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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan Allah هلالج لج terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, 

yang di antara sesamanya saling membutuhkan. Untuk mengikat kedua jenis 

insan tersebut, Allah هلالج لج mensyariatkan pernikahan sebagai sarana dalam 

kehidupan. Kebahagiaan hidup yang bersifat ruhaniah dari seorang suami 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat kecuali pada diri sang istri sebagai 

pasangan hidup.
1
 Perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam 

Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang 

merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.
2
 

Dengan adanya sarana pernikahan dalam Islam, maka muncul hak dan 

kewajiban antara suami dan isteri. Hubungan ini kemudian akan berlanjut 

dengan lahirnya anak-anak dari perkawinan tersebut, yang karenanya timbul 

pula hubungan orang tua dengan anaknya. 

Hubungan orang tua dan anak teruama terlihat dalam pelaksanaan 

pemberian nafkah, sebagaimana firman Allah هلالج لج, dalam surah al-Baqarah ayat 

233 yaitu: 
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.
3
 (Al-Baqarah : 233) 

Juga, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص yang 

diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu : 

يٌح  نَّ أَََب ُسْفيَاَن َرُجٌل ََشِ
ِ
ِ ا َعْن عَائَِشَة َأنَّ ِهْنَد ِبنَْت ُعْتَبَة قَامَْت ََي َرُسوَل اَّللَّ

َّلَّ َما أََخْذُت ِمنُْه َوُهَو ََّل يَْعََلُ فََقاَل ُخِذي 
ِ
ي ا َومَيَْس يُْعِطيِِن َما يَْكِفيِِن َوَوََلِ

ِك َِبمَْمْعُروِف َما يَْكفِ   يِك َوَوََلَ

 “Dari Aisyah ra, bahwasannaya Hindun binti Utbah pernah 

bertanya: Wahai Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص : Sesungguhnya Abu Sofyan adalah 

orang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepada aku dan anakku, 
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sehingga aku mesti mengambil dari padanya harta tanpa 

sepengetahuannya. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menjawab, Ambilah dari apa 

yang mencukupi bagi mu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.
4
 

(HR. Bukhari) 

 

Dari hadits di atas menjelaskan pentingnya pemberian nafkah kepada 

anak oleh orang tua, terutama ayahnya, bila ayah tidak memberi nafkah kepada 

anaknya, maka harta ayah boleh diambil demi keperluan nafkah tersebut, 

meskipun tanpa sepengetahuan ayah sebagai pemilik harta. 

Kewajiban orang tua, terutama ayah, dalam pemberian nafkah terhadap 

anaknya tidak hanya berlangsung selama orang tuanya terikat dalam 

perkawinan. Akan tetapi kewajiban pemberian nafkah tersebut harus 

berlangsung sepanjang masa, sekalipun setelah terjadinya perceraian antara ibu 

dan ayah.  

Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan hukum yang 

dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaiamana sabda Rasulullah 

 :yaitu ,ملسو هيلع هللا ىلص

ُهَما  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر  َصلَّى اللَّوُ  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّو  -َرِضَي اللَُّو َعن ْ
َرَواُه أَبُو َداُود، َواْبُن « أَبْ َغُض اْلَحََلِل إَلى اللَِّو الطَََّلقُ : »-َم َعَلْيِو َوَسلَّ 

َح أَبُو َحاِتٍم إْرَسالَوُ  َحُو اْلَحاِكُم، َورَجَّ  َماَجْو َوَصحَّ
 

 “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah 

talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh 

Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal).
5
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Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-

hal yang dibenci oleh Allah هلالج لج, dan talak merupakan perkara halal yang 

paling dibenci. Makna 'dibenci' di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada 

pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu 

dilakukan.
6
 

Mengenai Perceraian yang terjadi dikehidupan masyarakat, merupakan 

suatu hal yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami melainkan 

lebih luas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak.
7
 Walaupun 

agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau 

sosial tetapi dalam peraktek perkawinan selalu terjadi perceraian yang seolah-

olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media 

masa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh 

pengadilan.
8
 

Pada Pasal 413 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa 

perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, kematian, kedua, 

perceraian, ketiga, putusan pengadilan. Apabila perkawinan berakhir karena 

                                                 
6
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7
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kematian atau perceraian, maka akibat hukumnya berdampak kepada anak-

anak yang ditinggalkan oleh mantan suami terutama dalam hal nafkah. 

