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BAB III

HADHANAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hadhanah

1. Pengertian menurut bahasa

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, hadhanah

( نَحضَ  ), yahdun ( ُضنیَحْ  ), hadnan ihtadhana ,(َحْضنًا) hadinatun ,(اِْحتََضنَ )

hawadin ,(َحاِضنَةٌ ) ) َجَواِضن ), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak

ataupun pengasuh anak1.

Dalam buku Subul as-Salam hadhanah berasal dari kata

حضنا dengan kasrah huruf “ha” adalah masdar dari kata حضن hadhanah

syabiyyah yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya

hadhanan wa hidhanah yaitu asuhan atau pemeliharaan, الحضن dengan

kasrah huruf “ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah

ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas

panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara

keduanya2.

Sedangkan para ulama-ulama mengemukakan beberapa defenisi

tentang hadhanah dari segi bahasa yaitu:

1 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT  Mahmud Yunus  Wadzurya, 1989),
cet. ke-2, h. 104.

2 Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Penterjemah Ali
Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, Jilid III, h. 191.
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a. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Di

Indonesiamenyebutkan bahwa kata Hadhanah yaitu pemeliharaan anak

yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu

perkawinan3.

b. Imam Sayyid Sabiq mendefenisikan hadhanah sebagai lambung,

seperti kata “hadhanah ath-tha’iru badhahu” yang artinya burung itu

mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat

“hadhanatal-mar’atu waladaha” yang artinya seorang perempuan

menggendong anaknya4.

c. Abdul Azis Dahlan mengatakan, al-hadhanah adalah di samping atau

di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum

mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak

bisa mengerjakan keperluan diri sendiri5.

Berdasarkan kutipan diatas hadhanah secara bahasa merupakan

suatu proses, cara atau perbuatan yang berhubungan dengan penjagaan,

perawatan, dan pendidikan terhadap anak.

2. Pengertian menurut istilah

Hadhanah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh.

Hadhanah menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3, h. 327.

4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir
Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, h.21.

5 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
cet. ke-1, h. 415.
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a) Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi

hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil

laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa

perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,

menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik

jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi

hidup dan memikul tanggung jawabnya6.

b) Abdul Azis Dahlan dalam  buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan

bahwa hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan

mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi

kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan

bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita,

karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan

mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi

permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan

kesabaran seorang laki-laki7.

c) Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Di

Indonesia menyatakan bahwa istilah hadhanah mencakup beberapa hal,

di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak

6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah,
(Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.

7 Abdul Azis Dahlan, op, cit, h. 415
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dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak

hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri8.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek

kebutuhan primer dan skunder anak. Pemeliharaan  anak meliputi berbagai

aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek

yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapakan

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 karna itu , amat penting mewujudkan kerja

sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai

dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami

istri kepada anak-anaknya9.

Jika ditinjau dari segi syara’ maka artinya menjaga dan mengasuh

anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan

melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah

adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian

antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan

anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang

sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena

8 Amir Syarifuddin, op. cit, h. 328.

9 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-
3, h. 64.
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kehilangan kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh seorang wanita yang

mempunyai hak hadhanah hal ini dilakukan dalam segala  kepentingan anak

asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya

agar dia mampu  mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung

jawab atas dirinya sendiri.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada

prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajiban bagi kedua

orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang

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

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

itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawatdan dididik  dengan baik10.













Artinya: “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-
batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras,
mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya
dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya”.(QS.
at-Tahrim: 6)11.

10 Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam,
(Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, h.115.

11 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet.
ke-2, h. 560.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai

beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam

bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan

membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau

sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya)

dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya

melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya12.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada

bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih

kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan

urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah

yang berkewajiban melakukan hadhanah13.

Karena al-Qur’an dan as-Sunnah maupun hasil ijtihad para ulama dan

fuqaha menjadi patokan dalam penetapan hukum. Sebagaimana yang

disebutkan dalam al-Qur’an dalam surat an-Nisa’ ayat 59:







12 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003), cet.
ke-3, h. 177.

13 Tihami Dan Sahari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, h.217.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul

(Nya) dan ulil amri diantara kamu”. (Q.S. an-Nisa’: 59)14.

Seseorang yang menjadi pengasuh anak  baik anak tersebut yatim atau

tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang

merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati

pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi anak

tersebut ditinggalkan dengan harta yang cukup oleh orang tuanya.

