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Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Terjadinya Perceraian: 
Mengenal Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dalam 500 Kata 

 
Oleh: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.1 

 
 
Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dari 
pasangan suami isteri yang memilih untuk memutuskan mitsaqan ghalidzan (ikatan yang 
sangat kuat) yaitu institusi perkawinan tersebut. Banyak kasus perkawinan yang harus 
berakhir di tengah jalan karena berbagai alasan. 
 
Persoalan keretakan rumah tangga tidaklah sesederhana bercerai di muka pengadilan lalu 
selesai karena banyak permasalahan yang terkait akibat perceraian tersebut, seperti anak yang 
masih dalam masa persusuan yang hak asuhnya diperebutkan oleh ayah dan ibunya. 
Permasalahan menjadi semakin rumit ketika ibunya berpindah agama ke agama asalnya 
(murtad). Inilah duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi tertanggal 16 Agustus 2016.  
 
Hakim dalam putusannya menetapkan hak hadhanah (hak asuh) anak yang masih dalam masa 
menyusu tetap ada pada ibunya meskipun ibunya terbukti murtad sampailah anak tersebut 
mencapai usia 7 tahun. Pertimbangannya adalah maqasid syariah, di mana tujuan syariah 
untuk anak yang masih dalam periode penyusuan adalah memastikan jiwanya selamat dan 
tetap sehat. Dan ia bisa terwujud jika anak tersebut tetap diasuh oleh ibunya. 
 
Perkara ini banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dalam putusan Nomor 
0020/Pdt.G/2016/PTA.PAL tertanggal 31 Oktober 2016, hakim tingkat banding menguatkan 
putusan hakim tingkat pertama dengan perbaikan bahwa hak asuh anak yang masih dalam 
masa menyusu tetap ada pada ibunya meskipun telah berpindah agama sampailah anak 
tersebut berusia 12 tahun. 
 
Perkara ini selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam putusan Nomor 96 
K/Ag/2017 tertanggal 28 Februari 2017, hakim tingkat kasasi menguatkan putusan hakim 
tingkat pertama, yaitu: menetapkan hak asuh anak yang masih dalam masa penyusuan tetap 
ada pada ibunya meskipun ibunya terbukti murtad sampailah anak tersebut berusia 7 tahun. 
 
Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya menegaskan, anak terperkara masih berusia 2 
(dua) tahun lebih, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang ibu kandungnya. 
Namun oleh karena ibu kandungnya terbukti telah kembali ke agamanya sebelum memeluk 
Islam (murtad), maka untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anak terutama dalam hal 
pembentukan karakter dan akidah ke depan, hak hadhanah ibu kandungnya perlu dibatasi 
hanya sampai anak tersebut berusia 7 tahun, dan selanjutnya hak hadhanah anak tersebut 
ditetapkan di tangan ayah kandungnya tanpa membatasi hak ibu kandungnya untuk bertemu 
dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. 
 
Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi  telah menarik perhatian 
dunia akademik. Setidaknya ada tiga skripsi dari tiga universitas berbeda yang membahas dan 
mengkaji putusan tersebut. 

                                                     
1 Hakim pada Pengadilan Agama Tenggarong 
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Pertama, skripsi yang disusun oleh Rifa Atul Mahmudah dengan judul: “Analisis Fikih 
Empat Mazhab terhadap Pemberian Hak Hadanah kepada Ibu Murtad Karena Anak masih 
dalam Masa Akhir Persusuan: (Studi Putusan 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)” pada Fakultas 
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya Tahun 2018 M 
(Tautan: http://digilib.uinsby.ac.id/27715/).  
 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zulpan Efendi dengan judul: “Hak Asuh Anak dalam 
Perceraian Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: (Studi Putusan 
No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)” pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2020 M (Tautan: 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52092).  
 
Ketiga, skripsi yang dibahas oleh Rizki Maulidia dengan judul: “(Analisis Yuridis Hak Asuh 
Anak dari Seorang Ibu yang Murtad: Studi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sitoli No. 
8/Pdt.G/2011/PA.Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)” 
pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember (Tautan: 
http://repository.unmuhjember.ac.id/3939/).  
 
 
Bahan Bacaan: 

- Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi 
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.PAL 
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 96 K/Ag/2017 


