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MOTTO 

 ظً َال غِ  ةُ كَ ئِ لَ ا مَ هَ يْـ لَ عَ  ةَ رَ اجَ احلِْ وَ  اسُ ا النَّ هَ دُ وْ قُـ ا وَ ارَ نَ  مْ كُ يْ لِ هْ اَ وَ  مْ كُ سَ فُ نْـ وا اَ و قُ نُ امَ ءَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ يـُّ أَ يَ 

 ﴾٦﴿. نَ وْ رُ مَ ؤْ ايُـ مَ  نَ وْ لُ عَ فْ يَـ وَ  مْ هُ رَ مَ اأَ اهللا مَ  نَ وْ صُ عْ  يَـ َال  ادٌ دَ شِ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At Tahrim. 6).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 1 Al Qur’an dan  terjemah Indonesia, QS.AtTahrim  Ayat 6, (Jakarta; Sinar Grafika , 2004). 
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ABSTRAK 
 

Muslikhun, 210116036, 2020, Penetapan Hak H}ad}a>nah  Kepada  Bapak Bagi 
Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan 
Agama Ngawi Nomor 084/Pdt. G/2017/ PA. Ngw). Skripsi.  
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Udin Safala, M.H.I 

Kata Kunci : Had}a>nah, Hukum Islam, Putusan PA,. 
 Dalam hal hak asuh h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz atau belum 
berumur 12 tahun seyogyanya dijatuhkan hak asuhnya kepada ibunya sesuai 
dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak asuh atau h}ad}a>nah 
anak yang belumberusia 12 tahun adalah hak ibunya, Kemudian, dalam pasal 15 
huruf (a) akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum 
mumayyiz, berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya. 

Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum 
mumayyiz jatuh ketangan ibu, tapi tidak demikian yang terjadi di Pengadilan 
Agama Ngawi. Dimana dalam putusan hakim Nomor 084/Pdt. G/2017/ PA. Ngw. 
anak jatuh ketangan bapak berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim. 
Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak h}ad}a>nah anak 
sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan masih di 
bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis 
hakim mempunyai pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan. 

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai tinjauan h}ad}a>nah  anak yang belum mumayyiz jatuh 
ketangan bapak, fokus permasalahan : (1). Bagaimana dasar hukum hakim dalam 
memutuskan perkara hak h}ad}a>nah anak kepada bapak dalam putusan Nomor 
084/Pdt.G/2017/PA.Ngw.? (2). Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam 
memutuskan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw.? 

Dari hasil pembahasan dan analisis berdasarkan konsep h}ad}a>nah diperoleh 
kesimpulan bahwa; Dasar hukum hakim dalam Putusan Nomor 084/Pdt. G/2017/ 
PA.Ngw yaitu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan 
mempertimbangkan kebaikan anak dilihat dari segi kemaslahatan anak hakim 
memutuskan hak h}ad}a>nah anak jatuh ketangan bapak sesuai dengan masla>hah 
mursalah pada konsep maqa>s}id asy>syari>’ah yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus 
menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madarat. 

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam hak h}ad}a>nah dalam memutuskan 
Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. diantaranya yaitu ibunya sudah tidak perhatian 
lagi sama anaknya, di tambah lagi ibunya juga sering keluar malam dan apa bila 
diingatkan suaminya sering marah-marah, maka dari itu hakim 
mempertimbangkan pengasuhan anak di jatuhkan kepada bapak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
1. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini 

sebagai berikut: 

Arab Ind. Arab. Ind. Arab Ind. Arab. Ind. 

 k ك }d ض d د ’ ء

 i ل }t ط dh ذ b ب

 m م }z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ s س j ج

 w و F ف sh ش }h ح

 y ي q ق s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horisontal di atas huruf a>, i> dan u>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabunjgkan 

dua huruf “ay” dan “aw”. 

Contoh: 

Bayna, ‘layhim, qawl, mawd{u>’ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, 

transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 
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Contoh: 

a. Ibn Taymi>yahbukan Ibnu Taymi>yah. 

b. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukanInna al-di>na ‘inda Alla>hi al-

Isla>mu. 

c. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu danbukanpula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at) dan id{a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud{a>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

a. Na’atdanmud{a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Mis{riyah. 

b. Mud{a>f : mat{ba’at al-‘A>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’ ber-tashdid) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’marbu>t{ah maka 

transliterasinya dengan i>yah. Jika ya>’ber-tashdid berada di tengah kata 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi> 

b. Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah 

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik 

permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pengasuhan anak. 

Sedangkan yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian 

menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah: 

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

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusan.  

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana 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 atau menentukan sesuatu kewajiban atas bekas istri.   

  Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah h}ad}a>nah1, 

h}ad}a>nah yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki 

maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, 

menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu 

                                                            
 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 (Jakarta: Balai 
Pustaka: 2007), 380. 
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yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar 

mampu berdiri sendiri  menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.2 

  Dalam kitab fiqih fathul qo>rib bahwa hak pengasuhan anak yang belum 

mumayyiz maka ibunya lebih berhak merawatnya mengenai makan, minum, 

mandi, merawat ketika sakit, dan selainnya yang berkaitan dengan 

kebaikannya. Sementara biaya pengasuhan menjadi beban orang yang wajib 

menafkahi anak yang diasuh, dan jika ibunya engan mengasuh, maka beralih 

kepada neneknya. 

  Pengasuhan oleh istri berlaku hingga berumur tujuh tahun, yaitu 

tamyiznya anak yang diasuh, kemudian ia diperkenankan memilih antara 

kedua orang tuanya, lalu ia diserahkan kepada pihak yang menjadi 

pilihannya.3 

  Dalam hal pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal 

ini, karena undang-undang megamanahkan terhadap orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap anak, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 

ayat 1 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: “orang 

tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, 

mendidik, dan melindungi anak”.4 

  Hubungan antara orangtua dengan anak adalah hubungan wajib tidak 

bisa putus atau terhalang oleh keadaan sesuatu apapun, seperti perceraian, 

tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya.          

                                                            
 2 Rahman , Abdul, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana,2008), 176. 

 3 Terjemah Fatkhul Qo>rib, Hukum Pengasuhan anak, (Kediri, ANFA’ pres, 2017), 82. 

 4 Ibid, 4. 
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 Allah SWT berfirman dalam surat al-Ba>qarah ayat 233: 

ِد َواْلَواِلَدُت يـُْرِضْعَن اَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن اَرَاَد َاْن يُِّتمَّ الَّرَضاَعَة َوَعَلى اْلَمْولُوْ 

َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِف َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِاالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدُة ِبَوَلِدَها 

ُهَما َوَال  َمْولُْوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِاْن اَرَاَدا ِفَصاًال َعْن تـَرَاٍض مِّنـْ

َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِاْن اََرْدمتُّْ َاْن َتْستَـْرِضُعْوا اَْوَالدَُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِاَذا 

  ﴾۲۳۳﴿.ْم بِاْلَمْعُرْوِف َواتـُّقوا اهللا َواْعَلُمْوا اَنَّ اهللا ِمبَا تـَْعَلُمْوَن َبِصيـْرٌ َسلَّْمُتْم مَّا اَتـَْيتُ 

 Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. janganlah 
seorang ibumenderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 
(menderita) anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. 
Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 
permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan   anakmu kepada orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan 
cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  

  (QS. al-Baqa>rah:233).5 
 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a, menyebutkan bahwa 

dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam pasal 15 

huruf a akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum 

mumayyiz, berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya.6 Dari ketentuan  di 

                                                            
 5 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT SyamilC ipta Media, 
2005), 47. 

 6 Abdurrahman, Kompikasi Hukum Islam Di Indonesia,(Jakarta:Akademika Pressindo, 2007). 
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atas, dapat kita lihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang 

belum mumayyiz apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun 

siapayang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, bila kita 

melihat argumen di atas maka yang berhak mengasuh anak yang belum 

mumayyiz adalah pihak ibu. 

  Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang 

belum mumayyiz jatuh ketangan ibu, tapi tidak demikian yang terjadi di 

Pengadilan Agama Ngawi. Dimana dalam putusan hakim Nomor 

084/Pdt.G/2017/PA.Ngw anak jatuh ke tangan bapak berdasarkan 

pertimbangan dan keputusan hakim. 

  Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak 

h}ad}a>nah anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang 

diperebutkan masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan 

kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum 

terhadap putusan yang ditetapkan. 

  Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, putusan 

majelis hakim, dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan 

yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim. Inilah 

yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dalam penelitian yang 

berjudul Penetapan Hak H>}ad{a>nah Kepada Bapak Bagi Anak Belum 

Mumayyiz Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ngawi 

Nomor 084/ Pdt. G/2017/PA.Ngw). 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara hak h}ad}a>nah 

anak kepada bapak dalam penetapan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw ? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak 

h}ad}a>nah anak kepada bapak dalam penetapan Nomor 084/Pdt.G /2017/ 

PA.Ngw? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar majelis hakim dalam menetapkan 

suatu keputusan dalam menentukan hak h}ad}a>nah akibat perceraian dalam 

putusan perkara Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

melakukan  penetapan perkara hak h}ad}a>nah kepada bapak bagi anak belum 

mumayyiz. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema 

yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. 
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b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman 

mengenai hukum Islam dan khususnya mengenai ilmu-ilmu praktek 

yang berada di Pengadilan Agama Ngawi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang 

berkepentingan untuk mamahami bagaimana hakim memandang 

penetapan h}ad}a>nah anak belum mumayyiz kepada bapak. 

b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 

Syari’ah. 

E. Telaah Pustaka 

  Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang hak h}ad}a>nah 

belum mumayyiz kepada bapak, jikalau dipandang secara rinci dan teliti 

maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan 

dan perbedaan namun lebih dominan perbedaannya, berikut peneliti akan 

memaparkan karya-karya ilmiah beserta kesamaan dan perbedaan terhadap 

peneliti sebelumnya: 

  Ahmad Muntaha, dengan judul “Hak h}ad}a>nah anak dalam keluarga beda 

Agama” (Studi kasus di desa getasan, kecamatan getasan, kabupaten 

semarang) dengan rumusan masalah : Bagaimana penerapan hak h}ad}a>nah 

anak dalam keluarga beda agama yang terjadi di desa getahan, kecamatan 

getahan?. Bagaimana penerapan h}ad}a>nah anak dalam keluarga beda agama 

perspektif hukum Islam? Pendekatan teoritisnya yaitu dengan mengunakan 

hukum Islam dan hukum positif, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian 
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di desa getasan, kecamatan getasan, kabupaten semarang yaitu ada dua 

kesimpulan, yang  pertama yaitu  yang sesuai dengan ajaran Islam dan 

Undang undang No. I tahun 1974 dan KHI, mengharuskan suami dan istri 

saling bekerja sama dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak. 

Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu apabila suami lebih 

membebankan urusan penjagaan dan pendidikan kepada istri7. 

  Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang teori 

fiqih dan hukum positif mengenai metode pertimbangan hakim dan apa yang  

melatar belakang ihakim dalam memutuskan perkara Nomor 084/Pdt.G/ 

2017/PA.Ngw. 

  Dodi Sahrian, dengan judul “Penyelesaian perkara h}ad}a>nah di pengadilan 

agama kelas 1A tanjung karang”(analisis putusan nomor 0718/ Pdt.G/ PA. 

TNK) dengan rumusan masalah, dengan rumusan masalah Faktor apakah 

yang menjadi dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan h}ad}a>nah kapada 

ayahnya?. Bagaimana pertimbangan Hukum Majlis Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0718/ Pdt.G/ PA. TNK. tentang 

pengasuhan hak h}ad}a>nah kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 

tahun (mumayyiz)?. Dengan menggunakan teoritis hukum positif, 

Kesimpulanya berdasarkan hasil penelitian  di Pengadilan Agama Tanjung 

Karang yaitu dasar hakim menjatuhkan  h}ad}a>nah kepada ayahnya  adalah 

faktor psikologi dan moral, faktor psikologinya yaitu anaknya masih berumur 

                                                            
 7 Skripsi, Ahmad Muntaha, Hak h}ad}a>nah anak dalam keluarga beda agama,Studi kasus di 
desa getasan, kecamatan getasan, kabupaten semarang, Fakultas Shariah IAIN Ponorogo 2017. 
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10 tahun dan tujuh tahun  yang masih memerlukan perhatian pendidikan. Dan 

figur seorang ayah yang bertanggung jawab kepada kedua anaknya. 