Kewajiban bagi pengasuh anak untuk memelihara hak anak tersebut

terhadap hartanya. Suatu keharusan  bagi orang tua untuk memberikan wasiat

kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal pengasuhan anak agar ada

kemaslahatan bagi anak dan anak tidak tersia-siakan.

Q.S. an-Nisa’ (4: 9) yang berbunyi:









Artinya: “Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan
anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar
anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir
miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata
dengan perkataan yang betul”.(Q.S. an-Nisa’: 9).15

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar

cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik

14 Departemen Agama RI, op, cit, h.  87
15 Ibid, h. 78.
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dalam arti lahiriah maupun rohaniah.Berarti orang tua mempunyai kewajiban

memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara

normal. Ayat Allah ini juga dapat ditafsirkan dalam proses melaksanakan

fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa

depan keturunannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam surat at-Thaha ayat 132 juga dikatakan:










Artinya: “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar

dalam melaksanakannya. Kami tiada meminta rezeki kepadamu.

Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu, akibat yang baik

(surga) adalah bagi orang yang bertakwa”(QS. at-Thaha: 132)16.

QS. Luqman (31: 17) yang berbunyi:










16 Ibid, h. 321.
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Artinya: “Hai anakku, dirikanlah sembayang dan suruhah orang (memperbuat)

yang ma’ruf (yang baik), dan laranglah (memperbuat) yang munkar

(haram) serta sabarlah atas cobaan yang menimpamu. Sesungguhnya

demikian itu perkara yang penting”. (QS. Luqman: 17)17.

Dari kedua surat di atas sama-sama menjelaskan tentang kewajiban

orang tua dalam memelihara dan mendidik anak bersifat mutlak.  Karena

itulah rasul tegas mengingatkan hendaknya anak-anak mulai dididik

mengerjakan shalat umur 7 tahun jika sampai usia 10 tahun si anak belum juga

melaksanakan shalat maka orang tua wajib memukulnya.

Perintah rasul tersebut menyatakan pendidikan seorang anak yang

belum dewasa haruslah seimbang. Pendidikan keduniaan ditujukan untuk

mempersipkan masa depan anak sehingga suatu saat setelah dewasa bisa

mandiri mampu memelihara dan mencukupi kebutuhan ekonominya sendiri.

Pendidikan keagamaan dimaksudkan agar anak setelah dewasa tetap tunduk

dan patuh kepada Allah SWT.

Dalam surat at-Thalaq (65: 6 ) yang berbunyi:













17 Ibid, h. 412.
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Artinya: “Suruhlah diamlah mereka (perempuan-perempuan yang dalam
iddah) dirumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan
jangnanlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga
kamu menyempitkannya (menyusukannya), jika perempuan-
perempuan itu dalam hamil, hendaklah kamu beri nafkah,
sehingga mereka melahirkan kandungannya, dan jika mereka
menyusukan anak itu, hendaklah kamu beri upahnya (gajinya) dan
bermufakatlah sesama kamu secara ma’ruf (yang baik). Jika kamu
kedua-duanya dalam kesulitan, maka nanti perempuan yang lain
akan menyusukannya”. (QS. at-Thalaq: 6)18.

Surat di atas menjelaskan bahwa bayi berhak mendapatkan susuan agar

dia bertambah besar. Air susu yang dialirkan oleh Allah SWT dalam tubuh ibu

wajib menyusukan anaknya. Jika ibu dan anak yang bersangkutan tidak

mampu dalam menyusukan anaknya mungkin karena kurangnya air susu atau

disebabkan karena  hal lain maka boleh diserahkan pada wanita  lain yang

mampu dan mau untuk menyusukan anak itu.

Dan kewajiban seorang ayah memberi nafkah untuk anaknya, dengan

cara memenuhi dan memperhatikan makanan ibu tempat anak menyusu karena

bagusnya kualitas air susu seorang ibu tergantung kepada apa yang

dimakannya, untuk memenuhi semua itu adalah kewajiban seorang ayah.

Selain itu kerja sama antara kedua orang tua anak juga dituntut untuk

memenuhi kebutuhan anak, nafkah untuk anak tidak hanya di bebankan

kepada ayah, tapi ibu juga mempunyai kewajiban dalam hal ini jika ayah anak

kurang mampu dalam hal keuangan.

