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PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN 

(IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NO. 1 

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 

156 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)) DI 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO 

 

ABSTRAK 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 41 disebutkan tiga akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai 

berikut: a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, 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 isteri.  Di Kabupaten Ponorogo, 

ketika terjadi perceraian masih ada dari kedua orang tua 

kandung hanya memberikan nafkah terhadap anak berupa uang 

cukup dan itu beberapa kali saja dan besarnya pun sesuai 

kemampuan ayahnya. Ada juga yang memberi dengan jumlah 

yang besar tetapi hanya sekali saja dan bahkan ada yang tidak 

memberi sama sekali.  

Oleh karena itu, penulis menfokuskan pokok masalah 

dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi dan 

implikasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di 
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Pengadilan Agama Ponorogo?. Dengan demikian, dalam 

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan 

teori efektivitas hukum. Data-data yang penulis gunakan data 

primer dan juga data sekunder yang pengumpulannya dengan 

cara wawancara dan dokumentasi terhadap hakim dan juga staf 

Pengadilan Agama Ponorogo serta dari undang-undang yang 

sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam 

menganalisis penulis menggunakan teknik editing atau reduksi 

data (reduction), klasifikasi (classifying) atau penyajian data 

(display) dan terakhir penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Hakim 

yang memutuskan perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan 

perkara nomor  1371/Pdt.G/2019/PA.PO telah sesuai dan 

sejalan dalam pelaksanakaannya dan dampaknya kepada 

seorang ayah untuk tetap memenuhi atau memberikan nafkah 

atau hak-hak anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini 

bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

ada didalam undang-undang dan dijalankan sepenuhnya oleh 

pihak berpekara, sehingga putusan tersebut efektif dalam 

pelaksanaannya. 
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FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS POST 

DIVORCE (IMPLEMENTATION OF ARTICLE 41 LAW 

NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE AND 

ARTICLE 156 COMPILATION OF ISLAMIC LAW 

(KHI)) IN THE PONOROGO DISTRICT RELIGIOUS 

COURT 

 

ABSTRACT 

 Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 

41 mentions three consequences of breaking a marriage due to 

divorce of their children as follows: a) Either the mother or the 

father is still obliged to care for and educate their children, 

solely on the basis of the child's interests, if there is a dispute 

regarding the control of children, the court gives a decision, b) 

The father is responsible for all the costs of maintenance and 

education needed by the child, if in fact the father cannot fulfill 

this obligation, the court may determine that the mother is 

responsible for the costs, c) Court may oblige the ex-husband 

to provide living expenses and / or determine an obligation for 

the ex-wife. In Ponorogo Regency, when a divorce occurs, both 

biological parents only provide support for the child in the 

form of enough money and that only a few times and the 

amount is according to the ability of the father. There are also 

those who give large amounts but only once and some do not 

even give at all. 

 Therefore, the authors focus on the main problem in 

this study, namely how the implementation and implications of 

Article 41 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and 

Article 156 Compilation of Islamic Law (KHI) on the 

fulfillment of children's rights after divorce at the Ponorogo 
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Religious Court. Thus, in conducting this research, the author 

uses a qualitative approach with descriptive analysis research 

type with the theory of legal effectiveness. The data that the 

author uses are primary data and secondary data which are 

collected by means of interviews and documentation to judges 

and also staff of the Ponorogo Religious Court as well as from 

the law in accordance with the discussion in this study. In 

analyzing the author uses editing techniques or data reduction 

(reduction), classification (classifying) or data presentation 

(display) and finally drawing a conclusion (conclusion 

drawing). 