Sedangkan faktor moralnya yaitu karena ibunya telah melakukan 

perselingkuhan dengan laki-laki lain. Secara moral ibunya mempunyai 

perilaku yang buruk sedangkan anak pemohon dan termohon perlu dilindungi 

dan dijauhi dari perbuatan amoral tersebut.8 

  Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang teori 

fiqih dan hukum positif mengenai metode pertimbangan hakim dan apa yang  

melatar belakangi hakim di dalam memutuskan perkara Nomor 084/Pdt.G/ 

2017/PA.Ngw. 

  Rohadi, dengan judul h}ad}a>nah terhadap anak akibat perceraian (Studi 

terhadap pemikiran madzhab syafi’i dan relevansinya dengan hukum keluarga 

di Indonesia), dengan Rumusan masalah: Bagaimana pandangan dan argumen 

madzhab syafi’i tentang h}ad}a>nah terhadap anak akibar perceraian?, 

Bagaimana relevansinya dengan aturan hukum keluarga yang terjadi di 

Indonesia?.dengan menggunakan teoritis. Dengan metode penelitian 

diantaranya yaitu: pandangan fiqih dan hukum positif. Kesimpulanya yaitu 

setelah memaparkan beberapa pandangan Imam Asy-Syafi’i dalam hak asuh 

anak h}ad}a>nah ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik pembahasan 

diantaranya, faktor psikologi anak yang dianggap menjadi korban pertikaian 

rumah tangga maka penentuan hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi 

menurut Ima>m Asy-Sya>fi’i yaitu dengan mengutamakan hak anak dari pada 

                                                            
 8 Skripsi, Dodi Sahrian,  Penyelesaian Perkara H}ad}a>nah di Pengadilan Agama kelas 1A 
Tangjung Karang, Fakultas Shariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, 2017. 
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hak suami dan hak istri meskipun menurut Ima>m Asy-Sya>fi’i orang yang 

berhak untuk mengasuh anak pihak wanita atau ibunya. Sedangkan menurut 

Ima>m Asy Sya>fi’i agama/aqidah merupakan syarat mutlak untuk menentukan 

gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap 

anaknya yang masih mumayyiz. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (h}ad}a>nah) merupakan 

kewajiban bersama antara suami dan istri dan ketentuan seorang ibu 

bertanggung jawab terhadap penyusuan (rada>’ah), pengasuhan dan 

pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan 

anak. Ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tua maka ibu yang lebih 

berhak untuk mengasuhnya.9 

  Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang hukum 

Islam (Fiqih Sya>fi’i) dan hukum positif mengenai metode pertimbangan 

hakim dan apa yang melatar belakangi  hakim di dalam memutuskan perkara 

Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. 

  Anggunretno Wardani, dengan judul Penetapan hak h}ad}a>nah anak yang 

belum mumayyiz kepada ayah (analisis putusan pengadilan Agama 

Purwokerto nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt) dengan rumusan masalah: 

Bagaimana dasar pertimbangan dan metode ijtihad hakim pada putusan 

nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt. dengan mengunakan teoritis hukum positif. 

Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan nomor 

0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt tentang penetapan h}ad}a>nah anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah setelah terjadinya perceraian diantaranya yaitu 
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pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0295/Pdt.G/ 2015/ PA. 

Pwt yang memberikan hak h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz kepada ayah 

memang tidak sesuai dengan ketentuan  KHI Pasal 156 dan 105 tentang hak 

h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tentang 

penetapan hak h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam 

perkara tersebut didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan bagi anak yakni 

keadaan dan tanggung jawab ayah untuk melakukan h}ad}a>nah terhadap anakya 

lebih baik dibandingkan dengan keadaan dan tanggung jawab ibunya. Di 

sambing itu ibu dari anak-anak tersebut juga telah merelakan hak h}ad}a>nah 

anak-anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya.9 

  Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang teori 

hukum Islam (Fiqih Sya>fi’iyah) dan hukum positif mengenai metode 

pertimbangan hakim dan apa yang  melatar belakangi hakim di dalam 

memutuskan perkara Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. 

F. Metode Penelitian 

  Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data ,teknik observasi, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian; 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

  Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 



11 

 

 

intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau 

informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, 

penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama 

Ngawi untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait penetapan hak 

h}ad}a>nah kepada bapak akibat perceraian. 

  Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang 

menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, 

simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, 

bersifat alami, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta 

disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu 

fenomena atau pernyataan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini jelas, 

bahwa penelitian  yang  digunakan  adalah  studi kasus, yaitu suatu 

deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok 

atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan 

kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini 

seperti yang diadakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif 
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kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama.9 

 Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan 

adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan 

instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus 

sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam 

kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan 

antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti 

terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan peneliti diantaranya yaitu metode pertimbangan hakim 

dan yang melatar belakangi hakim didalam memutuskan perkara Nomor 

084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. 

3. Lokasi Penelitian  

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Yang mana di Pengadilan Agama 

Ngawi dengan pertimbangan dan di rasa menarik untuk diteliti. Dan juga 

banyaknya perceraian yang menimbulkan persengketaan tentang hak 

h}ad}a>nah anak. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalahdasar hukum hakim 

dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak 

                                                            
 9  Moleong J. Lexy, Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),  87. 
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h}ad}a>nah anak kepada bapak dalam penetapan Nomor 084/Pdt.G/ 

2017/PA.Ngw. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

 Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari putusan hakim 

terhadap hak h}ad}a>nah kepada bapak bagi anak belum mumayyiz 

pasca perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ngawi 

Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw) dan hasil wawancara dengan 

hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk mendapatkan data tentang 

pertimbangan hakim terhadap penetapan Hak h}ad}a>nah kepada 

bapak bagi anak belum mumayyiz pasca perceraian. 

2) Sumber Data Sekunder 

 Data sekundar dalam penelitian ini  yaitu dengan menggunakan 

kitab fiqih sya>fi’iyah, undang-undang dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang 

digunakan, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan kami gunakan untuk memenuhi data pada 

rumusan masalah kami terkait apa pertimbangan hakim dan apa yang 

melatar belakangi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam 

hal ini peneliti mencoba mempelajari dan memahami perilaku orang-
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orang yang terlibat didalamnya dengan jalan sedapat mungkin 

berpartisipasi secara penuh. Teknik ini digunakan untuk mengamati 

secara langsung tentang perilaku personel. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pengamatan atau observasi baik langsung maupun 

tidak langsung akan sangat bermanfaat untuk mengungkapkan situasi 

yang sebenarnya.10 

b. Wawancara  

 Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan 

sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk 

mengungkap makna yang terkandung dari masalah-masalah yang 

diteliti. Pertimbangan wawancara dilakukan untuk mengungkap 

informasi dari subyek penelitian secara langsung berkenaan dengan 

masalah yang diteliti.11 

 Penyusun menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara 

jenis ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah 

disusun. Dalam wawancara ini penyusun memanfaatkan semaksimal 

mungkin untuk melengkapi data pada rumusan masalah kami. Adapun 

respon yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim 

Pengadilan Agama Ngawi. 

c. Dokumentasi  

 Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai 

sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk 
                                                            
 10 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif,  (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 22. 

 11 Ibid, 24. 
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mengungkap peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat 

menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang 

diteliti.12 Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya 

dokumen serta untuk melengkapi rumusan masalah kami seperti buku 

register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan 

dengan data penetapan hak h}ad}a>nah kepada bapak bagi anak belum 

mumayyiz pasca perceraian di Pengadilan Agama Ngawi 

6. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian dari 

rancangan riset,  bagian dari tinjauan pustaka, bagian dari pembentukan 

teori, bagian dari pengumpulan data, bagian dari pengurutan data, 

pengarsipan dan pembacaan data, dan bagian dari penulisan hasil 

penelitian Untuk keperluan tersebut, peneliti kualitatif menggunakan buku 

catatan harian atau laptop, agar hasil-hasil pengamatan, wawancara, dan 

temuan-temuan lainnya dapat segera dianalisis sesuai dengan konteks yang 

pada saat pengamatan atau wawancara dilakukan. 

 Miles dan Huberman peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data 

secara serempak yaitu: 

a. Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

menfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, 

di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

                                                            
 12 Ibid, 26. 
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b. Data Display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang 

membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan melihat data display dari suatu fenomena akan membantu 

seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. 

Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis 

lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. Bentuk 

display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks 

naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

c. Kesimpulan, dengan kata lain pada waktu penarikan kesimpulan selalu 

bersumber dari reduksi data dan juga dari display data. Kesimpulan 

yang dibuat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh 

orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga 

mengecek dengan data lain. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

 Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data 

hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang 

digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang digunakan dengan 

pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan 

kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.13 
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 Hal penting yang merupakan bagian dari proses penelitian kualitatif 

adalah menguji keabsahan data yang akan erat kaitannya dengan validitas 

dan relibilitas validitas dan reabilitas merupakan istilah khas penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data 

dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil 

kondisi dilapangan dan di tengah-tengah masyarakat. Peneliti juga 

melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang 

diperoleh benar-benar valid. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian 

ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa BAB yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang 

dipaparkan secara sistematis yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan 

yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 
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BAB II : H}AD}A>NAH  ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN KHI 

 Bab kedua, untuk memudahkan pembaca memahami inti dari 

permasalahan yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis 

menyajikan kajian kepustakaan terkait mengenai landasan 

(kerangka) teori yang didasarkan pada teori-teori yang relevan 

dengan tema penelitian penulis dengan memaparkan gambaran 

umum tentang h}ad}a>nah anak menurut perspektif Hukum Islam dan 

KHI. 

BAB III :H}AD}A>NAH ANAK KEPADA BAPAK DI PENGADILAN 

AGAMA NGAWI PUTUSAN NOMOR 084/Pdt.G/2017 

  Bab ketiga, tidak semua hak h}ad}a>nah anak merupakan hak 

bapak maka penulis menfokuskan objek penelitian ini pada kasus 

putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi Nomor 

084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. penulis menyajikan data hasil penelitian, 

berupa deskripsi data berkenaan dengan variabel yang diteliti 

secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan opini penulis. 

Pada bab ini, penulis menjelaskan sekilas tentang Pengadilan 

Agama Ngawi meliputi: sejarah singkat, letak geografis dan 

struktur organisasi. Selain itu menjelaskan deskripsi/duduk perkara 

serta dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 

perkara tersebut. 
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BAB IV  :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN 

NOMOR 084/Pdt.G/2017 PENGADILAN AGAMA NGAWI 

TENTANG HAK H}AD}A>NAH ANAK KEPADA BAPAK. 

 Bab keempat, pada bab ini, penulis menganalisis permasalahan 

yang diteliti dengan melihat dari segi-segi hukum Islam terhadap 

penetapan hak h}ad}a>nah kepada bapak bagi anak belum mumayyiz 

serta menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum 

hakim dalam memutuskan perkara tersebut. 

