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ABSTRAK

Siti Asiyah (2019): Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim
Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor
0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tentang Penetapan Hadhanah
Pasca Perceraian.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh putusan hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru berkenaan dengan hadhanah. Pada putusan pengadilan tersebut
penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuh (hadhanah) terhadap anak-
anaknya. Akan tetapi amar pada putusan tersebut hanya bersifat pernyataan hak
asuh anak dipegang oleh penggugat.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan
putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr
tentang penetapan hadhanah pasca perceraian, serta bagaimana analisis hukum
Islam terhadap putusan hakim tersebut. Penelitian ini termasuk kategori penelitian
kepustakaan (library research). Data primer dalam penelitian ini berupa putusan
Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr, dan data
sekundernya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan hadhanah dan hukum
acara peradilan agama serta buku-buku yang dianggap perlu sebagai penunjang
penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini adalah mengenai putusan tentang pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang penetapan
hadhanah pasca perceraian bahwa hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-
fakta yang ditemukan dalam persidangan. Selain itu, hakim memutuskan bahwa
putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta. Putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang penetapan hadhanah telah
sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk lebih mendahulukan kepentingan dan
kemaslahatan anak serta lebih memberikan nilai keadilan bagi penggugat (ibu).
Hakim juga menuntut tergugat untuk menjalankan putusan sebagaimana yang
telah ditetapkan, karena hal ini sesuai dengan kaidah “tidak boleh menentang
keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tepat)”.

Kata kunci: Hadhanah , Pasca Perceraian.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua

makhluk-Nya. Nikah secara bahasa al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.1

Perkawinan juga disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata nikahun yang

menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan

untuk arti bersetubuh (wathi).2 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon

ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam menginginkan perkawinan yang harmonis

antara suami dan isteri, terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga.

Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng

dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan

jalan perceraian. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang

1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), Ed. 1 Cet. Ke-4, h. 7.

2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), Ed. 1 Cet. Ke-1, h.
7.
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terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna

memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh

kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadhanah.

Hadhanah ialah memelihara anak-anak yang belum dapat mengurus diri sendiri,

mendidik dan mengasuhnya serta menghindarkannya dari segala bencana yang

dapat memelaratkannya.3 Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai

tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu

yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.4

Pemeliharaan anak atau hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1

huruf (g) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga

dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Tahrim : 6, yaitu :

                   
               

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

3 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 283.

4 Tihami dan Sohari Sahrani, op.cit., h. 215.
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan”.5

Dalam Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini, Mujahid mengatakan:

“Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk

bertakwa kepada Allah”. Sedangkan adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan,

mereka mengatakan: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya,

termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang

diwajibkan Allah kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya”.6

Tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa pada firman Allah ini terdapat satu

masalah, yaitu perintah agar manusia memelihara dirinya dan keluarganya dari

neraka. Berarti seseorang harus memperbaiki dirinya dengan melakukan ketaatan,

dan juga memperbaiki keluarganya. Para ulama mengatakan bahwa dalam ayat

tersebut anak termasuk didalamnya, sebab anak adalah bagian darinya. Dengan

demikian, seseorang harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan yang haram,

sekaligus menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang

lainnya.7

Wahbah Zuhaili dalam kitab At-Tafsir al-Wasith menjelaskan bahwa dalam

firman Allah tersebut mengandung arti: “Wahai orang-orang yang membenarkan

Allah dan Rasul-Nya, latihlah diri dan keluarga kalian (untuk memunaikan amal

saleh). Buatlah perlindungan bagi kalian semua dari api neraka; untuk diri sendiri

dengan menjadikannya selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT, sedangkan

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007),
h. 561.

6 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10, (Jakarta: Pustaka
Imam Syafi’i, 2008), h. 35.

7 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18, Penerjemah: Faturrahman, dkk.
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 744.
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untuk keluarga dengan memberikan nasihat kepada mereka dan juga mendorong

mereka untuk melakukan ketaatan. Sehingga kalian bersama mereka tidak akan

terjerumus ke dalam api neraka yang mengerikan dinyalakan dengan manusia dan

batu. Ibnu Jarir mengatakan menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan agama

dan kebaikan adab, etika dan tata karma yang mutlak diperlukan kepada anak-

anak kita.8

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk yang masih dalam kandungan.9 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum

Islam, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum

pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.10

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia membutuhkan

pengawasan, penjagaan, pendidikan, dan pelaksanaan urusannya. Kedua orang tua

harus mengasuh anak-anak yang masih kecil karena hukumnya wajib, dan

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada kebinasaan.11

Dalam kitab Fikih Sunnah Sayyiq Sabiq mengatakan bahwa jika terjadi

perceraian antara suami istri dan mereka mempunya anak, maka orang yang

berhak mengasuhnya adalah ibu. Alasan ibu didahulukan dalam mengasuh dan

menyusui anak, karena ibu lebih bijak, lebih mampu, lebih sabar dalam mendidik

8 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Wasith Jilid 3, Penerjemah: Muhtadi, dkk. (Jakarta: Gema
Insani, 2013), h. 679.

9Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra
Umbara, 2003), h. 4.

10 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

11 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2008), Cet. Ke-2, h. 80.
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anak dibandingkan dengan laki-laki.Selain itu, ibu memiliki waktu luang dari

pada ayah.12

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang

sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua

sering kali terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi,

dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak

asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua

terhadap anak ini telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan

Hukum Islam.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ialah:13

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi

keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

12 Sayyiq Sabiq, Fikih Sunnah, penerjemah M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir
Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 22.

13 R. Subekti dan R. Tjitro Sudiro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi
Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Pradya Paramita,
1999), Cet. Ke-30,  h. 549.
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Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan tersebut diatas dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung

jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan.

Pasal 41 ini lebih menfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material

yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya ia tidak

mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai kemampuannya.14

Kemudian dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan bahwa :

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa

dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya

sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a)

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz

berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.15

14 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-3, h. 430.