 The results of this study indicate that the Judge who 

decided case number 1657 / Pdt.G / 2019 / PA.PO and case 

number 1371 / Pdt.G / 2019 / PA.PO was appropriate and in 

line in its implementation and its impact on a father to remain 

fulfill or provide a living or children's rights according to his 

ability. This means that the decision is carried out in 

accordance with what is in the law and is carried out entirely 

by the parties with the interest, so that the decision is effective 

in its implementation. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
1
.Perkawinan 

bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, 

damai dan bahagia, sehingga dapat hidup dalam cinta dan 

kasih antara suami istri, anak dan keluarga lainnya guna 

membangun keluarga yang sejahtera. Anak membutuhkan 

keharmonisan dalam keluarga, karena tempat itulah yang 

paling dikenal anak dan merupakan tempat atau 

lingkungan alam yang dapat langsung mendidik anak dari 

kedua orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan yang 

baik, berupa pendidikanjasmani dan rohani. Serta  

mengembangkan cinta dan kasih sayang dalam jiwanya.
2
 

                                                             
1
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2
Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi, 1989), 19.  
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Dengan demikian, keberadaan anak menjadi 

tanggung jawab kedua orang tua untuk mendidik, 

mengawasi dan memberi pelayanan yang semestinya serta 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Tanggung jawab itu 

berupa pemeliharaan terhadap pengawasan dan pelayanan 

serta pencukupan nafkah anak sampai mereka dewasa.
3
 Hal 

inilah yang merupakan salah satu tanggungjawab kedua 

orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak, 

sehingga seorang pria dan wanita yang akan melakukan 

perkawinan harus memang benar-benar memiliki 

kematangan secara psikis maupun mental. 

Namun, perselisihan dan alasan lain sering terjadi 

dalam perkawinan. Keadaan ini terkadang mengarah pada 

situasi yang membuat perkawinan sulit untuk 

dipertahankan. Keadaan ini tidak jarang terjadi dalam 

perkawinan. Sebab, suami istri yang tidak bisa lagi 

membina cenderung berpisah. Perpisahan ini disebut 

perceraian oleh masyarakat luas. Istilah perceraian 

yudisial mengacu pada kerusakan pernikahan, yang 

mengarah pada rusaknya hubungan antara suami dan istri. 

                                                             
3
M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir 

Trading, 1975), 204. 
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Pemutusan hubungan perkawinan mengacu pada putusnya 

perkawinan yang dibina oleh suami-istri, yang 

diakibatkan oleh kematian, perceraian dan putusan 

pengadilan.
4
 

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak 

dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat hukum 

sebagai konsekuensinya. Ada tiga akibat atau konsekuensi 

perceraian yaitu status suami atau isteri (terhadap mut’ah), 

kedudukan anak (terhadap anak-anaknya) dan mengenai 

harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
5
 Salah 

satu dari tiga konsekuensi perceraian yaitu terhadap anak-

anaknya. Dalam “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 156 

tentang akibat perceraian menjelaskan bahwa ada tujuh 

akibat dari gagalnya perkawinan akibat perceraian 

terhadap anak, yaitu: (a) Anak yang belum mumayyiz 

berhak mendapatkan hak hadhanah dan hak ibu, kecuali 

jika ibu meninggal, maka statusnya akan diganti dengan: 

1. Perempuan garis lurus ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. 

Wanita garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara 

perempuan dari anak yang bersangkutan 5. Perempuan 

                                                             
4
Intruksi Presiden No. 1 tahun 1999 atau Kompilasi Hukum Islam. 

5
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata  Tertulis (BW) (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2002), 82. 
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yang saudara garis samping dari ayahnya. (b) Anak 

Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya. (c) Jika pemegang hadhanah tidak 

dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak 

meskipun telah memenuhi biaya hidup hadhanah, 

Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak hadhanah 

kepada orang lain yang juga memiliki hak hadhanah atas 

permintaan dari kerabat. (d) Sesuai dengan kemampuan 

bapak, bapak bertanggung jawab atas segala biaya 

hadhanah dan tunjangan anak, paling tidak sampai anak 

sudah dewasa (21 tahun) yang dapat mengasuhnya. (e) 

Jika terjadi perselisihan tentang Handhanah dan 

tunjangan anak, Pengadilan Agama akan membuat 

keputusan berdasarkan huruf (a), (b) dan (d). (f) 

Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan 

ayah untuk menentukan jumlah perawatan dan biaya 

pendidikan untuk anak-anak dari anak yang tidak turut 

dalam pengasuhan ayah.
6
 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tentang 