Oleh karena urgennya pelaksanaan pemberian nafkah anak bagi orang 

tua yang telah bercerai, maka hal tersebut diatur melalui hukum positif, 

Undang-undang secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap 

anaknya, seperti yang terdapat di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974, yaitu “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak 

mereka sebaik-baiknya”.
9
  

Meskipun undang-undang pada hukum positif telah mengatur tentang 

perlunya pemberian nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian, namun 

dalam kenyataannya pada masyarakat di Indonesia terkhususnya di Desa 

Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum 

sepenuhnya terlaksana atau terpenuhi, sehingga banyakpara mantan isteri yang 

setelah perceraian memikul beban nafkah yang seharusnya menjadi tanggung 

jawab mantan suami. 

Sebagaimana dalam salah satu persoalan yang akan menjadi kajian 

dalam penelitian ini adalah benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan 

hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa mantan suami 

tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan 

dan menafkahi anaknya. Salah satu kasus  yang penulis ambil sebagai contoh 

pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang pada putusan hakim 

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Slp. Kasus perceraian antara AD (28 tahun) 
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sebagai bekas suami, dengan SA (28 tahun sebagai bekas isteri pada 

Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2017. Selama keduanya terikat dalam 

perkawinan, telah dianugerahi satu orang anak. Dengan terjadinya perceraian, 

maka pihak majelis hakim Pengadilan Agama Selatpanjang memutuskan 

bahwa keseluruhan nafkah anak ditanggung oleh AD, sedangkan SA 

berkewajiban memelihara atau merawat anaknya.
10

 

Kasus diatas merupakan salah satu contoh problematika setelah 

perceraian yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, para mantan suami 

tidak mau memberikan nafkah anak setelah perceraian terjadi, sehingga yang 

memberikan nafkah untuk anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

mantan suami berubah menjadi beban istri.  

Dari uraian diatas sangat menarik untuk diteliti secara mendalam di 

dalam suatu tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : UPAYA HUKUM 

MANTAN ISTERI KARENA TIDAK TERLAKSANANYA NAFKAH ANAK 

SETELAH PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ACARA 

PERADILAN AGAMA (Studi kasus di Desa Banglas Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti). 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini, yakni dengan memfokuskan pada memberi 

pengetahuan kepada masyarakat khususnya para mantan isteri yang memiliki 

anak tentang adanya upaya hukum mantan isteri terhadap keputusan 
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Arsip pada Pengadilan Agama Selatpanjang, Tahun 2015. 



 7 

Pengadilan Agama tentang nafkah anak pasca perceraian yang tidak terlaksana 

oleh pihak mantan suami di tinjau menurut Hukum Acara Peradilan Agama 

Studi kasus di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan 

Meranti.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Upaya Hukum Mantan Isteri Karena Tidak Terlaksananya 

Nafkah Anak Setelah Perceraian di Tinjau Menurut Hukum Acara Peradilan 

Agama? 

2. Apa Kendala Upaya Hukum Mantan Isteri Karena Tidak Terlaksananya 

Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Kepulauan Meranti? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Hukum Mantan Isteri Karena 

Tidak Terlaksananya Nafkah Anak Setelah Perceraian Ditinjau Menurut 

Hukum Acara Peradilan Agama? 

b. Untuk Mengetahui Apa Kendala Upaya Hukum Mantan Isteri Karena 

Tidak Terlaksananya Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Banglas 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Sebagai bahan informasi bagi pihak penegak hukum tentang Upaya 

Hukum Perempuan Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Tentang 

Nafkah Anak Pasca Perceraian Yang Tidak Terlaksana Oleh Pihak 

Mantan Suami Ditinjau Menurut Hukum Acara Peradilan Agama; 

b. Sebagai bahan informasi terutama kepada anggota masyarakat yang 

melaksanakan perceraian tentang akibat dan tanggung jawab yang 

dibebankan; 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Syari’ah pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian (field research). Yakni suatu 

jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan. 