15 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Apabila masalah hadhanah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan

maka penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Dimana sebagai salah satu

lembaga pelaksana kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam adalah

Pengadilan Agama. Lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk

memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata tentu di

kalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, begitu juga dalam

hukum acara di Pengadilan Agama. Dengan demikian maka putusan hakim akan

memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama

Islam.

Tuntutan moral agar hakim berlaku adil dalam memutuskan perkara adalah

berkaitan erat dengan ideal hukum bahwa setiap produk pengadilan, termasuk

Pengadilan Agama harus memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

yang pada akhirnya bisa menciptakan suasana kehidupan yang tenang dan

tenteram.

Dalam putusan perkara nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr mengenai cerai

gugat, hakim mengabulkan gugatan penggugat yang berisikan menjatuhkan talak

satu ba’in sughra tergugat terhadap penggugat, menetapkan penggugat sebagai

pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak mereka.

Berdasarkan dalam persidangan, kedua anak penggugat dan tergugat saat ini

berada dalam pengasuhan tergugat sebagai ayahnya. Bahwa sebelum adanya

putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian ini, salah satu anak dari pihak

penggugat dan tergugat lebih dulu dibawa oleh tergugat. Kemudian pada 12 Juli
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2017 tergugat mengambil anak yang satu lagi dengan tanpa sepengetahuan

penggugat.

Dihubungkan dengan prinsip hukum Islam dalam hal terjadi perceraian,

seorang ibu  lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya

kurang dari 12 tahun. Jika nanti anak-anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka

harus diberi hak untuk memilih ikut ayahnya atau ibunya.

Untuk menjalankan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak harus

didukung dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kriteria, yaitu 1) kasih sayang, 2)

kemampuan keuangan 3) kesempatan/kelapangan waktu. Jika dilihat kepada

Tergugat kriteria pertama dan ketiga dapat berjalan, namun kriteria kedua dapat

disimpulkan bahwa tidak bakal berjalan karena Tergugat dalam posisi

pengangguran. Sedangkan penggugat dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut

meskipun kriteria ketiga tidak sepenuhnya.

Penggugat mengajukan perkara baru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang

mana gugatan ini tidak dapat dipisahkan (assessor) dengan perkara gugatan cerai

nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

Nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 November 2017 Penggugat telah

ditetapkan sebagai pengasuh (hadhanah) kedua anak Penggugat dengan Tergugat,

akan tetapi amar putusan tersebut tidak diikuti dengan amar putusan

condemnatoir16, sehingga kedua orang anak tersebut yang dibawa oleh Tergugat

tidak dapat dieksekusi.

Bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara

anak-anaknya dengan baik. Dalam hal terjadi perceraian, sebagaimana diatur

16 Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk
memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.
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dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi

perceraian maka tidak mengakibatkan terjadinya perceraian dengan anak-anak,

anak-anak tidak semestinya dijadikan bahan perebutan. Apabila dalam perkara

perceraian pengadilan menetapkan ibu sebagai pemegang hak pengasuhan

(hadhanah) terhadap anak-anak mereka, hal tersebut tidak mengakibatkan

terhapusnya hak seorang bapak dalam mengasuh dan memelihara anak-anak

tersebut. Bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak mereka merupakan

tanggungjawab bersama antara ibu dan  bapak, bukan merupakan tanggungjawab

yang dipikul oleh salah satu saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dengan

problematika kasus ini dan mencoba mengangkat permasalah tersebut dalam

sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0198/Pdt.G/Pa.Pbr Tentang

Penetapan Hadhanah Pasca Perceraian”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka

penulis membatasi penulisan ini pada putusan penetapan hadhanah pasca

perceraian perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/Pa.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor

0198/Pdt.G/2018/Pa.Pbr tentang penetapan hadhanah pasca perceraian ?
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2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan

Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/Pa.Pbr tentang penetapan

hadhanah pasca perceraian ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya

semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

nomor 0198/Pdt.G/2018/Pa.Pbr tentang penetapan hadhanah pasca

perceraian.

b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim

Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/Pa.Pbr tentang

putusan hadhanah pasca perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam

bidang Hukum Islam.

b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah pengetahuan

mengenai pertimbangan hakim dalam putusan bersifat declaratoir dan

upaya agar dapat dilakukan eksekusi.

c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi

penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siapa yang

membacanya.
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E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau system untuk mengerjakan suatu

secara sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

proses berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu

penelitian.17

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yaitu usaha

untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan.18 Yakni dengan meneliti

atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah

yang sedang diteliti, yaitu pertimbangan hakim dalam putusan penetapan

hadhanah pasca perceraian dan hukum Islam terhadap penetapan hadhanah

pasca perceraian. Maka jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif,

penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan

dengan meneliti bahan pustaka.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian

ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data

yang dilakukan melalui data tertulis.

17 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, (Jakarta: Raja
Grafinda Persada, 2001), h. 3

18 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), h. 1-2.
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3. Subjek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah putusan

perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang penetapan hadhanah pasca

perceraian. Sedangkan Obyek dalam penelitian ini adalah hadhanah.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang

digunakan adalah sumber data yang terdiri dari tiga macam :

a. Bahan hukum primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan

tema penelitian.19 Bahan hukum primer ini, yaitu putusan Pengadilan

Agama Pekanbaru perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/Pa.Pbr tentang