Perkawinan tahun 1974 mengatur tiga akibat dari 

putusnya perkawinan akibat perceraian terhadap anaknya, 

                                                             
6
InpresNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.  
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sebagai berikut: a) baik ibu atau bapak tetap wajib 

mengasuh dan mendidik anaknya hanya untuk 

kepentingan anak, jika terjadi perselisihan penguasaan 

anak, pengadilan akan menetapkan; b) Ayah menanggung 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, jika 

ternyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul 

biaya tersebut; c) Pengadilan dapat memerintahkan 

mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan atau 

menentukan kewajiban mantan istri.
7
 

Dalam KHI maupun Undang-undang telah 

disebutkan secara jelas bahwa putusnya perkawinan karena 

perceraian terhadap anak-anaknya tetap menjadi tanggung 

jawab bagi kedua orang tuanya (mantan suami dan mantan 

istri) terutama bagi bapak yang disebutkan secara jelas 

dalam pasal 41 huruf (b). Karena anak membutuhkan kasih 

sayang dari kedua orangtuanya. Tentunya seorang anak 

yang harus hidup harmonis dengan keluarga atau orang 

tua kandungnya, namun karena perceraian, anak tersebut 

harus hidup dengan orang tua tunggal (seperti ibu atau 

ayah). Tak hanya itu, konsekuensi perceraian selama ini 

                                                             
7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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akan mengubah psikologi anak. Akibatnya, anak jarang 

berkomunikasi dengan orang tuanya dan kehilangan 

perasaan.  

Anak-anak adalah ahli waris negara dan mereka 

mengemban tugas generasi sebelumnya. Sebagai ahli 

waris negara dan cita-cita bangsa, masyarakat 

mengharapkan anak-anak tumbuh dan berkembang 

menjadi orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, 

cerdas, bahagia, berpendidikan tinggi dengan akhlak yang 

tinggi. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan 

perlindungan, kasih sayang, bimbingan yang tepat dari 

kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam, anak adalah 

amanat dari Allah kepada orang tua, masyarakat, negara 

dan bangsa dan mereka adalah pewaris ajaran Islam. 

Anak itu menerima setiap ukiran dan mengikuti semua 

instruksi yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, 

perlu dididik dengan baik agar menjadi khalifah yang 

terus hidup.
8
 

Di Kabupaten Ponorogo, ketika terjadi perceraian 

masih ada dari kedua orang tua kandung hanya 

                                                             
8
Hadi Supeno, Menyelamatkan Anak (Jakarta: Graha Putra, 2010), 

13. 
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memberikan nafkah terhadap anak berupa uang cukup dan 

itu beberapa kali saja dan besarnya pun sesuai kemampuan 

ayahnya. Ada juga yang memberi dengan jumlah yang 

besar tetapi hanya sekali saja dan bahkan ada yang tidak 

memberi sama sekali. Padahal seorang anak bukan hanya 

membutuhkan nafkah yang berupa uang tetapi juga kasih 

sayang dari kedua orangtuanya yang memiliki kewajiban 

memelihara dan mendidik anak, menjaga keselamatan, 

kesejahteraan lahir dan batin. Tidak terpenuhinya 

kewajiban tersebut dikarenakan kedua orang tuanya sibuk 

bekerja sehingga waktu untuk anak berkurang bahkan tidak 

bertemu sama sekali dikarenakan ada dari orang tua yang 

bekerja diluar negeri.  