BAB V    : PENUTUP 

 Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas masalah yang dirumuskan berdasarkan data yang 

diperoleh serta saran-saran dan harapan penulis. 
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BAB II 

H>}AD}A>NAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

A. Pengertian H}ad}a>nah 

1. Menurut Fiqih 

 Dalam Islam pemeliharaan anak disebut h}ad}a>nah, secara etimologis 

h}ad}a>nah jamaknya ahd}a>n atau h}uḍu>n terambil dari kata hidn yaitu anggota 

badan yang terletak di bawah ketiak hingga al-kayh (bagian badan sekitar 

pinggul antara pusat hingga pinggang). Burung dikatakan ḥaḍānat–tha>’ir 

bayda>hu, manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia 

mengumpulkan (mengampit) telurnya itu ke dalam dirinya dibawah 

(himpitan) sayapnya1. Demikian pula sebutaan h}ad}a>nah diberikan kepada 

seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya 

dibawah ketiak, dada, serta pinggulnya.2 

 H}ad}a>nah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk 

atau di pangkuan.3h}ad}a>nah juga berarti “di samping” atau berada “di bawah 

ketiak”. Sedangkan secara terminologis, h}ad}a>nah adalah merawat dan 

mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan 

kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.4 

                                                            
 1 Ahmad  Warson, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),  
296. 

 2 Sayyid Sabiq, Fiqhus – sunnah Jilid 2, (Beirut-Lubhan : Dar al–Fikr, 1973). 

 3 DEPAG RI, Ilmu Fiqih, Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan  Agama Islam 
Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1984/1985. Jilid 
II, 206.  

 4 Amiur Nuruddin, dkk,  Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), 293. 
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Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut h}ad}a>nah yang berarti 

memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi 

pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk 

melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat 

merusaknya.5 

 h}ad}a>nah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia 

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang 

yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan h}ad}a>nah. 

Rasulullah SAW. Bersabda, “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap 

anaknya.”Dalam hal h}ad}a>nah yang pertama kali mempunyai hak adalah 

ibunya. Anak yang masih kecil memiliki hak h}ad}a>nah. Karena itu, ibunya 

diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada 

orang lain yang bisa melakukannya.6 

 Para ulama Fiqih mendefinisikan h}ad}a>nah yaitu melakukan 

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

yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi 

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 

mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri 

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.7 

 Dalam kitab Subu>lus sala>m disebutkan bahwa h}ad}a>nah adalah 

pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, 

                                                            
 5 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 67. 

 6 Slamet Abiding, Aminuddin , Fiqih Munakahat, (Bandung : CV Pustaka Setia,1999), 184. 

 7 Sayyid Sabiq, Fiqhus–sunnah Jilid 2, (Beirut-Lubhan : Da>r al–Fikr,1983), 287. 
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pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang 

membinasakannya atau yang membahayakannya. 

 Dalam literatur fiqih, h}ad}a>nah didefinisikan dalam beberapa 

terminologis, diantaranya :  

a. Menurut Muhammad Ibnu Isma>il Al-Sha>n’ani>:8 

 ِحْفُض َمْن َالَيْسَتِقلُّ بِأُُمْورِِه َوتـَْربَِيُتُه َوِوَقايـَُتُه َعمًّا يـُْهِلُكُه اَْو َيُضرُّهُ 

Artinya : Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri 
dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau 
membahayakan. 

 
b. Menurut Sayyi>d Sa>biq : 

َرِة  اَلمْعتُـْوِه الَِّذي َال ُميَيـُِّز َوَال ُيْسَتِقلُّ  ِعَباَرٌه َعِن اِْلَقياِم ِحبِْفظ الَصِغْريِ اَِو الَصِغيـْ

َدُه ِمبَا يُ  ْصِلُحُه َوِوقَايـَُتُه ِممَّا يـُْؤِذيِه َوَيُضرُُّه  َوتـَْربَِيُتُه ِجْزِميًّا َونـَْفِسيًّا َوَعْقِليًّا  بِاُُمْورِِه َوتـََعهَّ

 .َكى يـَْقَوي َعَلى النُـُهْوِض بَِتِبَعاِت اَحلَياِة  َوْاِالْطَالِع ِمبَْسُؤلَِيِتهِ 

Artinya : Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki 
maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat 
membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu 
dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu 
mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan memeliharanya dari 
sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik 
serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal, supaya 
menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 8 Imam Muhammad Ibnu Isma>il Al-Sha>n’ani>, subu>lussala>m Juz III, (kairo: da>r Ihya> al-Turas  
Al-Aroby,1960), 227. 
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c. Menurut Qalyubi> Dan Umaira>h : 9 

.َوتـَْربَِيُتُه ِمبَا ُيْصِلُحهُ اَحلَضانَُة ِحْفُظ َمْن َال َيْسَتِكلُّ بِاُُمْورِِه   

Artinya:h}ad}a>nah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus 
urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik. 

 
 Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan h}ad}a>nah adalah mengasuh atau memelihara anak yang 

belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan 

tanggung jawab. H}ad}a>nah diartikan dengan pemeliharaan dan 

pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah 

menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak itu belum 

sanggup mengatur sendiri.10 

 Menurut wah}ba>h al-Zuha>ili, h}ad}a>nah merupakan hak bersama antara 

kedua orang tua serta anak, sehingga apabila nantinya timbul 

permasalahan dalam h}ad}a>nah, maka yang diutamakan adalah hakanak.11 

 Dalam meniti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak 

mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu 

saja mengabaikan lantaran hak-hak anak tersebut termasuk kedalam salah 

satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan dalam 

                                                            
 9  Ibid, 227. 

 10 Syaikh Hasan Ayyub,  Fiqh Keluraga,  ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,  2004), 391. 

 11 Wahba>h  Zuha>ili>, Al-Fiqih Isla>m Wa Adilla>tuhu  Juz  VII, (Damaskus : Da>r al-Fikr,1984 ), 
279. 
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Islam, yakni  h}ad}a>nah,Memelihara anak sebagai amanah Allah yang 

harus dilaksanakan dengan baik.12 

 Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Merurut Abdul Rozak, 

anak mempunyai hak-hak sebagai berikut.13 

1. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan. 

2. Hak anak dalam kesucian keturunannya. 

3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik. 

4. Hak anak dalam menerima susuan. 

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan. 

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi   

kelangsungan hidupnya. 

7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 

2. Menurut Hukum Positif (KHI) 

 Undang-Undang perkawinan saat ini belum mengatur secara khusus 

tentang pengawasan anak sehingga pada waktu sebelum tahun 1989, para 

hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqih. Barulah setelah 

diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan inpres 

No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, masalah h}ad}a>nah menjadi 

hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk 

memeriksa dan menyelesaikannya.14  

                                                            
 12 Abdul Rozak Kusain, Hak Anak Dalam Islam, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1995), 49. 

 13 Neng Djubaedah, dkk,  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesai, (Jakarta:PT. Hecca Utama, 
2005), 177.  

 14 Amiur Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,(Jakarta: Kencana 2006),298-
299. 



25 

 

 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat : 

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

21 tahun,sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan perawinan. 

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar pengadilan. 

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 

yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 

tuannya tidak mampu.15 

 Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan 

seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana 

dikemukakan dalam pasal 104 yaitu : 

a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayah. 

Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan 

kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau 

walinya; 

b. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan 

dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.16 

 Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui 

anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak disusukan oleh 

seorang ibu yang bukan ibunya sendiri. Ketentuan ini juga relevan dengan 
                                                            

15 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam sistem Hukum 
Nasionanl),(Jakarta: Logos, 1999), 189. 

16 Abdurahman,  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007  
138.  
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hal yang terdapat dalam ayat 233 surat al-Baqarah yang menjadi acuan 

dalam hal pemeliharaan anak. 

 Jadi, dengan adanya perceraian, h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz 

dilaksanakan oleh ibunya, sedangkang biaya pemeliharaan tersebut tetap 

dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun 

mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan 

bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala 

kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. 

Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang diberi 

beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar 

menghukum bekas suaminya untuk membayar h}ad}a>nah sebanyak yang 

dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran itu 

dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.17 

 Jika orang tua dalam melaksanakannya tidak cakap atau tidak mampu 

melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka 

kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. 

Adapun alasan pencabutan tersebut karena: (1) orang tua itu sangat 

melalaikan kewajiban terhadap anaknya: (2) orang tua berkelakuan buruk 

sekali, M. Yahya Harahap (1975:216) menjelaskan bahwa orang yang 

melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si 

orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, 

                                                            
17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  (Bandung: Citra Umbara,  2007), 13. 



27 

 

 

boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan 

waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu 

yang tidak diketahui kembalinya.sedangkan berkelakuan buruk meliputi 

segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang 

seharusnya memberikan contoh yang baik.18 

 Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut di 

atas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan 

penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya 

hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurusi urusan 

pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi untuk 

mewakili anak didalam dan diluar pengadilan.19 Dengan demikian, 

ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut, 

ibunyalah yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. 

Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen 

meskipun kekuasaannya terhadap anaknya dicabut.20 

B. Dasar Hukum hada>nah 

 Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut 

telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang 

lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena 

                                                            
18 Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,  

(Jakarta: Kencana, 2008), 431.  

19 Ibid, 431.  
20 Soedharyo Soimin,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta:Sinar Grafika,2007 ,15.  
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apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan 

mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan, 

sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia 

juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat 

merusaknya. Dasar hukum h}ad}a>nah yaitu: 

1. Al-Qur,an 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

ُت يُرِضعَن أَولََٰدُهنَّ َحوَلِني َكاِمَلِني ِلَمن  ِلدَٰ وُلوِد  أَرَاَد َأن يُِتمَّ ٱلرََّضاَعةَوٱلوَٰ
َ
َوَعَلى ٱمل

عُروفَلُه رِزقـُهُ 
َ
ِلَدُة ِبَوَلِدهَ  ُتَكلَُّف نَفٌس ِإالَّ ُوسَعهَ  َال  نَّ وَِكسَوتـُُهنَّ بِٱمل ا َال ُتَضارَّ وَٰ

ِلكَوَال َمو  فَِإن أَرَاَدا ِفَصاًال َعن تـَرَاض مِّنُهَما  لُود لَُّه ِبَوَلِده َوَعَلى ٱلَواِرِث ِمثُل ذَٰ

َوِإن أََردمتُّ َأن َتسَرتِضُعوْا َأولَٰدَُكم َفَال ُجَناَح َعَليُكم ِإَذا  َشاُور َفَال ُجَناَح َعَليِهمَ َوتَ 

 ُتمَسلَّم
َ
للََّه َوٱعَلُموْا َأنَّ ٱللََّه ِمبَا َتعَمُلوَن َوٱتـَُّقوْا ٱ عُروفمَّا َءاتَيُتم بِٱمل

 ﴾٢٣٣﴿.َبِصري

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa 
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. (QS.al-Ba>qarah ayat 233). 

 



29 

 

 

 Pada ayat ini, Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk 

memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur dua 

tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Dibolehkan 

mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun 

apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh 

mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat 

memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.21 

ِئَكٌة يَأيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُقوْا أَنُفَسُكم َوَأهِليُكم نَارَ  ا َوُقوُدَها ٱلنَّاُس َوٱحلَجاَرُة َعَليَها َملَٰ

  )٦( .الَّ يَعُصوَن ٱللََّه َما أََمَرُهم َويَفَعُلوَن َما يُؤَمُرونَ  ِشَدادَ  ِغَالظَ 

 Artinya: 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.  
(QS.al-Ba>qarah:6) 

  
 Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara 

dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu 

melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan–larangan Allah. 

Termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban 

membiayai anak yang masik kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu 

masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah 

perceraian.22 

 

                                                            
21 Syaikh Hasan Ayyub,  Fiqih Keluarga,  ( Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2006 ), 392-393.  
22 Amir Saifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2007), 328. 
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2. As-Sunnah 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:23 

ِه َعْبِد اِهللا ْبِن َعمرٍ َحدَّ َثِين َعْمُر و بُن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعن  : وَأنَّ اْمَرأًَة قَاَلةْ   َجدِّ

يَا َرُسو َل اِهللا ِإنَّ اْبِين َهَذا َكاَن َبْطِين َلُه ِوَعا ٌء َوَثْدِيب َلُه ِسَقا ٌء َوِحْجرِي َلُه 

اَْنِت َاحَُّق ِبِه : اَد اَن يـَْنَتِز َعُه ِمينِّ فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اِهللا ِحَواٌء َوِإنَّ أَبَاُه طَلََّقِين َوأَرَ 

  )رواه امحد وابو داود والبيهقى واحلاكم وصححه( َملْ تـَْنِكِحيَما

 Artinya : Dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuib dari ayahnya, 
dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan 
berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai 
tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan 
pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya 
telah mentalakku seraya mengiginkan untuk mengambilnya 
dariku”.Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kamu lebih berhak 
terhadapnya selama belum menikah”. 