Hadhanah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung

dan pelengkap yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari literature,

buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti fiqih

munakahat, hak asuh anak di Indonesia, hukum acara perdata di

lingkungan peradilan agama, dan buku-buku lainnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat bersumber

dari kamus, ensiklopedi hukum, skripsi, jurnal, dan makalah yang

disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

5. Teknik Analisis Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, setelah tersusun

dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan suatu metode yang

19 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1995), Cet. Ke-3, h. 132.
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dikenal dengan metode analisis (content analysis) yaitu dengan memahami

kosa kata, pola kalimat dan latar belakang. Adapun teknik yang penulis

gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat

umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data

khusus.20

b. Induktif

Dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang bersifat

khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang

bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA

PEKANBARU

Tinjauan umum Pengadilan Agama Pekanbaru, yang terdiri

dari sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, tugas dan fungsi

Pengadilan Agama Pekanbaru, Visi dan Misi Pengadilan

20 Sutrisna Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi, 1980),
Jilid 1, h. 42.
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Agama Pekanbaru, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Pekanbaru serta struktur kepengurusan Pengadilan Agama

Pekanbaru.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH

Membahas tentang tinjauan Hadhanah yaitu pengertian

hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah,

urutan yang berhak melakukan hadhanah, dan masa

hadhanah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor

0198/Pdt. G/2018/PA.Pbr tentang penetapan hadhanah

pasca perceraian dan analisis hukum Islam terhadap

putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang penetapan hadhanah

pasca perceraian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berisi

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-

saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan

sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.
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BAB II

TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah peradilan yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan

Agama atau Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada

tanggal 9 Oktober 1957 dalam lembaran negara tahun 1957 Nomor 99. Maka

Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan penetapan

menteri agama nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama

atau Mahkamah Syari’ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa

Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama atau

Mahkamah Syari’ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.21

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah

Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan

kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota

dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963

Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah

penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun

1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang

lagi di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota.

21https://www.pa-pekanbaru.go.id/ diakses pada 5 Agustus 2019.
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Sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah

penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan

Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota

dengan menempati kantor sendiri. Pada tahun 1979 terjadi pergantian pemimpin

dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama

Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak

Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan

Pelanduk Kecamatan Sukajadi. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama

Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007

Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin

Ahmad No 1 Pekanbaru dan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru

berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru sampai

sekarang.22

Sejak 1 Juni 2004 semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama

Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama

dengan peradilan lainnya. Memang secara yuridis memiliki derajat yang sejajar,

namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan

perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan di

Indonesia.

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal

49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

22Ibid.
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undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

1. Perkawinan,

2. Warisan,

3. Wasiat,

4. Hibah,

5. Wakaf,

6. Zakat,

7. Infaq,

8. Shadaqah,

9. Ekonomi Syariah.

Disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai

fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera

pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan
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diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan

administrasi umum.

6. Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam melakukan tugas hisab

dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementrian Agama,

Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Masyarakat Islam dan lain-lain.

Pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, dan penelitian serta lain

sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Nomor: KMA/004/SK/II/1991.23

Pengadilan agama memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Kekuasaan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang berhubungan

dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik ditingkat pertama maupun

ditingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan

ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan perundang-undangan.

Kekuasaan relatif ini sangat penting untuk mengetahui pengadilan manakah

seseorang harus mengajukan perkaranya.

2. Kekuasaan absolut merupakan kekuasaan pengadilan yang berhubungan

dengan jenis perkara atau jenis tingkat pengadilan.

23 https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadian/proril-pengadilan/tugas-dan-funsi
diakses pada 5 Agustus 2019.
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Perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru saat ini dapat

ditelusuri dengan mengakses portal Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelusuran

perkara tersebut berkenaan dengan sejauh mana perkara tersebut ditangani,

berkenaan juga dengan informasi jadwal sidang yang berkaitan dengan perkara

tersebut, serta dapat juga menelusuri dikeluarkannya akta cerai. Selain itu, saat ini

masyarakat pencari keadilan dapat mencari keadilan di Pengadilan Agama

Pekanbaru dengan mendaftarkan perkaranya melalui pendaftaran elektronik

dengan menggunakan aplikasi e-court yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru

dan Mahkamah Agung. Hal ini untuk para pencari keadilan yang tidak langsung

datang ke pengadilan tetapi tetap bisa mendapatkan keadilan dengan

menggunakan akun masing-masing yang telah didaftarkan.

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun visi dari Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi

Mahkamah Agung, yaitu “terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru yang

agung”. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan

derivasi dari visi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru

juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan

Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;

2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.
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D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru

Berikut adalah nama-nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru

yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama pekanbaru :

1. Kecamatan Tenayan Raya

a. Kelurahan Rejosari

b. Kelurahan Sail/Bencah Lesung

c. Kelurahan Kulim

d. Kelurahan Tangkerang Timur

e. Kelurahan Bambu Kuning

f. Kelurahan Industri Tenayan

g. Kelurahan Sialang Sakti

h. Kelurahan Tuah Negeri

i. Kelurahan Sialang Rampai

j. Kelurahan Pebatuan

k. Kelurahan Pematang Kapau

l. Kelurahan Mentangor

m. Kelurahan Melebung

2. Kecamatan Tampan

a. Kelurahan Delima

b. Kelurahan Tuah karya

c. Kelurahan Simpang Baru

d. Kelurahan Sidomulyo Barat

e. Kelurahan Air Putih
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f. Kelurahan tuah Madani

g. Kelurahan Bina Widya

h. Kelurahan Sialang Munggu

i. Kelurahan Tobek Godang

3. Kecamatan Rumbai

a. Kelurahan Sri Meranti

b. Kelurahan Palas

c. Kelurahan Rumbai Bukit

d. Kelurahan Umban Sari

e. Kelurahan Muara Fajar

f. Kelurahan Muara Fajar Barat

g. Kelurahan Rantau Panjang

h. Kelurahan Agro Wisata

i. Kelurahan Maharani

4. Kecamatan Rumbai Pesisir

a. Kelurahan Limbungan

b. Kelurahan Limbungan Baru

c. Kelurahan Lembah Sari

d. Kelurahan Lembah Damai

e. Kelurahan Meranti Pandak

f. Kelurahan Tebing Tinggi Okura

g. Kelurahan Sungai Ukai

h. Kelurahan Sungai Ambang
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5. Kecamatan Payung Sekaki