18 Ibid, h. 559.
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Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits

Rasul yaitu:

1. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang

berbunyi:

اءً عَ وَ ھُ ي لَ نِ طْ بَ انَ ا كَ ذَ ي ھَ نِ ابْ نَّ هللا إِ ولَ سُ ارَ یَ تْ الَ قَ ةً أَ رَ مْ اَ نَّ أَ نَّ واَ رِ مْ هللا  بن عَ دِ بْ عَ نْ عَ 

ا ھُ لَ الَ قَ ي فَ نِّ مِ ھُ عَ زِ تَ نْ یَ نْ أَ ادَ رَ أَ ي وَ نِ قَ لَ طَ اهُ أبَ نَّ إِ وَ اءً وَ حِ ھُ ي لَ رِ جْ حِ وَ اءً قَ سِ ھُ ي لَ یِ دْ ثَ وَ 

.)أبو داودرواه (يحِ كِ نْ تَ مْ الَ مَ ھِ بِ قُ حَ أَ تِ نْ أَ " هللا صلى هللا علیھ و سلم ولُ سُ رَ 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang
kepada  Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah
sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya,
lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi
minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya
dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak
terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu
Daud)19.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada

bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya

dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya

bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai

ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat

ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum

yang seperti ini.

2. Hadits berikutnya yang berbunyi:

19 Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan
Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, h. 293-294.
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ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِىٍّ  اِق َوأَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْیٍج أَْخبََرنِى َحدَّ زَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ اْلُحْلَوانِىُّ َحدَّ

فَقَاَل أَبُو ھَُرْیَرةَ اللَّھُمَّ إِنِّى الَ أَقُوُل ھََذا إِالَّ أَنِّى َسِمْعُت ..... ِزیَاٌد َعْن ِھالَِل ْبِن أَُساَمةَ 

 ِ َوأَنَا قَاِعٌد ِعْنَدهُ فَقَالَْت یَا َرُسوَل -صلى هللا علیھ وسلم-اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسوِل هللاَّ

ِ إِنَّ َزْوِجى یُِریُد أَْن یَْذھََب بِاْبنِى َوقَْد َسقَانِى ِمْن بِْئِر أَبِى ِعنَبَةَ َوقَْد نَفََعنِى فَقَاَل . هللاَّ

 ِ فَقَاَل َزْوُجھَا َمْن یَُحاقُّنِى فِى . »اْستَِھَما َعلَْیِھ « -صلى هللا علیھ وسلم-َرُسوُل هللاَّ

َك فَُخْذ بِیَِد أَیِِّھَما ِشْئَت «-صلى هللا علیھ وسلم- َولَِدى فَقَاَل النَّبِىُّ  . »ھََذا أَبُوَك َوھَِذِه أُمُّ

ِھ فَاْنطَلَقَْت بِھِ  .)رواه أبو داود. (فَأََخَذ بِیَِد أُمِّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali al-Hulwany,
telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq dan Abu ‘Ashim
dari ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal ibn
Usamah... Maka berkata Abu Hurairah: Ya Allah sesungguhnya
aku tidak mengatakan hal ini kecuali bahwa sesungguhnya aku
telah mendengar Seseorang perempuan datang menemui
Rasulullah SAW, dan aku sedang duduk di sisi beliau maka
perempuan itu berkata Ya Rasulullah!  Sesungguhnya suamiku
mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air
untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali
bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: ini ayahmu dan ini
ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu anak tersebut
memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya”.(HR.
Abu Daud)20.

Kemudian Rasul memerintahkan anak yang telah berusia 7 tahun

hendaknya diajarkan beribadah kepada Allah SWT. Jika telah berumur 10

tahun anak tidak mau maka anak tersebut boleh dipukul.

20 Ibid, h. 294-295.
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Beribadah yang dimaksud dalam perintah tentang pendidikan

keimanan yang harus ditekankan kepada anak meskipun secara tidak

langsung agar anak tidak meninggalkan pendidikan keagamaan.