 
 Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak daripada bapak 

selama ibunya belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena 

mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih 

mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih 

besar dari pada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang dari pada 

bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan 

anak. Jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak h}ad}a>nah 

menjadi hilang.24 

                                                            
23 Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajastani, Sunan Abu Daud Juz 1, ( Beirut: Da>r al-

Fikr, 2003), 525.  

24 Sayyi>d Sa>biq,  Fiqih Sunnah  Sayyi>d Sa>biq Jilid 2, (Jakarta : Al-I’tishom, 2008), 528. 



31 

 

 

C. Syarat-Syarat H}ad}a>nah 

 Seorang h}ad}i>nah atau h}ad}i>n 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 h}ad}a>nah.  

 Adapun syarat-syarat had}a>nah, antara lain : 

1. Baligh dan berakal sehat; hak had}a>nah, anak diberikan kepada orang yang 

berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab had}a>nah,  itu 

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

ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak 

melakukan tugas had}a>nah. Imam Ahma>d Bin H>}anba>l menambahkan agar 

yang melakukan had}a>nah. tidak mengidap penyakit menular.25 

2. Dewasa; anak kecil meskipun tergolong mumayyiz, tetap bergantung pada 

orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Sehingga tidak layak 

mengasuh orang lain.26 

3. Mampu mendidik. 

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

untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila 

nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang 

curang ini.27 

                                                            
25 Satria Efendi M Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:  

Kencana, 2005), 172.  

26 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Sayyid  Sabiq  Jilid 2, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008),  533. 
27 Ibid, 531.  
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5. Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan 

muslim (non muslim), sebab had}a>nah merupakan masalah perwalian. 

Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan seorang mukmin di bawah 

perwalian orang kafir. 

 Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ Ayat 141: 

.﴾ ۱٤١َوَلْن َجتَْعَل اهللاُ لِْلَكِفرِْيَن َعَل أْْلُمْؤ ِمِنْنيَ َسِبْيًال ﴿...      

 Artinya: ...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. 

 

 Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena 

tentu akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya 

berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, dikemudian hari anak akan sulit 

melepaskan diri darinya. Inilah bahaya terbesar mangancam anak.28 

6. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki 

lain, maka hak had}a>nah menjadi hilang. 

7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sibuk dengan urusan-urusan 

tuannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.29 

 Menurut Imamiyah, pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit 

menular. Sedangkan menurut Imam Ahma>d Bin Hanba>l, pengasuh harus 

terhindar dari lepra dan belang dan yang terpenting dia tidak membahayakan 

kesehatan si anak.30 

                                                            
28 Ibid, 533.  

 29 Ali Abdulloh, had}a>nah, artikel di akses pada 20 April 2020 dari http://aliabduloh. blogspot. 
com. 

30  Muhammad Jawad Mugniyah,  Fiqih Lima Ma>dha>b, (Jakarta: Lentera, 2006) , 418. 
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 Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti terlihat jelas dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaaan anak sedemikian 

rupa, namun, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas 

pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fiqih yang menetapkan bahwa seorang 

pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak 

asuhnya.31 

D. Pihak Yang Berhak Melakukan H}ad}a>nah 

1. Menurut Fiqih 

 Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama 

menyimpulkan, kerabat ibu lebih didahulukan dari pada ayah.32 Karenanya, 

urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, sebagai berikut: Ibu, tetapi 

jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak 

pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu, jika ada 

faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkaan kepada ibu 

ayah (nenek). Berikutnya adalah saudara perempuan kandung, saudara 

perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan 

kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu, bibi dari 

ibu, bibi dari ayah, putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-

laki kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki dari 

ayah, bibi kandung dari ayah, bibi dari ibu, bibi dari ayah, saudara 
                                                            

31 Salim,  Arskal, dkk,  Demi keadilan  dan  kesetaraan, (Cupitat: Puskumham  UIN  Syarif 
Hidayatulloh Jakarta, 2009), 69.   

32 Al- Zuhaili>,Wahbah, Al-Fiqh Al-Isla>mi wa Adillatuh  Juz VII, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 
1984), 680. 
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perempuan nenek dari ibu, saudara perempuan nenek dari ayah, saudara 

perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan kakek dari ayah dengan 

mengutamakan yang memiliki hubungan kandung diantara mereka.33 

 Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat wanita diantara orang-

orang di atas, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh 

dialihkan kepada kerabat laki-lakinya berdasarkan urutan hak penerima 

waris. Dengan demikian, hak asuh beralih kepada ayah, kakek dari ayah dan 

seterusnya. Berikutnya adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki 

dari ayah, putra saudara laki-laki kandung, putra saudara laki-laki dari ayah, 

paman kandung dari ayah, paman dari ayah, saudara laki-laki kandung 

kakek dari ayah, dan saudara laki-laki kakek dari ayah.34 

 Jika tidak terdapat kerabat laki-laki asha>ba>h, atau sekalipun ada tapi 

tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada mahram kerabat 

laki-lakinya yang bukan ashabah. Dengn demikian, hak asuh diberikan 

secara urut kepada kakek dari ibu, putra saudara laki-laki dari ibu, saudara 

laki-laki kakek dari ibu, saudara laki-laki kandung ibu, saudaraa laki-laki 

nenek dari ayah, dan saudara laki-laki nenek dari ibu.35 

 Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim 

menunjuk pengasuh wanita yang akan mendidiknya. Karena pengasuhan 

anak kecil merupakaan suatu keharusan, dan orang yang paling pantas yang 

mengasuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sementara ada kerabat yang 

                                                            
33 Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah Sayyid Sa>biq Jilid 2 (Jakarta : Al-I’tisom, 2008), 529-530.  
34 Ibid, 530.  
35 Ibid, 530.  
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hubungannya lebih dekat dari pada yang lain. Karenanya, wali-wali anak 

tersebut didahulukan karena merekalah yang memiliki wewenang dasar 

untuk memenuhi kemaslahatannya. Tapi jika mereka tidak ada, atau 

sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada 

kerabat yang lebih dekat dan seterusnya. Jika tidak punya kerabat sama 

sekali, maka hakim bertanggung jawab menunjuk orang yang layak 

mengasuhnya.36 

 Sebagaimana hak pengasuhan anak pertama diberikan kepada ibu, maka 

para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih 

berhak dari pada keluarga bapaknya. 

 Menurut kalangan madha>b hanbali> berpendapat bahwa hak asuh anak 

dimulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, kakek dari ibu, bibi dari kedua 

orang tua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah 

dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara 

laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah kemudian 

kerabat terdekat.37 

 Menurut kalangan madha>b Hana>fi hak asuh berturut-turut dialihkan dari 

ibu kepada: 

a. Ibunya ibu. 

b. Ibunya ayah. 

c. Saudara-saudara perempuan kandung. 

                                                            
36 Ibid,350. 
37  Wahbah  al-Zuha>ili>,  Al-Fiqih Al-Isla>mi wa  Adilla>tuh  Juz VII, (Damaskus : Da>r Al-Fikr, 

1984), 683. 
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d. Saudara-saudara perempuan seibu. 

e. Saudara-saudara perempuan seayah.38 

f.   Anak perempuan dari saudara perempuan kandung. 

g. Anak perempuan dari saidara ibu. 

h. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari bihak ibu dan ayah.39 

 Sedangkan menurut kalangan mazha>b Maliki>, hak asuh berturut-turut 

dialihkan dari ibu kepada: 

a. Ibunya ibu dan seterusnya ke atas. 

b. Saudara perempuan ibu sekandung. 

c. Saudara perempuan ibu se ibu. 

d. Saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu. 

e. Saudara perempuan kakek dari pihak ibu. 

f. Saudara perempuan kakek dari pihak ayah. 

g. Ibu ibunya ayah. 

h. Ibu bapaknya ayah dan seterusnya.40 

  Menurut Mazha>b Sya>fi’i, hak atas asuhan secara berturut-turut adalah: 

a. Ibu. 

b. Ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu mereka 

adalah pewaris-pewaris si anak. 

                                                            
38 Ibid, 683.  

39 Muhammad Uwaida>h dan Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2004), 456.  

40 Peunoh  Daly, Hukum Perkawinan Islam;Suatu  studi dalam  kalangan  Ahlussunnah  dan 
Negara-negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 87. 
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c. Ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka 

adalah pewaris-pewarisnya pula. 

d. Saudara-saudara perempuan kandung. 

e. Saudara-saudara perempuan seibu. 

f. Saudara-saudara perempuan seayah. 

g. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung. 

h. Anak perempuan dari saudara seibu. 

i. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.41 

2. Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) 

 Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyatakan.42 

 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusan. 

b. 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. 

                                                            
41 Wahba>h Al–Zuhaili>, Al-Fiqih Al-Isla>mi wa Adilla>tuh  Juz VII, (Damaskus: Da>ral-Fikr, 

1984),  683. 

42 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: 
Citra Umbara,  2007), 16-17. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang belum 

mumayyiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya, kecuali bila ibunya 

telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 

a. Wanita-wnita dalam garis lurus dari ibunya. 

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.43 

E. Pendapat Ulama Tentang Masa H}ad}a>nah 

H}ad}a>nah (pengasuhan) anak berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun 

perempuan, tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai 

tamyiz dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan 

sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaiaan, dan 

membersihkan diri (mandi dan lainnya). Masa ini tidak dapat ditentukan pada 

usia tertentu, melaikan ukurannya adalah tamyiz dan lepas dari 

ketergantungan. Selama anak kecil sudah mumayyiz dan tidak lagi bergantung 

                                                            
43 Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika, Presindo, 

2007), 138. 
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pada pelayanan wanita, serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan 

dasarnya maka berakhirlah masa pengasuhannya. 

 Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang menerangkan dengan 

tegas tentang masa (jangka waktu) h}ad}a>nah. Mengenai hal ini para ulama 

berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) h}ad}a>nah. 

1. Menurut madha>b Hanafi>, h}ad}a>nah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu 

tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya 

sehari-hari dan bagi anak perempuan berakhir apabila telah datang masa 

haid pertamanya.44 Pendapat madzhab Hana>fi yang lain mengatakan bahwa 

masa h}ad}a>nah berakhir bila mana si anak telah mencapai umur 7 tahun bagi 

laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan 

lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan 

dari perempuan (Ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut 

lebih dahulu merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya.45 

2. Menurut madha>b Ima>m Ma>lik, masa h}ad}a>nah anak laki-laki itu berakhir 

dengan ihtilam (mimpi), sedangkan masa h}ad}a>nah untuk anak perempuan 

berakhir dengan sampainya ia pada usia menikah. Jika ia sampai pada usia 

menikah, sedangkan ibu dalam masa iddah, maka ia lebih berhak terhadap 

anak putrinya sampai ia menikah (lagi). Jika tidak sedang demikian, maka 

anak itu dititipkan kepada ayahnya atau jka ayahnya tidak ada, maka ia 

dititipkan atau digabungkan kepada wali-walinya. 

