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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan tentang Peran LBH Jawa 

Tengah Dalam Memberikan Bantua Hukum Terhadap Upaya Eksekusi Hak 

Hadlanah Dan Nafkah Anak, dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran LBH Jawa Tengah pada dasarnya sangat membantu masyarakat, 

yang khususnya sedang mengalami perkara hak hadlanah dan nafkah 

anak, bahkan dalam memberikan bantuan sudah sangat maksimal. Dalam 

memberikan bantuan hukum LBH Jawa Tengah menggunakan berbagai 

sudut pandang hukum bukan satu hukum saja. 

2. Dalam melakukan penelitian, penulis memandang bahwa kasus seperti ini 

nyata-nyata telah terjadi kekosongan hukum, dalam arti tidak ada sebuah 

peraturan perundang-undangan apapun yang memiliki upaya paksa yang 

bisa memaksa agar melaksanakan kewajibanya tersebut. 
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B. Saran-Saran 

Saran-saran yang perlu penulis kemukakan sehubungan dengan 

pembahasan mengenai sengketa hak Hadlanah dan nafkah anak yang selama 

ini menjadi permasalahan klasik yang belum ada solusinya secara yuridis: 

1. Kepada LBH Jawa Tengah yang selama ini sudah banyak membantu 

masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sengketa hak hadlanah dan 

nafkah anak secara maksimal, penulis menyarankan agar dalam 

memberikan bantuan tidak melupakan dari sisi fiqh-nya. 

2. Kepada instansi yang berwenang atas pembuatan Undang - Undang, 

sesegera mungkin untuk membuat Undang-Undang sengketa hak 

haldanah dan nafkah anak, sebelum permasalahan ini terlalu banyak dan 

semakin besar, agar permasalahan klasik tersebut bisa teratasi. 

3. Untuk masyarakat yang sedang mengalami permasalahan sengketa hak 

hadlanah dan nafkah anak agar secepatnya bisa di selesaikan, supaya hak-

hak anak bisa terwujud (kesejahteraan hidup dan pendidikan yang 

memadai). Misalnya bisa meminta bantuan ke LBH Jawa Tengah atau ke 

LBH-LBH yang lainya. 

C. Penutup 

Dengan membaca hamdalah kehadirat rabbi ilahi yang telah 

melimpahkan ramat serta hidayahnya atas diberikanya kekutan jasmani dan 

rohani penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini. 
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Walaupun penulis telah berusaha sekuat tenaga, namun keterbatasan 

ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-

saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini. 

Akhirnya penulis berharap bagaimanpun bentuknya tulisan ini semoga 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. dan 

seiring dengan segala puji bagi Allah dan salawat serta salam atas Rasulnya, 

semoga kita selalu diberi Rahmat, Ampunan, dan Ridla-Nya. Amin ya rabbal 

‘alamin. 