3. Mengenai perintah Rasul  untuk mengajari anak beribadah kepada Allah

SWT atau pendidikan agama yang berbunyi:

ِه قَالَ  ِ صلى هللا علیھ وسلم :َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن أَبِیِھ َعْن َجدِّ « قَاَل َرُسوُل هللاَّ

الَِة َوھُْم أَْبنَاُء َسْبِع ِسنِیَن َواْضِربُوھُْم َعلَْیھَا َوھُْم أَْبنَاُء َعْشِر ِسنِیَن  ُمُروا أَْوالََدُكْم بِالصَّ

قُوا بَْینَھُْم فِى اْلَمَضاِجعِ  .)أبوداودرواه(»َوفَرِّ

Artinya: “Dari Amr Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya berkata.
Bersabda rasulullah SAW, suruhlah anak-anak kamu
sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah
mereka jika umur mereka mencapai 10 tahun dan pisahkanlah
anak mereka di tempat tidur”.(HRAbu Daud)21.

.

Hadhanah dalam hadis ini bersifat spiritual atau keyakinan anak

terhadap agama yang dianutnya, ini juga merupakan tanggung jawab orang

tua sepenuhnya terhadap anak ketika tumbuh dan berkembang.

Hadis diatas menyatakan bahwa  masa depan anak itu tergantung

pada orang tua nya walaupun orang tuanya telah bercerai. Pada dasarnya

anak itu   dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang berperan di

dalam pertumbuhan anak tersebut dalam memberikan pendidikan dan

kasih sayang.

21 Ibid, h. 187.
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Dasar hukum ini selain terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah

Rasul, juga dapat dilihat  dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang

terdapat dalam pasal 45 yaitu:

a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.

b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku

meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus22.

Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur’an, sunnah, dan UU

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui  bahwa hadhanah

(pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana

pentingnya pengasuhan anak semenjak  dari kecil. Bahkan hadhanah

merupakan syari’at agama yang harus dipenuhi orang tua23.

C. Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah

- Rukun Hadhanah

Dalam buku Amir Syaripuddin Hukum Perkawinan Islam Di

Indonesia, menyebutkan rukun hadhanah ada 2 yaitu:

a) Orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin.

b) Anak yang diasuh disebut mahdhun24.

- Syarat-syarat Hadhanah

22 Depertemen Agama RI, Himpunan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: Aneka
Ilmu, 2001), cet. ke-3, h. 22.

23Ibid

24 Amir Syaripuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Kencana: Prenada Media,
2006), cet. ke-3, h. 328.
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Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baikmaka

diperlukan syarat-syarat bagi hadhinin (bapak asuh) atau hadhinan (ibu asuh).

Jika syarat hadhanah itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah.

1) Syarat dari yang mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu),

maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha’ yaitu:

1. Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan

syarat umum bagi wanita dan pria yaitu:

a) Balig

b) Berakal

c) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.

d) Dapat dipercaya memegang amanakh dan berakhlak baik.

e) Harus beragama Islam25.

2. Wahba Zuhaily, dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ia

menyebutkan pengasuh anak yaitu:

a. Syarat khusus  untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:

1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini

sejalan dengan hadits rasul. “أَْنِت أََحقُّ بِِھ َما لَْم تَْنِكِحى”engkau lebih

berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki-

laki lain”.

2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang

dipeliharanya.

25 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Huku Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999),
cet. ke-3, h. 417.
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3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.

4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak

baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau

membenci anak-anak26.

3. Abdul azis dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, syarat khusus

untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:

a) Wanita itu belum kawin setelah dicerai oleh suaminya.

b) Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut.

c) Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan

kebencian.

d) Apabila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tapi

air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia

tidak berhak menjadi pengasuh anak itu27.

4. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah  Al-

Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu yaitu:

1) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikwatirkan apabila anak

itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan

fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.

2) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak

tesebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya

26 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1,
h. 68-69.

27 Abdul Azis Dahlan, op. cit, h. 418.
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seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak

tersebut, berbeda dengan kaum perempuan28.

5. Syarat khusus bagi laki-laki, menurutpara ahli fiqh yaitu:

a) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak itu

seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut.

b) Apabila anak itu wanita di syaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak

menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh29.

Mengenai syarat-syarat hadhanah ini, dapat ditemukan dalam kitab

fiqh lainnya seperti:

6. Sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat

pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:

a) Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak

boleh menangani hadhanah, kerena meraka tidak  mampu mengurus

dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk

orang lain30.

b) Dewasa atau balig, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia

tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya.

Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.

c) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak

boleh diserakan kepada orang buta, rabun,sakit menular, atau penyakit

yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak

28 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, op. cit, h. 69-70.