                                                            
44 Arb.Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana,2006),185.  
45 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kotemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2010) , 186.  
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3. Menurut madha>b Ima>m Syafi’i>, maka h}ad}a>nah anak, baik laki-laki maupun 

perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika 

telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia 

dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut 

siapa saja di antara mereka yang ia pilih.46 

Dalil yang mereka pergunakan adalah sebagai berikut: 

ْنَدُه َعْن َاِيب ُهَريـْرََة َانَّ اْمَرأََة َجاَءْت ِإَىل َرُسْوِل اِهللا َصلَّ اهللا َعَلْيِه َوَسلَّم َوأَنَا َقاِعٌد عِ 

يَاَرُسْوُل اهللا ِإنَّ َزْوِجي يُرِْيُد َأْن َيْذَهَب بِاْبِين َوَقْت َسَقاِين ِمْن بِْئِر َأِيب ِعَنَبَة : فـََقَلتْ 

َمْن ُحيَاِقِين ِيف َوَلِدي : ِاْسَتِهمَّا َعَلْيِه فـََقاَل َزْوُجَها : َوَقْد نـََفَعِين فـََقاَل َرُسْوُل اهللا 

َهَذا أَبـُْوَك َوَهِذِه أُمَُّك َفُحْذ بَِيِد أَْيِهَما ِشْئَت : لَى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّم فـََقاَل النَِّيبُّ صَ 

  )رواه ابن جمه والرتميذئ( .فََأَخَذ بَِيِد أُمِِّه فَاْنطََلَقْت ِبهِ 

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, “ada seorang 
perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku 
sedang duduk di sampingnya. Ia berkata,”Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah 
mengambilkan air untukku dari sumur Abu ‘Anbah. Ia telah 
memberi manfaat padaku dengan nafkah yang diberikannya”. Lalu 
nabi Muhammad SAW bersabda, “Ambillah bagian olehmu berdua 
padanya’’.Suaminya berkata, Siapakah yang membenciku karena 
mengurus anakku? Nabi Muhammad SAW bersabda, “ini ayahmu 
dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki”. 
Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunyapun berangkat 
membawanya.47 

 

                                                            
46 Ibid, 186-187. 
47 Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy> ats As-Sajastani>, Sunan Abu Daud Juz 1,(Baerut: Da>r  al-

Fikr, 2003), 526.  
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 Menurut hadis ini, jika kedua orang tua bertengkar mengenai anaknya, 

maka sang anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih. Siapa saja yang 

ia pilih, itulah yang ia ikuti. 

 Merurut Ima>m Ahma>d bin Hanba>l, mengatakan h}ad}a>nah  anak itu berakhir 

sampai anak itu berakhir sampai anak tersebut berumur tujuh tahun. Jika ia 

telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan 

untuk memilih diantara kedua orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka 

ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak untuk memilih (Baginya).48 

 Setelah dikemukakan berbagai pendapat para fuqaha> di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pendapat Ima>m Syafi’i> lebih kuat. Bahwa takhyi>r berlaku 

untuk anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur tamyiz 

sebab pada h}ad}a>nah sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak. 

 Ketentuan bagi anak perempuan, menurut Ima>m Ma>lik harus diberi 

pilihan, sama seperti pendapat Ima>m Syafi’i>. Menurut Ima>m Abu> Hani>fah, 

bagi anak perempuan ibu lebih berhak sampai dia menikah atau baligh. 

Menurut Ima>m Ma>lik, ibu lebih berhak sampai dia menikah dan serumah 

dengan suami. Menurut Ahma>d bin Hanbali>, ayah lebih berhak, tampa harus 

memberi pilihan, salama telah berusia sembilan tahun. Sedangkan ibu, lebih 

berhak bersamanya hingga usia sembilan tahun .49 

 Sementara itu, anak yang masih dalam masa h}ad}a>nah, jika ia sakit atau 

gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak berada di tangan ibunya, 

                                                            
48  Huzaemah TahidoYanggo, Fiqih Perempuan Kotemporer, (Jakarta:GhaliaIndonesia, 

2010), 187-188.  

49 Sayyi>dSa>biq, Fiqih Sunnah Sayyi>d Sa>biq Jilid 2 (Jakarta: Al-I’tisom,2008),540.  
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baik masih kecil maupun sudah besar sebab ia memerlukan orang yang 

melayani dan memenuhi segala kebutuhanya. Kaum perempuan, dalam hal ini 

jauh lebih mengetahui hal-hal seperti itu, ibunya tentu lebih sayang kepadanya 

dari pada yang lainnya.50 

F. Masla>hah Mursalah 

 Sebagai sumber ajaran Al-Qur’an dan Hadits tidak memuat secara rinci 

peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan mu’amalah. 

Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan-permasalahan 

hukum Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang 

global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum setelah habisnya 

periode turunnya wahyu sejauh tidak ada nash yang jelas, dalam penetapan 

suatu hukum diserahkan kepada ijtihad bi al-ra’yi para mujtahid. Salah satu 

bentuk ijtihad yang dapat ditempuh memalui metode maslahah mursalah.51 

 Adapun untuk memahami tentang maslahah mursalah lebih dalam, perlu 

kiranya penulis jelaskan pengertian maslahah mursalah baik secara bahasa 

(etimologi) maupun secara istilah (terminologi) dari pendapat-pendapat ulama 

mujtahidin maupun pakar-pakar hukum Islam  Indonesia. 

 Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa arab dan telah 

dibekukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak 

kerusakan. Menurut bahasa aslinnya, kata maslahah mursalah berasal dari kata 
                                                            

50 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kotemporer, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 
2010), 188. 

 51 Amin Farih, kemaslahatan dan pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-syathibi, 
(semarang;Walisonggo Pres, 2008), 40-41. 
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saluha, yasluhu, salahan ; صالحا, يصلح, صلح  artinya sesuatu yang baik, patut, dan 

bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan 

dalil agama (Al-Qur’an dan Hadits) yang membolehkan atau yang 

melarangnya.52 

 Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi 

tolok ukur suatu maslahah adalah terwujudnya tujuan syara’ atau lebih dikenal 

dengan maqa>s}id asy syari>’ah. Hal ini erat kaitannya dengan keselamatan dan 

kesejahteraan ukhrowi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tampa 

terwujudnya tujuan syara’ tersebut yang meliputi pemeliharaan lima hal yaitu 

Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun 

berurut berdasarkan prioritas urgensinya.53 

 Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah 

rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode maqa>s}id 

asy syari>’ah, yakni tentang tujuannya ditetapkannya hukum dalam Islam. 

Adapun inti dari maqa>s}id asy syari>’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak 

mad}a>rat. Istilah yang sepadan dengan maqa>s}id asy syari>’ah  adalah maslahat, 

karena penetapan hukum dalam Islam harus berbuara dalam maslahat.54 

 

 

                                                            
 52 Ibid. 15. 

 53 Hanka Haq, Al-Syathibi Aspek Teologis konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat, 
(Jakarta;Erlangga, 2007), 95. 

 54 Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran  Hukum Islam, cet. Ke- 2 (Jogjakarta: 
UUI Press, 2001), 50. 
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BAB III 

H}AD}A>NAH  ANAK KEPADA BAPAK DI PENGADILAN AGAMA NGAWI 

(Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw) 

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Ngawi 

1. Sejarah Singkat Tentang Pengadilan Agama Ngawi 

 Pengadilan Agama yang telah ada sejak zaman kesultanan, secara 

yuridis baru diakui oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan surat 

keputusan Raja Belanda, yaitu raja wiliem III 19 juni 1882 Nomor 24 yang 

dimuat dalam staatbland 1882 No. 152 Tentang Pengadilan Agama di Jawa 

dan Madura. 

 Terhadap Stbl. 1882 No. 152 para ahli hukum bersepakat bahwa hal 

tersebut merupakan hasil dari teori Receptio In Complexu LWC Van den 

Berg. Keberadaan Pengadilan Agama Mulai digugat ketika lahirnya teori 

Hukum Adat oleh Van Vollen-Hoven dan Snouck Hurgronje dengan teori 

Receptie, akibat dari teori tersebut pemerintah Hindia Belanda meninjau 

kembali kedudukan Peradilan Agama karena Stbl. 1882 No. 152 dianggap 

merupakan suatu kesalahan pemerintah Hindia Belanda yang mengakui 

terbentuknya Pengadilan Agama Stbl. 1882 No. 152 yang intinya 

“memperlakukan undang-undang agama”, diganti dengan Stbl. Tahun 1907 

No.204, Stbl. Tahun 1919 No. 262 yang intinya “memperhatikan undang-

undang Agama.” 
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 Pasca proklamasi kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan 

pada pasal II Aturan Peralihan kemudian dipertegas dengan Peraturan 

Presiden No.2 pada tanggal 10 Oktober 1945 dalam Pasal 1, dijelaskan: 

“Segala badan-badan Negara yang ada sampai berdirinya Republik 

Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru 

menurut Undang-undang Dasar, maka tetap berlaku asal saja tidak berlaku 

dengan undang-undang tersebut.” 

 Dengan demikian Peradilan Agama sebagai produk hukum colonial 

Hindia Belanda masih dipergunakan di Indonesia. 

 Di zaman pemerintahan Hindia Belanda Pengadilan Agama 

berkembang, daerah demi daerah dalam keadaan yang tidak sama, baik 

namanya, wewenangnya maupun strukturnya. Legitimasi keberadaan 

Pengadilan Agama waktu itu didasarkan pada pasal 75 ayat 2 Regerings 

Reglement (RR) yang berbunyi : 

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau 

yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan 

hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang 

agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka.” 

 Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan 

stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan 

perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan-

penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610). Adapun yang memprakarsai 

pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM IMAM DIPURO 
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sekaligus  terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. 

Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama 

Ngawi dengan nama PRIESTERRAAD ORGANISATION, administratif 

dan finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement 

Vanyustitie), pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), dengan nama 

SOORYO HOOIN dibawah urusan Kehakiman GUSAIKANBU. Masa 

sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan 

nama PENGADILAN AGAMA kembali dibawah departemen Kehakiman 

dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama 

(DITBINBAPERA). Adapun teknik yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Cabang Surabaya. dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) 

Cabang Surabaya.1 

 Pengadilan Agama Ngawi sebagai instansi yang melaksanakan tugas 

kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya yang menjadi landasan 

hukum dan landasan kerjanya adalah: 

a. Undang-undang Dasar 1945. 

b. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan 

kehakiman. 

c. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

d. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

e. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. 

                                                            
 1 buku Panduan Pengadilan Agama Ngawi, 15 
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan 

pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974. 

g. Keputusan Ketua Menteri Agama RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 

tanggal 24 februari 1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja 

kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan 

keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang susunan 

organisasi dan tata kerja kesekretariatan Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama. 

h. Keputusan Menteri Agama RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 

januari 1991 tentang pola pidana dalam Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama. 

i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang 

pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh pengadilan tingkat 

banding dan pengadilan tingkat pertama. 

j. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainya yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama. 

k. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang perubahan satu bab di 

bawah Mahkamah Agung RI.2 

2. Letak Geografi 

 Secara geografis wilayah Ngawi terletak diwilayah barat di Propinsi 

Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah. Luas 

wilayah kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km2, di mana sekitar 40 persen 

                                                            
 2  Pengadilan Agama Ngawi, Artikel diakses,  6 Mei 2020 dari  http://pajb.net.  
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atau sekitar 506,6 km2 berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini 

terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa 

tersebut adalah kelurahan. Pada tahun 2004 berdasarkan peraturan daerah 

(perda) wilayah kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan, manun 

karena prasaranan administrasi di kedua kecamatan baru belum terbentuk 

maka dalam publikasi ini masih mengunakan perda yang lama. Secara 

geografis kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7 21’-7 31’ Lintang Selatan 

dan 110 10’-111 40’ Bujur Timur. 

 Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. 

Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngarmbe, 

Jogorogo, dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Batas wilayah 

kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi Jawa 

Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro. 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun. 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan. 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi 

Jawa Tengah).3 

 

 

 

 

                                                            
 3 Letak Geografis Pengadilan Agama Ngawi, artikel diakses, 6 Mei 2020, dari https://ngawi  
kab.go.id.  
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3. Struktur Organisasi 

 Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 004 

tahun 1992 tentang sususnan organisasi serta surat keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi ditetapkan 

bahwa struktur organisasi Pengadilan Agama Ngawi sebagaimana berlaku 

pada Pengadilan Agama di lingkungan Departemen Agama RI, adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketua  :     Drs. Muslim, S.H., M.H. 

b. Wakil Ketua :  - 

c. Hakim    : 1. Drs. Suwarto, M. H.  