a. Kelurahan Air Hitam

b. Kelurahan Labuh Baru Barat

c. Kelurahan Labuh Baru Timur

d. Kelurahan Tampan

e. Kelurahan Sungai Sibam

f. Kelurahan Bandar Raya

g. Kelurahan Tirta Siak

6. Kecamatan Marpoyan Damai

a. Kelurahan Maharatu

b. Kelurahan Sidomulyo Timur

c. Kelurahan Wonorejo

d. Kelurahan Tangkerang Barat

e. Kelurahan Tangkerang Tengah

f. Kelurahan Perhentian Marpoyan

7. Kecamatan Bukit Raya

a. Kelurahan Tangkerang Labuai

b. Kelurahan Simpang Tiga

c. Kelurahan Tangkerang Selatan

d. Kelurahan Tangkerang Utara

e. Kelurahan Air Dingin

8. Kecamatan Sukajadi

a. Kelurahan Sukajadi
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b. Kelurahan Harjosari

c. Kelurahan Kedungsari

d. Kelurahan Kampung Melayu

e. Kelurahan Jadirejo

f. Kelurahan Pulau Karam

g. Kelurahan Kampung Tengah

h. Kecamatan Senapelan

i. Kelurahan Sago

j. Kelurahan Kampung Dalam

k. Kelurahan Kampung Bandar

l. Kelurahan Kampung Baru

m. Kelurahan Padang Terubuk

n. Kelurahan Padang Bulan

9. Kecamatan Sail

a. Kelurahan Cinta Raja

b. Kelurahan Suka Maju

c. Kelurahan Suka Mulia (Sukamulya)

10. Kecamatan Pekanbaru Kota

a. Kelurahan Suka Ramai

b. Kelurahan Suma Hilang

c. Kelurahan Kota Tinggi

d. Kelurahan Kota Baru

e. Kelurahan Tanah Datar
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f. Kelurahan Simpang Empat

11. Kecamatan Lima Puluh

a. Kelurahan Rintis

b. Kelurahan Sekip

c. Kelurahan Tanjung Rhu

d. Kelurahan Pesisir

E. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun stuktur kepengurusan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai

berikut:

1. Ketua : Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H

2. Wakil Ketua : -

3. Hakim :

a. Drs. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H

b. Dra. Erlis, S.H., M.H

c. Drs. H. Andi M Akil, M.H

d. Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H

e. Drs. Ali Amran, S.H

f. Drs. Ahmad Anshary, S.H., M.H

g. Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H

h. Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H

i. Drs. Asfawi, M.H

j. Drs. H. Januar

k. Drs. Miranda
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l. Drs. Sasmirudin, M.H

m. Drs. Abd Gani, M.H

n. Drs. H. Affandi, M.H

o. Drs. Abdul Aziz, M.H.I

p. Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H

q. Drs. Mardanis, S.H., M.H

r. Drs. Asyari, M.H

s. Drs. Sayuti, M.H

4. Sekretaris : Samsir Toona, S.H.I

5. Bendahara : Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I

6. Panitera : Mohammad Yasir Nasution, M.A

7. Panmud Gugatan : Zahniar, S.H

8. Panmud Permohonan : Hj. Umi Salmah, S.H

9. Panmud Hukum : Fakhriadi, S.H., M.H

10. Panitera Pengganti :

a. Hj. Marsyidah, S.H

b. Akhyar, S.H

c. Nurhakim, S.H

d. Wan Wahid, S.H

e. Ernawati, S.H

f. Asmidar, S.Ag

g. Zulfahmi, S.Ag., M.H

h. Hidayati, S.Ag
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i. Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H

j. Erdanita, S.Ag., M.H

k. Zuriati, S.Ag

l. Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H

m. Ana Gustina, S.H

11. Kasubag Umum dan Keuangan : Sutikno Hady, S.H

12. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Hj. Erniati, S.H., M.H

13. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Anita Febrina, S.E

14. Jurusita :

a. Syukri

b. Aguslim

c. Khairul Anuar, S.H

d. Wawan Suwandi,S.H

e. Sugeng, S. Kom

15. Jurusita Pengganti :

a. Hidayah

b. Komaria

c. Rini Artati

d. Habibunnazar

e. Almisri

16. Tenaga Fungsional :

a. Sri Yunidarti, S.H

b. Rina Ramadani, S.E., M.H



27

c. Zuliani, S.Ag

d. Amir Lutfi Zainuddin

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing yang terdapat dalam

struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesekretariatan

a. Tugas Pokok

Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru berkedudukan sebagai organ

pemberi dukungan teknis administratif kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga tugas pokok

peradilan dalam memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan

perkara dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris Pengadilan Agama

Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program kerja dan

penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan

akuntansi dan laporan keuangan.

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian.

3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi

jabatan dan pengembangan kinerja.

4) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen system

informasi.
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5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan

di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Tenaga Teknis

a. Tugas Pokok

Tenaga teknis Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari kelompok

fungsional Hakim dan Panitera. Kedua tenaga teknis berfungsi agar

terlaksana tugas pokok pengadilan dalam menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana dan

biaya ringan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tenaga teknis Pengadilan

Agama Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan

prosedur serta bimbingan teknis dan pembinaan hakim, panitera,

panitera muda, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti.

2) Pelaksanaan pengelolaan data, arsip, dan dokumen, serta evaluasi

dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis.

3) Pelaksanaan urusan tata usaha yang berhubungan dengan teknis

persidangan.
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3. Pembinaan Administrasi

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Pekanbaru bertugas melaksanakan tugas bidang

kepaniteraan, mulai dari penerimaan perkara, registrasi, sita, eksekusi,

pelaporan, dan penyampaian putusan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pengadilan Agama

Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1) Melaksanakan administrasi pada bidang kepaniteraan dan

kesekretariatan yang berhubungan dengan prosedur teknis dan tata

kerja serta/tata kelola pengadilan.