29 Abdul Azis Dahlan, op. cit, h. 418.
30 Sayyid Sabiq, op.cit, h. 26.
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kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan

orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga

merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal

bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada

anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat

dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak

secara sempurna dan menciptakan suasanan yang tidak baik. Hal

seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan

yang memadai.

d) Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang

amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik,

maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak

kecil.

e) Beraagama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh

diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak

merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan

Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir.

Sebagaimana firman Allah  SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 141 yang

berbunyi:




Artinya: “Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir

Untuk mengalahkan orang-ornag beriman”. (Q.S an-Nisa’:

141).
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f) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menukah dengan laki-laki

lain maka hak hadhanahnya hilang atau gugur.

g) Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya,

sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil

tersebut31.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang

dikemukakan itu memepunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun

ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan

hadhanah, sehingga dengan perbedaan tesebut bisa saling melengkapi

antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan hadhanah

dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi

yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu

pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan hadhanah

adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi

persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila

anaknya masih mumayyiz maka ibulah yang lebih berhak, karna ibu

dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih

dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya.

Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi

persyaratan, maka  pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah

dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

31 Sayyid Sabiq, op. cit, h. 27-31.
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Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan

untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada

hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk

mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan.

2) Syarat dari anak yang diasuh

Anak adalah orang yang diasuh.Menurut Sayyiq Sabid yang

dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut belum mumayyiz, baik

anak laki-laki maupun perempuan32. Anak tersebut belum mampu

menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut  Zakiah Daradjat yang

dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan

berdiri sendiri33.

Berdasarkan pengertian tamyiz ini, ketentuan tamyiz bukan hanya

dilihat dari segi umur saja, tapi bisa dilihat kepada kemampuan anak untuk

bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia sudah mulai

melaksanakan ketentuan syari’at agama. Pengertian anak juga dapat

ditemukan dalam undang-undang Peradilan Agama No. 4 tahun 1979

yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

kawin.

D. Orang-orang yang Berhak Melakukan Hadhanah Menurut Hukum Islam

32 Sayyid Sabiq, op. cit, h. 32.
33 Zakia Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. ke-2, h. 51.
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Dalam pelaksanaan hadhanah ini tidak hanya kewajiban yang harus

dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak

dalam melakukan hadhanah.

Dalam kitab Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga disebutkan, “Jika pasangan

suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih

kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya

hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah  si

anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki

lain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah

kepada anak tersebut34.

Al-Qur’an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang

yang berhak melakukan pengasuhan anak. T. M Hasby ash-Shiddieqy

mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan hadhanah ini adalah ibu,

kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian

saudara-sauadara seibu,kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara

ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-

saudara  perempuan ayah35.

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam buku fiqh munakahatnya

menjelaskan tentang periode hak asuh anak (hadhanah) itu adalah:

1. Periode sebelum mumayyiz

34 Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 391.
35 T.  M Hasby ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan, (Semarang: PT. Pustaka Rizki

Putra, 1987), cet. ke-4, h. 111.
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Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh

atau delapan tahun. Pada masa ini anak  seorang anak belum lagi

mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan

berbahaya bagi dirinya36.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti

makan, pakaian, membersikan diri, bahkan sampai kepada pengaturan

bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai

rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik

(saleh) di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah

wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak

terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan hadhana37.

Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa

tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian juga

anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya.

2. Periode mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang balig

berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu

membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan

anak pada kondisi ini telah tumbuh akalnya secara sederhana38.

36 Abdul Rahman Ghazali, op. cit, h. 185.

37Ibid, h. 186.
38 Ibid
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Oleh karna itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang

terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa

yang berhak untuk mengasuhnya.

Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan

tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah

terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama

diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga

ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan

orang yang berhak mengasuh anak adalah39:

a. Ibu anak tersebut

b. Nenek dari ibu dan terus ke atas

c. Nenek dari pihak ayah

d. Saudara kandung anak

e. Saudara perempuan seibu

f. Saudara perempuan seayah

g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung

h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

i. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya

j. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)

k. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)

l. Anak perempuan dari saudara perempuanseayah

m. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung

n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu

o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah

p. Bibi yang sekandung dengan ayah

q. Bibi yang seibu dengan ayah

39 Syaikh Hasan  Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet.
ke-5, h.394.
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r. Bibi yang seayah dengan ayah

s. Bibi ibu dari pihak ibu

t. Bibinya ayah dari pihak ibunya

u. Bibi ibu dari pihak ayahnya

v. Bibik ayah dari pihak ayah, dari omor 19 sampai 22 dengan yang

mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya40.