      2. Dr. H. Mudzakkir, M. HI 

      3. Drs. Muntasir, M. HP 

       4. Hj. Luthfiyana, S. Ag. S.H 

d. Panitera :      Zahri Muttaqin, S.Ag., M.H.E.S. 

e. Wakil Panitera :  -- 

f.    Panmud  Permohonan :    Sudarminto 

g. Panmud  Gugatan :  1. Hj. Inatun, S. H 

     2. Sofatu Rosidah 

     3. Siddiq Nur Iman 

     4. Ariyanto Saputro, A.Md 

h. Panmud  Hukum    : 1. Hidayat Mursito, S. H 

      2. Rubani 

    3. Dandy  Murtadlo 
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      4. Alif Syarifudin, S.H. 

i. Panitera pengganti :  1. Abdul Jamil, S.H.I 

     2. R. Bastuti Ridwan, S. Ag 

     3. Ahmad Atas Muhrof, S.H.I 

      4. Eko Wahyuni, S.H 

      5. Sutopo, S. H 

      6. Khoirurrozi, S. Sy. 

j. Jurusita / Jurusita Pengganti :   1. Sutopo, S. H 

   2. Sumadi, S. H 

   3. Hj. Inatun, S. H 

    4. Berti Yussi Ekasari, A. Md 

    5. Ridwan, S. H 

   6. Agus Widyanto, S. H. I 

    7. Sofatu Rosidah 

    8. Khoirurrozi, S. Sy. 

k. Sekretaris  :     Sutji Eny Lestari, S. H 

l. Bendahara   :      Berti Yussi Ekasari, A. Md 

m. Kasubag Perencana- an IT,    :       Agus Widyanto, S. H. I   

dan Pelaporan   

n. Kasubag. Kepegawaian,  :    1. M. Ali Qoyiymuddin, S.H.I 

 Organisasi dan Tata Laksana         2. Santosa Budi Raharjo, A.Md. 

o. Kasubag Umum dan Keuangan :   1. Wakid Ariyadi, S. Sos. H 

      2. H. Umbar Muchsid 
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      3. M. Anas Zainurrohman, S. Kom 

      4. Sudarsono 

      5. Berti Yussi Eka Sari, A.Md 

 

B. Duduk Perkara (Putusan Nomor  084/Pdt.G/2017/PA.Ngw) 

 Dalam surat gugatan duduk perkara/posita sangat penting eksistensinya, 

setiap surat gugatan memuat posita. Pada hakikatnya posita atau 

fundamentum petendi yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa. 

 Biasanya dalam praktik baik dalam putusan ataupun surat gugatan lebih 

dikenal atau lebih lazim disebut dengan duduk perkara yang menjadi dasar 

yuridis gugatan atau menguraikan secara kronologis duduk perkaranya 

kemudian penguraian tentang hukumnya, tidak berarti harus menyebutkan 

peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntunan, melainkan cukup 

hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai 

dasar dari tuntutan. 

 Tentang posita atau duduk perkara dalam surat Permohonannya 

tertanggal 13 Oktober 2017 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan 

Agama Ngawi dibawah Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw mengemukakan hal-

hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan secara 

sah menurut syariat Agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
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Ngawi, Kab. Ngawi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 461/26/ 

VII/2000 tanggal 14 Agustus 2000. 

2. Dahwa saat pernikahan, status pemohon adalah jejaka, sedangkan 

termohon statusnya perawan. Setelah menikah, pemohon dan termohon 

menetap menjadi satu rumah  dengan orang tua termohon di jalan 

Trunojoyo, Gang Wijaya Kusuma, RT 2, RW 3 Kel. Margomulyo, Kec. 

Ngawi, Kab. Ngawi Jawa Timur selama sekitar 2 (dua) tahun. Selanjutnya 

pasangan suami istri ini berpindah-pindah karena tugas dari Perusahaan 

tempat Pemohon bekerja dan terakhir berhasil membeli tanah dan 

mendirikan rumah di Perumahan Darussalam, RT 02, RW 15, B3 No.1 

Desa Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat.  

3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

berjalan harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru 

menikah pada umumnya. Kebahagiannya menjadi lengkap setelah 

kehadiran 2 (dua) buah hati mereka,  anak pertama berkelamin perempuan 

lahir di Ngawi tanggal 18 Juni 2001 diberi nama ANAK 1 dan anak yang 

kedua juga berkelamin perempuan lahir di Situbondo tanggal 19 Agustus 

2007 diberi nama ANAK 2 . 

4. Bahwa hubungan suami istri mulai retak sekitar pertengahan tahun 2014. 

Penyebabnya, Termohon mempunyai kebiasaan tidak  baik yaitu sering 

keluar malam tanpa pamit pemohon dan biasanya pulang hingga tengah 

malam. Ketika Pemohon mengingatkan supaya meninggalkan kebiasaan 
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tidak baik karena akan berpengaruh terhadap kejiwaan anak-anaknya, 

Terhomon malah marah dan berakhir dengan pertengkaran. 

5. Bahwa karena merasa tidak mampu menghentikan kebiasan tidak baik  

termohon, akhirnya pemohon minta tolong kepada AYAH T, orang tua 

termohon di Ngawi supaya pergi ke Bekasi. Tujuannya diminta untuk 

menasehati termohon agar sadar dengan meninggalkan kebiasan yang 

tidak terpuji tersebut. 

6. Bahwa setelah seminggu mertua pemohon yaitu AYAH T berada di 

Bekasi, sikap termohon mulai berubah. Tetapi ketika AYAH T pamit 

pulang, Termohon malah ikut bersama dengan bapaknya pulang ke Ngawi. 

Sedangkan ke dua anaknya tinggal di Bekasi bersama dengan pemohon. 

7. Bahwa pada awal Maret 2015, tiba-tiba termohon kembali ke Bekasi 

menemui pemohon dan kedua anaknya. Tetapi ada yang aneh, termohon 

tidak mau disentuh dan tidak mau melayani hubungan intim alasannya jijik 

dengan pemohon. Kejadian tersebut berlanjut hampir 10 bulan. 

8. Bahwa pada akhir Desember 2015, termohon mengajak berbicara empat 

mata dengan pemohon. Inti pembicaraan bahwa termohon ingin pisah 

dengan pemohon secara baik-baik, selanjutnya termohon mau pulang ke 

Ngawi. Sedangkan anak-anak biar tinggal di Bekasi. Seketika itu juga 

termohon minta diantar ke terminal untuk pulang ke Ngawi. 

9. Behwa meskipun sejak bulan Desember 2015 termohon sudah berada di 

Ngawi, namun pemohon pada bulan Januari hingga Agustus 2016 masih 

tetap mengirim uang jatah nafkah kepada termohon sebesar Rp 1,5 
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juta/bulan. Pemohon menghentikan pengiriman uang jatah nafkah setelah 

termohon dalam komunikasi lewat hendpone akhir Agustus 2016 

menyatakan kita ketemu di Pengadilan Agama Ngawi. 

10. Dari serangkaian kejadian tersebut diatas, pemohon mengalami tekanan 

dan penderitaan lahir maupun batin, sehingga tidak sanggup melanjutkan 

lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon. Oleh karena antara 

pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan kesesuaian serta 

sudah setahun lebih tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya 

suami istri lagi. Manurut hemat pemohon rumah tangga seperti ini tidak 

ada manfaatnya untuk dipertahankan. Maka cerai talak adalah jalan satu-

satunya yang terbaik demi masa depan pemohon dan anak-anak pemohon. 

Untuk itu, sudah selayaknya permohonan diajukan pemohon untuk 

dikabulkan dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut : 

a. Mengabulkan permohonan pemohon; 

b. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrak talak terhadap 

termohon dihadapan sidang di Pengadilan Agama Ngawi; 

c. Membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut ketentuan 

hukum.4 

 Yang berperkara dan pihak yang terlibat pada hari sidang yang telah 

ditentukan pemohon dan kuasanya Surat Al Alixander, S.H. Advokat dan 

Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2017 hadir di 

persidangan; 

                                                            
 4 Arsip Pengadilan Agama Ngawi, Putusan No. 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw.  
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 Bahwa termohon hadir dipersidangan dan selanjutnya memberikan kuasa 

kepada Suprianto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat 

Kuasa tanggal 16 Januari 2017 hadir di persidangan; 

 Bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 

Para pihak memilih DRS. H.M. ABD. Wahid, S.H. sebagai Mediator akan 

tetapi tidak berhasil.5 

C. Dasar Hukum Hakim  

 berdasarkan kemaslahatan si anak pada masla>hah mursalah sesuai dengan 

maqa>sid asy> syari>’ah. Adapun inti dari maqa>s}id asy syari>’ah adalah untuk 

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik 

manfaat dan menolak mad}a>rat. Istilah yang sepadan dengan maqa>s}id asy 

syari>’ah  adalah maslahat. Hakim memberikan putusan h}ad}a>nah kepada ayah 

adalah semata-mata berdasarkan demi kepentingan dan kemaslahatan anak, 

penjagaan anak dari lingkungan yang membuatnya  tidak nyaman dan demi 

terjaganya pembentukan dan perkembangan anak, juga merupakan 

pertimbangan yang digunakan hakim dengan tidak memberikan hak asuh 

kepada ibunya yang kurang perduli kepada anaknya. Hakim menetapkan 

putusan h}ad}a>nah kapada ayah adalah semata-mata berdasarkan kebaikan dan 

kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri. 

 Tujuan pemeliharaan anak adalah demi kebaikan dan kenyamanan anak itu 

sendiri, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan 

                                                            
 5 Arsip Pengadilan Agama Ngawi, Putusan No. 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. 



56 

 

 

dengan memperhatikan pendapat ulama dalam kitab Qo>wa>ni>nunsy Shar’i>ya>h}: 

104 yang artinya: “....Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, 

maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya “, yang selanjutnya diambil 

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh 

karenanya gugatan Penggugat mengenai hak h{ad}a>nah kedua anak bernama 

ANAK 1 dan ANAK 2, harus ditolak. Bahwa perkara ini termasuk dalam 

bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 

tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 serta  perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara dibebankan kepada  pemohon.6 

 Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “baik ibu atau bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, 

pengadilan memberi keputusannya”. Oleh karena yang menentukan 

pemeliharaan (asuh) adalah pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama 

Ngawi. Maka majelis hakim menimbang bahwa anak yang bernama Nur Dewi 

Safitri lahir tanggal 18 Juni 2001  dan Naisya Dewi Ayu lahir tanggal 19 

Agustus 2007 meskipun masih dibawah umur tetapi pada saat ini berada dalam 

pemeliharaan pemohon dan telah pula sekolah dekat kediaman pemohon, maka 

Majelis Hakim menilai bahwa karena usia anak tersebut sulit untuk beradaptasi 

terhadap lingkungan yang baru, demi menjaga perkembangan jiwa anak 

                                                            
 6  Wawancara Hakim PA  Ngawi, 25 September 2020. 
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tersebut dan demi kepentingan anak tersebut sebagai ketentuan pasal 2 UU No. 

23 Tentang Perlindungan Anak, maka hak asuh/pemeliharaan (H>}ad}a>nah) 

terhadap anak yang bernama Nur Dewi Safitri lahir tanggal 18 Juni 2001  dan 

Naisya Dewi Ayu lahir tanggal 19 Agustus 2007 ditetapkan kepada pemohon.7 

D. Pertimbangan Hukum Hakim 

 Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan 

dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta 

yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari 

pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting 

(Mengualifikasi), dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai 

keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan dari permohonan pemohon, 

putusan No. 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw, maka pertimbangan hukum majelis 

hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut, antara lain: 

 Pertimbangan pertama Bahwa pemohon dan termohon telah 

melangsungkan pernikahan secara sah menurut syariat Agama Islam pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ngawi,Kab.Ngawi sebagaimana tercatat 

dalam Akta Nikah No. 461/26/VII/2000 tanggal 14 Agustus 2000. 