Lokasi ini terletak di  Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Meranti. 

2. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Banglas 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjeknya adalah orang tua yang sudah bercerai dan memiliki anak 

di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti. Objeknya 

adalah aplikasi Upaya Hukum Perempuan Terhadap Keputusan Pengadilan 
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Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Yang Tidak dilaksanakan 

Oleh Pihak Mantan Suami di Pengadilan Agama Selatpanjang. 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah 15 pasangan yang bercerai 

pada tahun 2017, dari 15 pasangan yang bercerai ditemukan hanya 5 

pasangan yang memiliki anak. Karena fokus penelitian ini tentang hak 

nafkah anak yang tidak terlaksana setelah perceraian oleh mantan 

suami, maka peneliti menjadikan 5 orang mantan isteri sebagai populasi 

dari penelitian ini. 

b. Sampel 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah keseluruan dari 

jumlah populasi yaitu 5 orang mantan isteri yang memiliki anak yang 

hak nafkahnya tidak diberikan oleh mantan suami. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah total sampling. 

5. Sumber Data 

a. Primer yaitu data yang langsung diambil dari subjek penelitian yaitu 

mantan isteri yang sudah bercerai dan memeliki anak yang tidak diberi 

nafkahnya oleh mantan suami setelah percerian di Pengadilan Agama. 

b. Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan 

dilakukan dengan pengkajian literatur yang ada kaitannya dengan kajian 

yang diteliti. Demikian pula dengan dokumentasi lainnya yang 

mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Data 
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tersebut dikumpulkan berdasarkan kategori data yang sesuai dengan 

pokok masalah. Kemudian diteliti secermat mungkin sebagai bahan 

untuk menyelesaikan kajian yang diteliti. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu 

penelitian.
11

 Wawancara adalah teknik riset dalam pengamatan langsung 

melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.
12

 Dalam hal ini 

penulis mewawancarai orang tua yang memiliki anak, sedangkan subjek 

penelitian membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya 

hukum terhadap nafkah anak yang tidak dilaksanakan oleh pihak mantan 

suami setelah perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang. 

b. Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan 

serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan.
13

 Metode 

ini sangat diperlukan. Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas-berkas di 

Pengadilan Agama mengenai permasalahan yang dibahas serta 

mengambil dokumen tentang  jumlah orang tua yang bercerai masyarakat 

Selatpanjang di Pengadilan Agama. 
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 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 69. 
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 Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin,  Kamus Istilah Karya Tulis 

Ilmiah,  (Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 295. 

13
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hlm. 141-144. 
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7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penilitan ini adalah 

deskriftif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka 

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. 

8. Metode Penulisan 

a. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang 

bersifat khusus kemudian diambil pengertian secara khusus. 

b. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data apa adanya kemudian 

diambil dan dianalisa sebagai mestinya. 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I:  Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Gambaran lokasi penelitian, yaitu meliputi gamabaran umum 

Kabupaten Kepulauan Meranti, gambaran umum Selatpanjang, 

Kondisi Umum Desa Banglas, Sosial ekonomi dan demografi, 

Sosial Budaya Masyarakat. 

BAB III:  Tinjauan umum tentang nafkah yang mencakup : 

A. Pengertian Nafkah; 

B. Dasar Hukum Nafkah; 

1. Al-Quran; 
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2. Hadits; 

3. Undang-undang; 

C. Penyebab Timbulnya Nafkah dan Macam-Macamnya; 

D. Nafkah Anak dan Urgensinya;. 

E. Nafkah persfektif Hukum Acara Peradilan Agama. 

BAB IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mencakup : 

1. Upaya Hukum Mantan Isteri Karena Tidak Terlaksananya 

Nafkah Anak Setelah Perceraian Ditinjau Menurut Hukum 

Acara Peradilan Agama; 

2. Faktor Kendala Upaya Hukum Mantan Isteri Karena Tidak 

Terlaksananya Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa 

Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

BAB V      : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 