Sebagaimana data yang ada di Pengadilan Agama 

Ponorogo, bahwa selama tahun 2019 Pengadilan Agama 

Ponorogo telah menerima 2689 perkara. Perkara yang 

diputus pada tahun 2019 yaitu 2809 perkara, dengan 

perincian 556 perkara cerai talak dan 1513 perkara cerai 

gugat. Masalah yang melatarbelakangi cerai gugat adalah 

karena faktor ekonomi selain itu faktor perselingkuhan juga 

menjadi sebab lain dari cerai gugat. Sebab perselingkuhan 
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bukan hanya dari pihak suami namun juga dari pihak istri 

yang terutama yang bekerja sebagai buruh migran.
9
 

Dari banyaknya perkara di atas pada tahun 2019, 

berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo dalam kasus cerai talak 

terdapat 2 (dua) kasus tentang gugatan nafkah anak yang 

dalam hal ini di gugat melalui gugatan rekonvensi, yaitu 

perkara cerai talak dalam nomor perkara 

1657/Pdt.G/2019/PA.Po. dan perkara nomor 

1371/Pdt.G/2019/PA.Po., yang kedua-duanya telah 

dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari kedua 

perkara tersebut dari masing-masing mantan isteri 

menggugat hak anaknya, baik dari biaya makan, biaya 

kesehatan dan biaya sekolah sampai anak mencapai umur 

21 tahun. Pada kasus pertama dengan perkara nomor 

1657/Pdt.G/2019/PA.Po, pemohon wajib memenuhi nafkah 

anak sampai umur 21 tahun dengan rincian, biaya makan 

per bulan Rp. 10.000.000,00; biaya kesehatan per bulan Rp. 

10.000.000,00; dan biaya sekolah per bulan Rp. 

10.000.000,00. Sedangkan pada kasus kedua dengan 

                                                             
9
http://www.pa-ponorogo.go.id. SIPP PA Ponorogo, diakses pada 

pada tanggal 2 November 2020. 

http://www.pa-ponorogo.go.id/
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perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.Po, pemohon 

rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk 

memutuskan nafkah anak yang berumur 1 (satu) tahun 

berupa biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan anak 

sampai anak berusia 21 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 

2.000.000,00, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan 

dibayarkan kepada pemohon rekonvensi.
10

 

Dari kedua perkara tersebut masing-masing dari 

suami hanya bekerja sebagai penata rias dan bekerja 

sebagai kuli bangunan. Tentunya dengan gugatan tersebut 

dinilai keberatan bagi seorang suami. 

 Hal ini diperlukannya aturan yang dapat 

memberikan keadilan bagi keduanya, sehingga hukum bisa 

dijalankan secara efektif, dengan ini menunjukkan bahwa 

adanya payung hukum yang menjadi pelindung bagi kedua 

pihak, seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1999 atau 

Kompilasi Hukum Islam, sehingga fungsi hukum untuk 

memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan harus 

diwujudkan. Kepastian hukum itu yang menekankan agar 

hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang 

                                                             
10

 Ibid. 
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diinginkan oleh bunyi hukum/peraturan itu sendiri. 

Sehingga pelaksanakan hukum harus memberi manfaat 

yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat 

dan tentunya hukum atau undang-undang itu efektif dalam 

pelaksanakannya. 

Dengan fenomena tersebut tentunya akibat-akibat 

hukum yang muncul sangat banyak. Terutama masalah 

anak sebagaimana yang telah dipaparkan. Berkaitan dengan 

permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian 

(Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI)) di Pengadilan Agama Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 

1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan 

hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo? 

2. Bagaimana implikasiPasal 41 Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan 

hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peneliti dalam pembuatan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat, mengetahui dan memperdalam 

pengetahuan kaitannya dengan implementasi Pasal 41 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap 

pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui implikasi Pasal 41 Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan 

hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan dari peneliti dalam 

pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi para pembaca dan 

kontribusi pada masalah perceraian, terutama kaitannya 

dengan hak-hak anak  setelah terjadinya perceraian, 

khususnya khazanah keilmuan dalam bidang hukum 

perdata (hukum keluarga). Dari hasil penilitian ini 

setidaknya dapat memberikan pencerahan pengetahuan 

terhadap masyarakat ataupun pembaca bahwa hak-hak 

anak pasca perceraian sangat perlu diperhatikan oleh 

kedua orang tua yang berpisah, serta untuk memberikan 

wawasan informasi kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran hukum akan hal-hal yang 

berkaitan dengan nafkah anak (hak-hak anak) pasca 

perceraian. 

