah

perceraian di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama

bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik,

jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak

mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa,

sehinggga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas,

sehat berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk

meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Saran

Masalah agama atau keyakinan dalam suatu hubungan perkawinan

memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga

banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik

sehingga tidak membawa akibat buruk di masa yang akan datang terhadap

perkawinan dan anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut. Dalam hal

ini Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan fakta-fakta

yang menerapkan prinsip-prinsip yang baik dan benar, sehingga tidak

membawa akibat terhadap perkawinan dan anak-anak yang lahir dari

perkawinan tersebut.
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