2) Melaksanakan administrasi pada bidang kepaniteraan tentang

kebijakan, standar, norma, kriteria administrasi peradilan,

monitoring, dan evaluasi.

3) Melaksanakan penyusunan statistic perkara serta dokumentasi

keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum.

4) Melaksanakan administrasi umum sebagai penunjang

kepaniteraan.24

24 https://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2019/berkas2019/laptah%202018.pdf
diakses pada 5 Agustus 2019.
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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya pendamping. Arti kata

hadhanah adalah murabbiyatu atau pengasuh, jika ditinjau dari segi bahasa.25

Adapun secara syara’ hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang

berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga

orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz

seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan

makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian

dan sejenisnya.26

Kata hadhanah berasal dari kata hadhanah yang berarti menempatkan

sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya

diantara sayap dan badannya disebut juga hadhanah. Demikian juga seorang ibu

yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata hadhanah

diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud memelihara dan

mendidik disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-

anak itu belum sanggup mengatur sendiri.27

Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan

anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah

25 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
(Jakarta: Gema Isnani Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 748.

26 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 59-60.

27 Syaikh Hassan Ayyub, Fiqih Keluarga Islam, Penerjemah Abdul Ghaffar EM, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2001), h. 451.
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besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik

jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan

memikul tanggung jawab.28

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan

primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu

pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan

dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab

ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup

kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya

apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat

penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam

memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah

tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.29

Dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu  mengasuh anak

kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan

memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal yang membahayakan.

Memberi pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan

intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.30

28 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), Ed. 1 Cet. Ke-4, h. 215-216

29 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.
Ke-3, h. 64

30 Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva,
1997), h. 37
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Dalam istilah Fiqih, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud

yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau

kafalah dalam arti yang sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.

Untuk hadhanah diartikan sebagai upaya pemeliharaan anak, mengasuh dan

mendidik anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian.31 Wahbah Zuhaili

membedakan antara hadhanah dan kafalah. Menurutnya, hadhanah adalah

pengasuhan anak yang dilakukan sejak lahir sampai anak tersebut bisa

membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.

Sedangkan kafalah adalah pengasuhan anak yang dilakukan sejak tamyiz sampai

baligh.32

Pemeliharaan anak (hadhanah) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tidak disebutkan secara jelas melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban

orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya”. Pemeliharaan anak atau hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

1 huruf (g) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga

dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

31 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327

32 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh al-Imami asy-Syafi’i, Penerjemah: Muhammad Afifi Abdul
Aziz, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 65.
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Dari berbagai definisi tersebut menurut penulis, hadhanah adalah mendidik

dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, kebersihan, pendidikan,

kebutuhan materiil atau spiritual, sehingga anak tersebut selamat dan mampu

mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Hukum mengasuh anak, baik laki-laki atau perempuan adalah wajib. Hal itu

karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak-anak, sama saja dengan

menghancurkan dan menelantarkan mereka.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi

kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz

yang tidak dirawat dan di didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri

dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab

itu anak-anak wajib dipelihara, dirawat dan di didik dengan baik. Adapun dasar

hukum hadhanah (pemeliharaan anak) diantaranya adalah firman Allah Swt.

dalam QS. Al-Tahrim (66) : 6.

                   
               

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan”.33

Tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa pada firman Allah ini terdapat satu

masalah, yaitu perintah agar manusia memelihara dirinya dan keluarganya dari

33 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007),
h. 561.
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neraka. Berarti seseorang harus memperbaiki dirinya dengan melakukan ketaatan,

dan juga memperbaiki keluarganya. Para ulama mengatakan bahwa dalam ayat

tersebut anak termasuk didalamnya, sebab anak adalah bagian darinya. Dengan

demikian, seseorang harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan yang haram,

sekaligus menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang

lainnya.34

Wahbah Zuhaili dalam kitab At-Tafsir al-Wasith menjelaskan bahwa dalam

firman Allah tersebut mengandung arti: “Wahai orang-orang yang membenarkan

Allah dan Rasul-Nya, latihlah diri dan keluarga kalian (untuk memunaikan amal

saleh). Buatlah perlindungan bagi kalian semua dari api neraka; untuk diri sendiri

dengan menjadikannya selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT, sedangkan

untuk keluarga dengan memberikan nasihat kepada mereka dan juga mendorong

mereka untuk melakukan ketaatan. Sehingga kalian bersama mereka tidak akan

terjerumus ke dalam api neraka yang mengerikan dinyalakan dengan manusia dan

batu. Ibnu Jarir mengatakan menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan agama

dan kebaikan adab, etika dan tata karma yang mutlak diperlukan kepada anak-

anak kita.35

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban

kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga dalam bentuk

apapun dari api neraka. Berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan

perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt. termasuk dalam anggota keluarga

dalam ayat ini adalah anak.

34 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18, Penerjemah: Faturrahman, dkk.
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 744.

35 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Wasith Jilid 3, Penerjemah: Muhtadi, dkk. (Jakarta: Gema
Insani, 2013), h. 679.
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Sedangkan dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda :

ِ ْبِن َعْمٍرو, أَنَّ أَْمَرأَةً قَا لَْت : یَا َرُسْوَل هللاِ إِنَّ اْبنِي ھََذا َكاَن بَْطنِي لَھُ ِوَعاءً  , َو َعْن َعْبِد هللاَّ
بَاهُ طَلَّقَنِي, َو أََراَد أَْن یَْنتَِزَعھُ ِمنِّي, فَقَاَل لَھَا ثَْدیِي لَھُ ِسقَاًء, َو ِحْجِري لَھُ ِحَواًء, َو إِنَّ أَ 

َرُسْوُل هللاِ َصلَى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم : أَْنِت أََحقُّ بِِھ َما لَْم تَْنِكِحي

Dari Abdillah bin Amru: Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah,
“Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai
minuman baginya, dan pangkuanku sebagai tempat tidurnya. Ayahnya
sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku.” Rasulullah
kemudian bersabda kepada sang wanita, “Kamu lebih berhak atas anakmu
selama kamu belum menikah.”36

Berdasarkan hadis diatas, dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian

antara suami istri, maka istri lebih berhak melakukan hadhanah selama ia belum

menikah dengan laki-laki lain. Jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, maka

hak hadhanah akan hilang. Meskipun hak hadhanah jatuh pada ibu, beban nafkah

tetap pada ayah.