 

2. Manfaat teori 

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan jawaban dan analisis akademis tentang 

pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di kabupaten 

Ponorogo. Selain itu, penelitian dapat digunakan sebagai 

informasi atau bahan referensi bagi para sarjana yang 
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akan melakukan penelitian lebih lanjut dan 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak 

anak pasca perceraian. 

 

E. Kajian terdahulu 

Tesis ini membahas tentang permasalahan nafkah 

anak pasca perceraian di kabupaten Ponorogo. Untuk 

mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki 

perbedaan yang sangat subtansial dengan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan tema nafkah anak pasca 

perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu 

untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian-

penelitian tersebut adalah: 

Penelitian dilakukan oleh Dewi Fitriyana. Adapun 

pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana 

mewujudkan hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa 

Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan 

Bagaimana Mewujudkan Hak Hadhanah Anak Pasca 

perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten 

Banyuwangi ditinjau dari KHI dan UU No. 35 Maret 

2014. Diharapkan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat 

mengetahui upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hak 
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hadhanah anak pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini 

menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif. Kajian teori dari 

penelitian ini adalah “Kompilasi Hukum Islam”, UU No. 

35 Maret 2014, melibatkan perlindungan anak, Konvensi 

Hak Anak dan hukum Syariah Islam. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. 

Menurut hasil penelitian lapangan yang diperoleh 

peneliti, realisasi hak-hak anak belum sepenuhnya 

terwujud karena kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang hak-hak anak. Untuk mewujudkan landasan 

dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 tahun 2014 

yang belum dimanfaatkan secara maksimal diyakini 

masih banyak hak-hak anak yang diatur dalam undang-

undang belum sepenuhnya dilaksanakan dan tidak 

terpenuhinya hak-hak anak di sini akan menimbulkan 

masalah dalam membesarkan anak.
11

 

                                                             
11

Dewi Fitriyani,  “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca 

Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak dan  Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Kelir Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”, Tesis (Malang: Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016), 1. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Arlizza 

Muzayyanah. Pembahasan penulis dalam tesis ini yaitu 

mengenai pelaksanakan pemberian nafkah anak pasca 

perceraian? dan bagaimana pengadilan agama dalam 

menegakan pelaksanakan pemberian nafkah anak pasca 

perceraian?. jawaban dari permasalahan di atas untuk 

mengetahui penyebab fenomena terhambatnya pemberian 

nafkah anak pasca perceraian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

yang datanya diperoleh dari desa Banguntapan dan 

Pengadilan Agama Bantul. Sifat penelitian yaitu deskriptif 

analisis dengan sumber penelitian wawancara lansung 

terhadap janda dan duda, seorang hakim dan putusan 

Pengadilan Agama Bantul. Pendekatan yang dilakukan 

yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan 

teori sistem hukum milik Lawrence M.  Friedman dan teori 

tindakan sosial Max Weber.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih 

kurangnya kesadaran hukum dari mantan isteri maupun 

mantan suami terhadap pemberian nafkah anak pasca 

perceraian sehingga kurang berjalan dengan baik di dalam 

masyarakat dan juga kurangnya memperjuangkan nafkah 
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anak pasca perceraian dari mantan isteri terhadap mantan 

suami baik dari jalan pengadilan atau musyawarah. Alasan 

yang melatarbelakanginya yaitu masih banyak dari mereka 

yang buta hukum, masih memendam rasa benci, mampu 

secara finansial dan pasrah terhadap keadaan yang 

dialaminya. Begitu juga dengan sistem hukum yang belum 

bisa ditegakkan karena apa yang terkandung dalam 

subtansi, struktur dan kultur hukum belum berjalan selaras. 