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak,

seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih

didahulukan41.

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama

agama antara si anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh sebagai

hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak42.

Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya

muhrim-muhrimnya di atas atau anak memilikinya  tapi tidak mampu

melakukan hadhanah barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari

muhrim-muhrim yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris.

Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:

a. Ayah kandung anak itu

b. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas

c. Saudara laki-laki sekandung

d. Saudara laki-laki seayah

40.Ibid

41 Sayyid Sabiq, op. cit, h. 24-25.

42Abdur Rahman Ghazali, op. cit, h. 182.
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e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah

g. Paman yang sekandung dengan ayah

h. Paman yang seayah dengan ayah

i. Pamannyaayah yang sekandung

j. Paman yang seayah dengan ayah43.

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

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

kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

a. Ayah ibu

b. Saudara laki-laki ibu

c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu

d. Paman seibu dengan ayah

e. Pamanyang sekandung dengan ayah

f. Pamannya yang seayah dengan ayah

g. Paman yang seayah dengan ibu44.

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak  punya kerabat sama

sekali, maka hakim yang dapat  menetapkan seorang perempuan yang sanggup

dan patut mengasuh serta mendidiknya.

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

43 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, op. cit, h. 395.
44 Ibid
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harus ditempuh.Jika masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus

didahulukan dari pada yang lainnya. Terikat dengan hal ini, Saleh al-Fauzan

dalam bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan45.

Dalam pemeliharaan itu  ada beberapa tahap, yaitu:

1. Ketika anak itu masih kecil, maka yang lebih berhak untuk memeliharanya

adalah ibunya, kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak

tersebut akan menikah dengan orang lain.

2. Ketika anak itu sudah berumur tamyiz (tujuh tahun), maka

pemeliharaannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik ibu

maupun bapaknya.

3. Ketika anak sudah bisa merangkak, kemudian salah seorang dari ibu

bapaknya pindah Agama lain (selain Islam), maka anak itu dilepas agar ia

memilih ikut yang mana ia sukai.

4. Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya atau

ayahnya, maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan

dari ibunya dari pada saudara bapak46.

Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan,

maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai

dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau

tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban

pemerintah.

45 Saleh  al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke-1, h. 748.
46 Syaikh Hasan Ayyub, op. cit, h. 394.
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1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya

dalam kerabat adalah sama.

2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak

merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak di banding

dengan saudara perempuan.

3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan

kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.

4. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram,

dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan

atas pihak bapak.

5. Apabilah kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak

hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram47.

E. Masa Hadhanah

Dalam masa hadhanah tidak dijumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis

yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun hanya saja

terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan dari ayat dan hadis tersebut. Maka

dari itulah parah ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum

dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Dalam buku Tihami dan Sohari

Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, hadhanah anak laki-laki

berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dantelah

47 Abdur Rahman Ghazaly, op. cit, h. 180-181
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dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur

pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah

wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid

pertamanya48.

Dalam buku Saiyyid Sabiq, Fiqh Sunnah, masa hadhanah anak berhenti

(habis) apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan

perempuan, maksudnya telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah

mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti, makan sendiri,

berpakaian sendiri, mandi sendiri dan lainnya. Dalam hal ini tidak ada batasan

tertentu tentang waktu habisnya masa hadhanah. Hanya saja ukuran yang

dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk diri sendiri49.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika

anak belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan

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

asuh anak tersebu adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah dengan

orang lain. Jika ibu menikah dengan orang lain maka anak diasuh oleh

keluarga dari pihak ibu, kalau tidak ada dari pihak ibu maka hadhanah

berpinda kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya.

Sebenarnya antara ibu dan ayah  mempunyai hak yang sama dalam

pemeliharaan anak-anaknya. Kenapa ibu atau pihak ibu didahulukan dalam

48 Tihami dan Sahari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, op. cit, h. 224.

49 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, (Bandung PT al-Ma’arif,
1980), jilid 8, h.187.
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pemeliharaan anak, karna sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar

dan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak.