 Pertimbangan kedua bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-

sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga telah ditempuh 

melalui proses mediasi dengan mediator DRS. H.M. ABD. WAHID,S.H. akan 

                                                            
 7 Wawancara Hakim PA Ngawi, 25 September  2020. 
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tetapi tidak berhasil.Termohon telah mengakui adanya pertengkaran, yang pada 

pokoknya masalah ekonomi kurang. 

 Pertimbangan ketiga bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak 

mengenal adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah 

bersifat imperatif oleh karena itu meskipun termohon tidak membantah dalil-

dalil pemohon, maka terhadap pemohon dibebankan pembuktian. Pemohon 

telah mengajukan bukti surat P, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup 

serta telah dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) 

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 

Jo.pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai 

pasal 1888 KUH Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih 

lanjut. 

 Pertimbangan keempat bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, berdasarkan pasal 165 HIR, bukti tersebut mempunyai nilai 

pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak.Berdasarkan bukti 

(P) terbukti antara  pemohondantermohon terikat dalam sebuah perkawinan 

yang sah. Disamping bukti suratpemohon juga telah mengajukan 2 (dua) 

orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan  

persidangan.  

 Pertimbangan kelima bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon 

adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di 

depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, 
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oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi.saksi-saksi yang diajukan 

pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai 

diatas.Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah 

memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas.Termohon juga 

mengajukan bukti surat T. Berupa KTP termohon yang beralamat di bekasi, 

namun saat ini termohon berdomisili di Ngawi, dan termohon tidak keberatan 

perkara ini diajukan di Ngawi, sehingga Majelis hakim tidak perlu 

mempertimbangkan lebih lanjut.Termohon juga menghadirkan kedua orang 

tuanya di persidangan untuk didengar keterangannya.Keterangan saksi-saksi 

tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana 

antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok 

perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.  

 Pertimbangan keenam bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan 

oleh pemohon dihubungkan dengan jawaban termohon dan juga saksi pemohon 

maupun termohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut.  

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah yang menikah 

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ngawi, Kabupaten Ngawi. 

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dan 

harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Dewi Safitri dan 

Naisya Dewi Ayu.  

3. Bahwa sejak tahun 2015 antara pemohon dan termohon sering terjadi 

perselisihan yang disebabkan karena termohon sering keluar rumah saat 
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pemohon pergi ke luar kota dengan meninggalkan anak-anak, kalau 

diingatkan pemohon, termohon marah-marah, kemudian termohon pulang 

ke rumah orang tuanya tanpa kedua anaknya.  

4. bahwa termohon 2 kali pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya, 

yang pertama tahun 2014 termohon pulang dengan dijemput orang tuanya, 5 

bulan kemudian termohon rukun lagi dengan pemohon dan 4 bulan 

kemudian sejak Desember 2015 termohon pulang lagi hingga sekarang. 

5. Bahwa pemohon dan termohon kurang lebih selama 2 tahun hidup pisah 

tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir 

maupun batin; 

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan  

termohon tetapi tidak berhasil. 

 Pertimbangan ketujuh bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, 

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU 

Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai oleh karena itu perceraian adalah alternatif 

terbaik bagi keduanya.Kondisi rumah tangga yang demikian apabila tetap 

dipertahankan tidak akan membawa maslahah bahkan akan menimbulkan 

pertengkaran yang berkepanjangan dan mudarat bagi pemohon dan termohon, 

oleh karena itu  alternatif yang harus ditempuh untuk mengakhiri perselisihan 

dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah perceraian, hal tersebut 

sejalan dengan pendapat seorang pakar Hukum Islam Mustha>fa Assi>ba’i> dalam 
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bukunya al-Mar’a>tu Baina>l Fiqhi> Wa>l Qanu>n halaman 100 yang diambil alih 

sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : 

و ال خري ىف اجتماع بني متبا غضني ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطري اكان من 

.اخلري ان تنتهي العالقة الزوجية بني هذين الزوجني   

 Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri 
yangkeduanyaselalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil 
maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri 
tersebut diceraikan saja. 

 

 Pertimbangan kedelapan bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil 

al-Qur’an  dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : 

.و ان عز مو اا لطال ق فا ن اهللا مسيع عليم   

 Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

 

 Pertimbangan kesembilan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon yaitu antara 

pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan 

tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terbukti oleh karena itu sesuai 

dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 

116 huruf (f) Kompilasi  Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut 

dikabulkan; 

 Pertimbangan kesepuluh bahwa oleh karena antara pemohon dan termohon 

belum pernah bercerai, keduanya telah terjadi duh}ul, maka talak yang 

dijatuhkan oleh pemohon adalah talak satu roj'i dan dilakukan di muka sidang 
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Pengadilan. Berdasarkan pasal 84 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 yang telah 

ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta  

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa 

Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 

berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai 

salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan 

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon untuk 

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk 

itu, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan 

Agama Ngawi untuk menjalankan ketentuan Pasal tersebut; 

 Pertimbangan kesebelas bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya, 

termohon mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

1. Bahwa termohon menuntut dari pemohon nafkah madliyah selama 10 bulan, 

nafkah iddah dan mut’ah. 

2. Bahwa termohon juga minta hak asuk kedua anak bernama Nur Dewi Saritri 

dan Naisya Dewi Ayu. 

3. Bahwa termohon juga menuntut pembagian harta gono-gini berupa Bahwa 

Penggugat Rekonpensi meminta pembagian harta gono-gini berupa tanah 71 

m2 berikut bangunan rumah yang berada di Perumahan Cahaya Darussalam, 

RT.02, RW.15, B3 No. 1, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten 

Bekasi Jawa Barat, dengan sertifikah HGB no. 2338/Cijengkol atas nama 

PT Cahaya Indorama Pratamajaya tanggal 06 Juni 2014 dengan akta jual 
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beli no. 2876/2013 31 Desember 2013, dengan batas-batas: 

a. Sebelah utara  :  kapling tanah 

b. Sebelah selatan  :  kapling tanah kosong 

c. Sebelah timur  :  perumahan blok lain; 

d. Sebelah barat  :  jalan perumahan; 

 Yang amarnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya; 

2. Menghukun Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat 

Rekonpensi sebesar Rp 329.500.000,- (tigaratus duapuluh sembilan juta 

limaratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

3. Nafkah lampau yang belum terbayarkan selama 10 bulan X Rp. 

1.500.000,-, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 

4. Uang iddah selama 3 bulan X Rp. 1.500.000,- sebesar Rp. 4.500.000,- 

(Empat juta lima ratus ribu rupiah); 

5. Uang mut’ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 

6. Uang pembagian harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah 

diatasnya, dengan penafsiran harga tanah dan rumahnya Rp. 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibagi 2 sebesar Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); 

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan putusan 

rekonpensi sebelum pelaksaan putusan Konpensi; 

 Pertimbangan keduabelas bahwa kedudukan para pihak semula pemohon 

dalam Konpensi menjadi tergugat dalam Rekonpensi, sedang termohon dalam 
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Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi. Bahwa oleh karena antara 

Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan mengenai 

nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan pembagian gono-gini, dimana 

Tergugat bersedia  membayar nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan 

sejumlah Rp. 3.000.000,-, mut’ah Rp. 7.000.000,- dan pembagian gono-gini 

sebesar Rp. 50.000.0000,-, Penggugat menerimanya, dan kedua belah pihak 

harus mentaati isi kesepakatan tersebut, maka dalam kesimpulan Penggugat 

Rekonpensi mencabut gugatan mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, 

mut’ah dan pembagian gono-gini, oleh Majelis dikabulkan, oleh karenanya hal 

tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; 

 Pertimbangan ketigabelas bahwa mengenai hak asuk anak, dalam posita 

gugatan Rekonpenndi, Penggugat Rekonpensi meminta hak asuk terhadap 

kedua anak bernama  ANAK 1 dan ANAK 2, akan tetapi dalam petitum, 

Penggugat sama sekali tidak menyinggung masalah tersebut, sehingga Majelis 

berkesimpulan bahwa Penggugat hanya lupa masalah hak h}ad}a>nah tidak 

dimasukkan dalam petitum Rekonpensi. Mengenai gugatan hak h}ad}a>nah 

terhadap kedua anak yang  diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa telah terbukti Penggugat sering keluar malam dengan meninggalkan 

anak-anak, walau menurut penggugat hanya sekedar curhat, tapi karena 

malam hari, tentu tidak baik meninggalkan anak-anak, Penggugat juga 

secara eksplisit mengakui kalau disuruh sholat sering membangkang; 
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2. Bahwa Penggugat 2 kali pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya 

dengan meninggalkan anak-anak, dan selama itu pula tidak nampak 

Penggugat ada usaha untuk memberikan perhatian terhadap anak-anaknya; 

3. Bahwa selama 2 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat, 

sekolah dan pendidikan agama sudah berjalan dengan lancar, dan kedua 

anak tersebut telah nyaman tinggal bersama Tergugat;8 

  

                                                            
 8 Wawancara Hakim PA Ngawi, 25 September 2020. 
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BAB 1V 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 084/Pdt.G/  

2017/PA. Ngw. TENTANG HAK H}AD}A>NAH  ANAK KEPADA BAPAK 

A. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Had}a>nah Anak 

Kepada Bapak Dalam Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw  

 Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah 

rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode maqa>s}id 

asy syari>’ah, yakni tentang tujuannya ditetapkannya hukum dalam Islam. 

Adapun inti dari maqa>s}id asy syari>’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak 

mad}a>rat. Istilah yang sepadan dengan maqa>s}id asy syari>’ah  adalah maslahat, 

karena penetapan hukum dalam Islam harus berbuara dalam maslahat.   

 Hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki 

pengetahuan yang luas akan hukum. Umar ra. telah menyarankan pada Abu> 

Mu>sa al-Ash’Ari> yang mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam 

dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan 

mengatakan: “Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan 

kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-Qur’an dan tidak ada pula 

dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan 

ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana 

yang lebih mirip dengan kebenaran”. 

 Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan 

penafsiran hukum antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa 
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kasus yang ambigu dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus lain mengingat 

dan mengenali prinsip-prinsip interpretasi. Ima>mSyafi’i>, Hanba>li, dan Maliki> 

mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki 

kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak 

memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukha>lid, 

semua ulama mazha>b Hana>fi> memandang bahwa seorang mukha>lid, dengan 

pengetahuan yang cukup tentang al-Qur’an, Sunnah, dan sumber hukum Islam 

lainnya, dapat diizinkan menjadi hakim. 

 Penemuan hukum, lazimnya diartikan sebagai “proses pembentukan 

hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas 

melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit”. 

Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain yang juga bisa menemukan 

hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau 

penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum dalam istilah lain (yurisprudensi) 

karena ia akan menjadi presiden bagi hakim lain dalam kasus yang sama, akan 

tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan 

ilmu atau doktrin. 

 Dasar hukum hakim dalam menetapkan hak h}ad}a>nah kepada bapak 

putusan nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. Yaitu berdasarkan kemaslahatan si 

anak pada masla>hah mursalah sesuai dengan maqa>sid asy> syari>’ah. Adapun inti 

dari maqa>s}id asy syari>’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus 

menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mad}a>rat. Istilah 

yang sepadan dengan maqa>s}id asy syari>’ah  adalah maslahat Hakim 
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memberikan putusan h}ad}a>nah kepada ayah adalah semata-mata demi 

kepentingan dan kemaslahatan anak, penjagaan anak dari lingkungan yang 

membuatnya  tidak nyaman dan demi terjaganya pembentukan dan 

perkembangan anak, juga merupakan pertimbangan yang digunakan hakim 

dengan tidak memberikan hak asuh kepada ibunya yang kurang perduli kepada 

anaknya. Hakim menetapkan putusan h}ad}a>nah kapada ayah adalah semata-

mata berdasarkan kemaslahatan si anak, kebaikan dan kepentingan terbaik 

untuk anak itu sendiri. Mengenai pengasuhan anak harus berdasarkan 

kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan hak h}ad}a>nah agar hak-hak 

anak tetap terpenuhi dan dijamin masa depannya agar menjadi manusia yang 

berguna bagi Keluarga, Lingkungan, Agama, dan Negara. 