Di dalam persidangan tidak mencantumkan hak nafkah 

anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya karena tidak 

ada tuntutan dari isteri dan sulitnya pelaksanaan eksekusi 

karena proses yang rumit dan biaya mahal.
12

 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Suryani. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

kelalaian tanggungjawab suami yang meliputi tidak adanya 

nafkah untuk keluarga serta bagaimana upaya seorang isteri 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya 

kelalaian tanggungjawab suami dan dampak apa saja yang 

ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah materi tanpa 

                                                             
12

Arlizza Muzayyanah, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak 

Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Banguntapan Bantul)”,Tesis 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 

1. 
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adanya perceraian karena kelalaian tanggungjwab suami di 

RT. 02 RW. 02  Kelurahan Bugulkidul Kecamatan 

Bugulkidul Kota Pasuruan. Data dalam penelitian ini 

didapat melalui wawancara secara lansung dengan subjek 

peneliti yang meminta gugat nafkah madliyah tanpa adanya 

perceraian. Adapun sumber data tersebut dari data primer, 

sekunder dan tresier yang berasal dari data dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan 

secara lansung terjun ke lokasi penelitian. Dengan metode 

analisis deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan suatu 

keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat 

yang dipisahkan  menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan.  

Adapun faktor yang menyebabkan kelalian suami 

meninggalkan tanggungjawab dalam hal pemberian nafkah 

keluarga adalah suami enggan mencari nafkah, adanya 

pihak ketiga dalam rumah tangga, suami menipu dengan 

memanipulasi gaji dan kurangnya mendapatkan perhatian 

dari isteri lantaran isteri yang disibukkan dengan pekerjaan. 

Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan seorang isteri 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya  

tanggungjawab suami dalam pemberian nafkah adalah isteri 
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yang bekerja keras, melapor kepada qadi, mengambil gaji 

suami tiap bulan. Dampak yang muncul adalah terhadap 

keluarga (isteri dan anak-anak) yang berhubungan dengan 

masyarakat.
13

 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat letak 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan. Persamaan dari penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah pada titik bahasan 

pemenuhan nafkah anak. Sedangkan titik perbedaanya 

adalah dalam hal fokus kajian yaitu peneliti memfokuskan 

pada putusan pengadilan, objek penelitian dan lokasi 

penelitian, yaitu dalam objek penelitian difokuskan pada 

hak-hak anak pasca perceraian dan analisa teori, dalam hal 

ini peneliti menggunakan teori penegakan hukum, 

sedangkan dari penelitian yang telah dilakukan kebanyakan 

menitikberatkan pada teori perlindungan anak, konvesi hak 

anak dan hukum Islam yaitu fiqh al-islam wa „adi>latuhu 

serta teori sistem hukum dan teori tindakan sosial. 

 

                                                             
13

Eka Suryani, “Kelalaian Tanggungjawab Suami Sebagai Alasan 

Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Perceraian di RT. 02 RW. 02 Kelurahan 

Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus)”, Tesis 

(Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 1. 
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F. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian 

itu sendiri. Sehingga dalam mencapai sebuah tujuan, 

seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan 

metode yang tepat. Sehingga tercapainya tujuan penelitian. 

Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai 

metode ilmiah karaktersitiknya.
14

 Penelitian pada dasarnya 

adalah kegiatan yang direncanakan dengan mengunakan 

metode ilmiah untuk mendapatkan data baru untuk 

membuktikan keaslian atau ketidaksesuaian gejala hipotesis 

yang ada.
15

 Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah 

berdasarkan metode, sistem dan pemikiran tertentu 

bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena 

hukum yang spesifik dengan menganalisisnya. Selain itu 

juga diadakan pemeriksaan yang mendalam tentang fakta 

hukum untuk digunakan nantinya dalam menemukan solusi 

untuk masalah yang muncul dalam gejala-gejala terkait.
16

 

                                                             
14

Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

Cet. III, 2001), 19. 
15

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalarn Praktek (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1991), 2. 
16

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 2 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) 
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Dalam penyusunan penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan normatif dengan menyiapkan 

strategi penelitian sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini di desain dalam latar alamiah 

(natural setting) dari objek penelitian tanpa melakukan 

upaya mengarahkan pada sebuah tujuan tertentu. 