Pentingnya mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan

istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal ini dimaksud pada prinsipnya

adalah tanggung jawab suami istri terhadap anak-anaknya. KHI menjelaskan

sebagai berikut dalam Pasal 98 KHI :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah

melangsungkan perkawinan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di

dalam dan di luar pengadilan.

36 Muhammad Nasiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi dari Kitab Sunan
Abu Daud), Penerjemah Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), h. 47
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3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya

meninggal.

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua

adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan

ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus

al-Qur’an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara

sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, al-Qur’an juga menginsyaratkan

kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan

kemampuannya, dan sama sekali al-Qur’an tidak menginginkan ayah dan ibu

menderita kepada anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung

jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada

keluarganya.37

Perceraian adalah pintu daruratnya dari sebuah perkawinan demi sebuah

keselamatan bersama. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada anak pasca

perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat

ketika orang tua belum bercerai, antara lain:

1. Kasih sayang meskipun orangtua sudah bercerai.

2. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan

dengan siapa dia akan tinggal.

3. Pendidikan.

4. Perhatian kesehatan.

37 Zainuddin Ali, op.cit., h. 65
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5. Tempat tinggal yang layak.38

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal

41 disebutkan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul

biaya tersebut.39

Kemudian dalam pasal 45 disebutkan bahwa :

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

baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku terus

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang

berbunyi, dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya.

38 Rahmadi Indra Tektona, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban
Perceraian, Muwâzâh, Vol. 4 No. 1 Juli 2012, h. 45

39 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan
Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1999), Cet. 30, h. 549.
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2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

memilih  diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

3. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayah.

Kemudian dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian

ialah :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan

oleh:

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

b. Ayah;

c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah

dari ayah atau ibunya.

3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang

mempunyai hak hadhanah pula.
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4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa

dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,

Pengadilan Agama  memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c),

dan (d).

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut

padanya.

Tampak bahwa tanggungjawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat

gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Ketika

anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu,

namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum mumayyiz

maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah

mumayyiz maka sang anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya yang ia

ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

Lain halnya bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggungjawab, baik

dalam merawat atau mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian

dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut

pengalihan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan

yang berbunyi sebagai berikut :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua
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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 kewajibannya terhap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban

untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Undang-Undang perlindungan anak memberi amanat bahwa orang yang

diberi hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak sebagaimana

diuraikan dalam pasal 4 samapi dengan 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 terpelihara dengan baik. Disamping itu, pemegang hak asuh anak juga harus

mampu menjaga dan memelihara hak-hak asasi anak sebagaimana diuraikan

dalam pasal 52 sampai dengan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia.40

C. Syarat-syarat Hadhanah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat bagi

hadhinah dan hadhin. Syarat-syarat itu ialah :

1. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan

hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang

berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya

dihabiskan untuk bekerja.

40 Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia
(Perspektif Keadilan Gender), (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 133.
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2. Hendaklah ia orang yang mukalaf, yaitu orang yang telah baligh, berakal,

dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang

penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukalaf adalah

orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Hendaklah mempunyai kemampuan hadhanah.

4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama

yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi

pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan

hadhanah.

5. Hendaklah hadhinah tidak bersuami laki-laki yang tidak ada hubungan

mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan

mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah,

seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

6. Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah

orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam

kesengsaraan.41

Seorang hadhinah atau hadhin yang menangani dan menyelenggarakan

kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan

yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu

saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah. Adapun syarat-syarat

hadhanah antara lain sebagai berikut :

41 Tihami dan Sohari Sahrani, op.cit., h. 221-222
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1. Baligh dan berakal ; hak hadhanah anak diberikan kepada orang yang

berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu

merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang

ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak

melakukan hadhanah. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang

melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.42

2. Mampu medidik yaitu suatu usaha untuk mengantarkan anak kearah

kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Tidak boleh menjadi

pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang

melemahkan jasmaninya untuk mengurusnya (anak), bukan orang yang

mengabaikan urusan rumah tangga merugikan anak kecil yang di asuh atau

bukan ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang

suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri.43

3. Amanah dan berakhlak, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya

menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nanti si

anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang

ini.44

4. Beragama Islam. Disyaratkan oleh kalangan Mazhab Syafi’i dan Hanafiah.

Oleh karena itu, bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang

42 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana, 2005), h. 172.

43 Muhamad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 211.

44 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2, (Jakarta: Al I’tishom, 2008), h. 531.
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muslim, karena ditakutkan akan membahayakan aqidah akhlak anak

tersebut. Selain itu agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh,

karena akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya

berdasarkan agamanya.