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Had}a>nah 

Anak Kepada Bapak Dalam Putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/ PA. Ngw 

 Dalam kaitannya dengan perkara ini, salah satu pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara ini dijatuhkan kepada bapak karena termohon 

sering keluar rumah saat pemohon pergi ke luar kota dengan meninggalkan 

anak, kalau diingatkan pemohon, termohon marah-marah, kemudian 

termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa kedua anaknya. Dikarenakan 

seorang anak itu perlu yang namanya bimbingan dan perhatian dari orang 

tunya serta pendidikan keluarga yang mendukung, maka dari itu antara 

pemohon dan termohon berdasarkan kemaslahatan anak maka hakim dengan 

segala pertimbangannya memutuskan hak h}ad}a>nah jatuh ke tangan bapak, 

Kemaslahatan yang dimaksud disini diantaranya yaitu pengawasan (menjaga 
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keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan 

kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer 

dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua 

si anak. Dalam pandangan fiqih, memelihara anak yang belum mampu 

mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan 

atau membahayakannya itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kedua 

Orang tua. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang benar-benar baru dan 

penting bagi anak. Dengan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dan 

menyaksikan perilaku anggota baru masyarakat barunya ia mulai mengkaji 

ulang semua pelajaran dan perilaku yang diperolehnya di lingkungan 

keluarga, untuk kemudian memilih bentuk yang tetap bagi dirinya. 

 Berdasarkan pertimbangan yang digunakan hakim secara keseluruan 

telah sesuai dengan maqa>sid asy> syari>’ah. Hakim memberikan putusan 

h}ad}a>nah kepada ayah adalah semata-mata demi kepentingan dan 

kemaslahatan anak, penjagaan anak dari lingkungan yang membuatnya  tidak 

nyaman dan demi terjaganya pembentukan dan perkembangan anak, juga 

merupakan pertimbangan yang digunakan hakim dengan tidak memberikan 

hak asuh kepada ibunya yang kurang perduli kepada anaknya. Hakim 

menetapkan putusan h}ad}a>nah kapada ayah adalah semata-mata untuk 

kemaslahatan, kebaikan dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri. 

Mengenai pengasuhan anak harus berdasarkan kelayakan seseorang untuk 

berhak mendapatkan hak h}ad}a>nah agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan 
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dijamin masa depannya agar menjadi manusia yang berguna bagi Keluarga, 

Lingkungan, Agama, dan Negara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dasar hukum hakim dalam memutuskan hak h}ad}a>nah kepada bapak pada 

putusan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Ngw. Yaitu berdasarkan Pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan mempertimbangkan kebaikan 

anak kemaslahatan si anak sesuai dengan masla>hah mursalah pada 

maqa>sid asy> syari>’ah. Adapun inti dari maqa>s}id asy syari>’ah adalah untuk 

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik 

manfaat dan menolak mad}a>rat. Pengasuhan anak harus berdasarkan 

kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan hak h}ad}a>nah agar hak-hak 

anak tetap terpenuhi dan dijamin masa depannya. 

2. Hakim di dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan yang 

digunakan yaitu melihat ibunya yang tidak perhatian kepada anaknya yang 

masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu, sering keluar malam 

dan meninggalkan anaknya di rumah ketika suami masih bekerja di luar 

kota, ketika diingatkan pemohon termohon malah marah-marah. 

Dikarenakan seorang anak itu perlu yang namanya bimbingan dan 

perhatian dari orang tua, hakim memberikan putusan h}ad}a>nah kepada 

Bapak adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan Anak. 

Karena ayahnya lebih perhatian dengan anaknya dan juga dekat dengan 
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ayahnya. Kemaslahatan yang dimaksud disini di antaranya yaitu 

pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan 

(memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti 

yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan 

dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. 

B. Saran-saran 

 Dari pemaparan di atas saran penulis sebagai berikut: 

1. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

sakinah mawaddah warahmah, dengan demikian mejaga keutuhan keluarga 

dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting bagi 

sebuah keluarga. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga 

hendaknya diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah terlebih 

dahulu. Cara terbaik dalam menyelesaikan dalam sebuah permasalahan 

adalah dengan kepala dingin dan tidak bersikap emosional. Sehingga, 

perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak langsung 

diselesaikan dengan jalan Pengadilan. 

2. Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling 

dirugikan. Oleh karena itu, perlu berfikir panjang dalam mengambil  sebuah 

keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk 

mengakhiri sebuah bahtera rumah tangga mengingat banyaknya dampak 

yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, salah satunya yaitu anak yang 

menjadi korbannya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 Transkip Wawancara Peneliti Dengan Hakim PA Ngawi 

 Nama : Nurhadi,S.HI.,M.H 

 Hari/tanggal : Jumat, 25 September 2020 

 Pukul : 08.30. WIB 

 Tempat : Pengadilan Agama Ngawi 

Peneliti Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai hakim? 

Nurhadi Saya menjabat sebagai hakim selama 17 tahun yaitu mulai 

dari tahun 1993 sampai sekarang ini yaitu tahun 2020,  

Peneliti Bagaimana proses penyelesaian perkara h}ad}a>nah selama ini 

yang anda lakukan sebagai seorang hakim? 

Nurhadi Perkara h}ad}a>nah ini terkadang diajukan dalam sebuah 

pokok perkara yaitu apabila terjadi penyimpangan, seperti 

memgingkari sebuah kesepakatan, atau salah satu pihak 

orang tua si anak dihalang-halangi untuk tidak bertemu 

dengan anak. Sehingga, dengan pelarangan tersebut 

menyebabkan tidak tercapainya kasih sayang orang tua 

kepada anak. Kemudian, ada juga perkara hadanah ini 

diajukan semata-mata demi menjaga kepentingan anak, 

maka para pihak yaitu orang tua anak tersebut tidak ingin 

mempermasalahkan pengasuhana terhadap anak tersebut. 

Dengan kata lain, pihak orang tua anak sepakat bahwa 

pengasuhan anak diberikan kepada pihak manapun yang 

lebih berhak atas pengasuhannya baik pihak ibu maupun 

pihak bapak. 

Dalam pengasuhan anak, sebagaimana pasal 41 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 



 

 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak Pengadilan member keputusan. 

b. 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. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami 

untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Perkara h}ad}a>nah ini diajukan setelah putusnya perkawinan, 

dengan alasan yang beraneka ragam, salah satunya yaitu 

karena si anak ditelantarkan oleh orang tua yang 

mengasuhnya. Adapun mengenai orang yang berhak 

mengenai pengasuhan atau pemeliharaan anak yaitu 

melihat kepada agama dan akhlak dari si pemegang hak 

asuh anak tersebut. 

 

Peneliti Perkara h}ad}a>nah biasanya diajukan setelah putusnya 

perkawinan, lalu siapakah yang paling banyak dari pihak 

yang berperkara yang mengajukan hak asuh anak? 

Nurhadi Seimbang antara ibu maupun bapak. 

Apabila cerai talak putusannya vestek, maka yang 

mengajukan adalah pihak ibu dari anak tersebut. Pada 

umumnya, pihak ibu karena tidak sedikit ibu yang meminta 

kepada Pengadilan agar hak asuh anak diberikan padanya. 



 

 

Peneliti Dalam menyelesaikan perkara h}ad}a>nah ini, butuh waktu 

berapa lama? Dan perlu berapa kali siding? 

Nurhadi Sidang maraton dilakukan seperti biasa yaitu mulai dari 

mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik 

penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan, dan 

terakhir yaitu putusan. Dalam menyelesaikan perkara 

hadanah ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan, 

yaitu perkara masuk ke Pengadilan pada bulan Oktober dan 

diputus  Berkekuatan Hukum Tetap pada bulan Mei. 

Peneliti Apakah dalam menyelesaikan perkara h}ad}a>nah banyak 

hambatan alias terulurnya waktu  dalam memutuskan 

perkara? 

Nurhadi Hambatannya yaitu Surat panggilan atau relaas yang 

ditujukan kepada tergugat dikirim memalui pos selama satu 

bulan. Namun, perkara h}ad}a>nah ini tidak telulur atau tepat 

waktu. 

Peneliti Bagaimana pengalaman ibu selama menjadi hakim, apakah 

pernah mendapat perkara h}ad}a>nah anak yang diberikan 

kepada bapak? 

Nurhadi Saya pernah memberikan putusan perkara h}ad}a>nah yakni 

memberikan hak hadanah anak kepada bapak, ketika 

putusan tersebut saya putuskan di Pengadilan Agama 

Ngawi. 

Peneliti Menurut bapak hakim, faktor-faktor apa saja yang dapat 

menyebabkan hak h}ad}a>nah anak diberikan kepada pihak 

bapak bukan pada ibu? 



 

 

Nurhadi Faktornya yaitu melihat kapada kepentingan si anak. 

Karena kepentingan anak adalah hal yang paling utama. 

Bila kepentingan anak diabaikan oleh orang tua yaitu si ibu 

maka boleh jadi hak hadanah anak tersebut diberikan 

kepada si bapak. Kemudian melihat kepada faktor 

sosiologis dan psikologis anak tersebut. Kedekatan antara 

anak dan bapaknya dapat menjadikan suatu alasan yang 

menjadikan hak hadanah diberikan kepada pihak bapak. 

Selain itu juga, melihat kepada agama serta akhlak si 

pemegang hak h}ad}a>nah tersebut karena pemegang hadanah 

berkewajiban untuk mengasuh serta mendidik anak 

menjadi baik. 

Peneliti 

 

Apa dasar hukum hakim dalam menetapkan suatu 

keputusan perkara nomor 084/Pdt.G /2017/ PA.Ngw? 

Nurhadi Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan al-

Qur’an, Sunnah Nabi SAW, dan menggunakan dasar 

pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan 

syariat Islam serta menggunakan konsep maslahah al 

mursalah. Dilihat dari segi kemaslahatan anak. Anak 

tersebut sudah sekolah dan merasa nyaman tinggal bersama 

bapaknya. Dan apabila anak diasuh oleh ibunya akan 

meyengsarakaan si anak, sebab dibutuhkan waktu yang 

lama untuk anak beradaptasi dengan lingkungannya yang 

baru, baik lingkungan di sekolah maupun  di sekitarnya. 

Peneliti Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, sehingga 

hak hadanah anak belum mumayyiz diberikan kepada 

bapak?  

Nurhadi 1. Pertimbangannya yaitu mengedepankan kepentingan 

anak. Hal ini merupakan paling utama yang harus 



 

 

dilakukan. Karena kepentingan anak adalah hal yang 

paling penting dan harus diutamakan. 

2. Pertimbangan yiridis dan mormatif seperti merujuk 

kepada peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 41 

Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang 

Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban 

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan 

asas kepentingan bagi anak. 

3. Pertimbangan psikologis dan sosiologis anak. Dalam 

kasus ini, meskipun anak masih di bawah umur tetapi 

ia berada dalam pemeliharaan bapaknya dan telah 

bersekolah, hubungan emosional anak dengan 

bapaknya lebih erat dibandingkan dengan ibunya. 

Maka secara kewajiban hakim bisa melihat hal 

tersebut. 

4. Pertimbangan dari segi pemegang h}ad}a>nah anak. 

Adapun syarat-syarat h}ad}a>nah antara lain: 

a. Baligh dan berakal sehat. 

b. Dewasa. 

c. Mampu mendidik. 

d. Amanah dan berakhlak. 

e. Islam. 

f. Ibunya belum menikah lagi. 

g. Merdeka. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


	1 halaman awal
	revisi 1-V new
	daftar pustaka
	transkip wawancara