5. Ibu tidak bersuami lagi. Syarat ibu tidak bersuami ini berdasarkan sabda

Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi :

ِ ْبِن َعْمٍرو, أَنَّ أَْمَرأَةً قَا لَْت : یَا َرُسْوَل هللاِ إِنَّ اْبنِي ھََذا َكاَن بَْطنِي لَھُ ِوَعاءً  , َو َعْن َعْبِد هللاَّ
ِحَواًء, َو إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, َو أََراَد أَْن یَْنتَِزَعھُ ِمنِّي, فَقَاَل لَھَا َرُسْوُل ثَْدیِي لَھُ ِسقَاًء, َو ِحْجِري لَھُ 

هللاِ َصلَى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم : أَْنِت أََحقُّ بِِھ َما لَْم تَْنِكِحي

Dari Abdillah bin Amru: Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah,
“Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai
minuman baginya, dan pangkuanku sebagai tempat tidurnya. Ayahnya
sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku.” Rasulullah
kemudian bersabda kepada sang wanita, “Kamu lebih berhak atas anakmu
selama kamu belum menikah.”

6. Menetap.

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan dilarangnya mengasuh anak,

yaitu :

1) Perbudakan. Barangsiapa yang memiliki status sebagai seorang budak,

maka tidak punya hak mengasuh mengasuh sedikit pun. Karena

mengasuh anak termasuk hak dari seorang wali, sedangkan budak tidak

memiliki hak sebagai wali karena ia senantiasa disibukkan untuk

melayani majikannya.

2) Kefasikan. Orang yang fasik tidak bisa diberi kepercayaan dalam

mengasuh anak. Ia sangat membahayakan anak asuh, dikarenakan

buruknya didikan dan perilakunya.
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3) Kekafiran. Seorang yang kafir tidak berhak mengasuh seorang muslim.

Karena kedudukan orang yang kafir dalam hal mengasuh anak lebih

jauh daripada seorang yang fasik, sebab bahaya yang ditimbulkan lebih

parah dibanding dengan orang yang fasik.45

D. Urutan yang Berhak Melakukan Hadhanah

Seorang yang berhak dan berkewajiban memelihara anak jika terjadi

perceraian secara rinci disebutkan didalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) bahwa :

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun

adalah hak ibunya.

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak

pemeliharaannya. Biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayah.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang paling berhak mengasuh

anak yang belum mumayyiz ketika terjadi perceraian adalah ibunya, sedangkan

upah hadhanah tetap kewajiban ayahnya. Jika anak telah mumayyiz maka anak

telah memiliki hak untuk dapat menentukan sendiri ibu atau ayah sebagai

pemegang hak pemeliharaan.

Sedangkan apabila kedua orang tua tidak dapat melaksanakan tugas

tersebut, maka hak hadhanah dapat beralih kepada keluarga yang lain yang

memiliki hak yang sama terhadap hadhanah tersebut. Sesuai pasal 156 yang

menjelaskan tentang salah satu akibat yuridis dari terjadinya perceraian, yang

45 Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 752-753.
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didalamnya menjelaskan siapa saja yang berhak melakukan hadhanah jika ibunya

meninggal dunia atau tidak mampu melakukan hadhanah.46

Pasal tersebut berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian

ialah:

1. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya

kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan

oleh:

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

b. Ayah;

c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan

hadhanah dari ayah atau ibunya;

3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak

hadhanah pula;

46 Abdul Manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 38
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4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Bila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan

Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).

6. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya tidak turut

padanya.47

Hak pengasuhan pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih

menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada

keluarga bapaknya. Urutan yang berhak mengasuh sebagai berikut :

1. Ibu kandung

2. Nenek dari pihak ibu dan terus keatas

3. Nenek dari pihak ayah

4. Saudara kandung perempuan anak tersebut

5. Saudara perempuan seibu

6. Saudara perempuan seayah

7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung

8. Anak perempuan dari saudara perempuan ibu

9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya

10. Saudara perempuan kandung yang seibu dengannya (bibi)

11. Saudara perempuan kandung yang seayah dengannya (bibi)

47 Andi Samsul Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 40-41.



47

12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung

14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu

15. Saudara perempuan dari saudara laki-laki seayah

16. Bibi yang sekandung dengan ayah

17. Bibi yang seibu dengan ayah

18. Bibi yang seayah dengan ayah

19. Bibinya ibu dari pihak ibunya

20. Bibinya ayah dari pihak ibunya

21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya

22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya

23. Nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada

masing-masingnya.48

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama si

anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki

yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.49 Apabila anak tersebut tidak

memiliki kerabat perempuan diantara mahram-mahramnya atau punya tetapi tidak

pandai melakukan hadhanah, tugas tersebut barulah berpindah kepada ashabah

yang laki-laki dari mahram-mahramnya sesuai dengan urutan dalam hukum waris.

Dengan demikian pengasuhan anak tersebut beralih kepada :

48 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai
Syari’at, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 454-455.

49 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), Cet.
Ke-3, h. 182.
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1. Ayah kandung anak tersebut

2. Kakek dari pihak ayah terus keatas

3. Saudara laki-laki sekandung

4. Saudara laki-laki seayah

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

7. Paman yang sekandung dengan ayah

8. Paman yang seayah dengan ayah

9. Paman ayah yang sekandung

10. Paman ayah yang seayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada

tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan itu beralih kepada

mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

1. Ayah ibu

2. Saudara laki-laki ibu

3. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu

4. Paman seibu dengan ayah

5. Paman sekandung dengan ayah

6. Paman seayah dengan ayah

7. Paman yang seayah dengan ibu.50

Selanjutnya jika anak tersebut tidak memiliki kerabat sama sekali, maka

pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi hadhinah (ibu

50 Syaikh Hasan Ayyub, op.cit., h. 395.
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asuhnya) yang menangani pendidikannya. Dalam hal ini didahulukan para

walinya karena wewenang untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah

menjadi wewenangnya.

Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka pengadilan (hakim)

bertanggung jawab untuk menetapkan siapa orang-orang yang patut menangani

hadhanah ini. Hadhanah sangat terikat dengan tiga hak: hak wanita yang

mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati

posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik

dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus

didahulukan dari pada yang lainnya.51

Soal menentukan kemaslahatan si kecil, hal ini diserahkan kepada hakim

yang menangani perselisihan. Hakim harus berusaha keras untuk mengedepankan

kepentingan si kecil melalui berbagai media yang ada, serta harus menjatuhkan

putusan sesuai dengan apa yang di kehendaki media tersebut, meskipun hal itu

akan membuatnya tidak dapat menetapkan sejumlah hukum fiqih secara harfiah

yang ada dalam hal terkait. Sebab, hukum-hukum tersebut didirikan atas dasar

pemeliharaan kemaslahatan si kecil. Apabila hukum-hukum itu tidak maslahat

bagi si kecil, hakim harus meninggalkan hukum-hukum itu untuk kemudian

mengambil pendapat yang dapat melahirkan kemaslahatan untuk si kecil.52

51 Saleh al-Fauzan, op.cit., h. 748.

52 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Penerjemah
Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 583-584.
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E. Masa Hadhanah

Tidak dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis yang menerangkan

dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun terdapat isyarat-isyarat yang

menerangkan dari ayat dan hadis tersebut. Maka dari isyarat-isyarat tersebut para

ulama berpedoman dalam berijtihad untuk menetapkan hukum.

Adapun dalam hal masa hadhanah ini para ulama berbeda-beda dalam

menentukan umur asuhan. Dalam Mazhab Hanafi, akhir asuhan seorang anak laki-

laki yaitu ketika mencapai umur tujuh tahun, sedangkan sembilan tahun untuk

anak perempuan. Mazhab Syafi’i, sang ibu berhak mengasuh anaknya laki-laki

atau perempuan hingga berumur tujuh tahun. Apabila salah satu dari anaknya

mencapai umur tujuh tahun (atau pada riwayat lain delapan tahun) dan ia telah

berakal maka ia diperintahkan untuk memilih bersama ibu atau bapaknya.

Dalam Mazhab Hambali tempo asuh untuk anak laki-laki atau perempuan

adalah tujuh tahun. Apabila ia mencapai umur tujuh tahun, ia diperintahkan untuk

memilih di antara kedua orang tuanya. Mazhab Maliki asuhan anak laki-laki yaitu

hingga ia baligh, sedangkan bagi anak perempuan yaitu hingga ia dicampuri

suaminya, kecuali jika ada sesuatu yang ditakutkan setelah baligh. Ibnu Hazm

berpendapat bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya yang laki-laki

atau perempuan hingga haid atau bermimpi, disertai dengan mumayyiz dan

kesehatan badan.53

Ketika anak belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan

pengawasan yang disebut dengan hadhanah, maka yang lebih berhak atas hak

53Ibid. h. 596.
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asuh anak tersebut adalah ibunya. Kenapa ibu atau pihak ibu didahulukan dalam

pemeliharaan anak, karena sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar dan

penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Diantara hal-hal yang harus diperhatikan adalah bahwa sang bapak tidak

boleh merampas sang anak yang sedang dalam asuhan ibunya dan membawanya

pergi tanpa seizinnya, dekat ataupun jauh. Karena asuhan itu adalah hak pengasuh

dan wali anak. Selain itu, kepergiannya yang jauh akan menghilangkan

kemaslahatan sang anak.

Ibu lebih sayang kepada anak daripada siapapun juga, dan tidak ada seorang

pun yang menyertai ibu dalam kedekatan dengan anak selain ayah. Hanya saja,

ibu memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki ayah sehingga ia lebih

diutamakan. Kelebihan tersebut diantara lain :

1. Kasih sayang ibu pada anak melebihi kasih sayang ayah, karena perut ibu

menjadi tempatnya, susunya menjadi minumannya, dan dekapannya

menjadi naungannya.

2. Anak memerlukan orang yang mampu mengurus dan merawatnya, dan

wanita dalam hal ini lebih tahu dari lelaki.

3. Ibu lebih mampu mengasuh anak melebihi ayah karena ia selalu berada di

rumah. Ibu juga mampu memikul beban berat dalam pengasuhan, yang

tidak mampu dipikul ayah.
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4. Ibu mengasuh anak secara langsung, sementara ayah tidak. Ayah hanya

menyerahkan urusan anak kepada istrinya.54

54 Wafa’ binti Abdul Aziz As-Suwailim, Fikih Ummahat (Himpunan Hukum Islam
Khusus Ibu), Penerjemah Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 340
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisis terhadap pertimbangan

putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr

sebagai berikut:

1. Hakim memutuskan perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr dengan

menggunakan pertimbangan yang berlandaskan atas  fakta-fakta hukum

yang terjadi di persidangan. Dalam putusan perkara ini pemegang hak

hadhanah adalah Penggugat yang merupakan ibu, sesuai dengan putusan

hakim pada perkara perceraian nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang

berdasarkan peraturan-peraturan mengenai anak-anak yang belum

mumayyiz. Dengan adanya putusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr maka

putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta. Anak yang dikuasai oleh

salah satu orang tua yang tidak berhak sebagai akibat dari putusnya

perceraian, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan

upaya paksa dan menyerahkan kepada orang tua yang berhak.

2. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr

mengenai penetapan hadhanah adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam

untuk lebih mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam hal

ini hakim juga menuntut Tergugat untuk menjalankan putusan sebagaimana

yang telah ditetapkan, karena hal ini sesuai dengan kaidah “tidak boleh
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menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang

tepat)”.

B. Saran

1. Hendaknya kepada para pihak baik ibu atau bapak ketika akan bercerai dapat

mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan dampak yang akan

timbul setelah terjadinya perceraian. Dimana ada kepentingan anak yang

lebih harus dijadikan pertimbangan dan diutamakan daripada kepentingan

masing-masing baik ibu atau bapak, agar hak-hak anak tidak terabaikan.

2. Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat

membantu menambah referensi dan peneliti selanjutnya dapat membahas

topik yang bervarian.  Penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan-

kesalahan dalam tulisan dan mohon kritik serta saran demi kesempurnaan

skripsi ini.
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