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

kualitatif
17

 yang menitik beratkan pada interview 

(wawancara) dan kajian dokumen yang akan 

menghasilkan data deskriptif
18

, sehingga memerlukan 

deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada anilisis 

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 

diamati peneliti, dengan menggunakan logika ilmiah. 

Penekanan pendekatan kualitatif bukan pengujian 

hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan 

                                                             
17

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), 8. 
18

Ibid.,3. 
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penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan 

argumentatif.
19

 

Penulis menggunakaan teori efektivitas hukum 

sebagai analisis dalam penelitian ini, dengan 

menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yaitu 

subtansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, 

Sehingga analisa dari penelitian ini menggunakan 

analisa deskriptif analisis. 

2. Kehadiran penulis 

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian 

yang tidak lepas dari pengamatan seorang penulis atau 

peneliti. Dikarenakan peran peneliti dalam menentukan 

keseluruhan isi dari penelitian yang dibuat.
20

 Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan wawancara lansung 

kepada hakim dan staf pegawai Pengadilan Agama 

Ponorogo, serta pengumpulan data tertulis melalui 

salinan putusan dan data-data yang terkait dengan 

penelitian ini. 

3. Sumber data 

                                                             
19

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 5. 
20

Restu Kartika Widi, Asas Metodelogi Penelitian Sebuah 

Penuntun Dan Pengenalan Langkah Demi Langkah Pelaksanakan Peneliti 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.  
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Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini, adalah: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh 

melalui penelitian lansung di lapangan guna 

memperoleh data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. Penyusun memperoleh 

data dengan lansung di lapangan dengan 

menggunakan wawancara secara terstruktur, dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 

terlebih dahulu. Dalam hal ini wawancara dilakukan 

dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo. 

b. Data sekunder 

Yaitu beberapa jurnal maupun tulisan yang 

membahas tentang hak-hak anak pasca perceraian. 

Yang kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan 

oleh pihak lain. Bahan sekunder peneliti peroleh dari 

hasil penelitian, yang dipublikasikan ataupun tidak 

dipublikasikan, buku-buku, majalah, jurnal penelitian, 

artikel, koran, berita-berita dan bahan lain yang 

menunjang penelitian. 

4. Teknik pengumpulan data 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa 

memahami teknologi pengumpulan data, peneliti tidak 

akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar 

data yang telah ditetapkan.
21

 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara langsung dengan memaparkan 

permasalahan kepada pihak dan informan yang 

meyakini bahwa penelitian tersebut relevan.
22

Dalam 

penelitian ini yang diwawancarai adalah hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang 

merupakan pelengkap dari teknik wawancara. Berupa 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dengan adanya dokumen tersebut hasil 

penelitian akan lebih kredibel.
23

 Dalam penelitian ini, 

                                                             
21

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2005), 62. 
22

 P. Jogo Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39. 
23

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2006), 329. 
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penulis mengumpulkan data-data yang ada di 

pengadilan dan juga data-data yang terkait dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik pengolahan data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang 

diperoleh ketika wawancara atau observasi dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu 

dengan lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

c. Analyzing, yakni pelaksanaan analisis lanjutan 

dengan menggunakan teori dan dalil tertentu 

sebagai dasar penarikan kesimpulan. 

 

 

6. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriktif, yaitu analisis peneliti hanya sampai pada 

taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta 
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secara sistematik sehingga mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan. Tegasnya dengan mendeskripsikan 

pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di kabupaten 

Ponorogo, kemudian dianalisis dari sudut pandang 

hukum positif dan untuk kesimpulan yang diberikan 

selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya dapat 

selalu dikembalikan lansung pada data yang 

diperoleh.
24

Teknik analisis data ini menggunakan 

konsep yang diberikan oleh Miles dan Hubberman. 

Model Miles dan Hubberman merupakan analisis data 

yang dilakukan selama proses pengumpulan data dan 

setelah periode tertentu pengumpulan data selesai. 

Pada saat wawancara peneliti sudah menganalisis 

jawaban responden, setelah hasil analisis kurang 

memuaskan peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

kembali hingga tahap tertentu diperoleh data yang 

dianggap kredibel.
25

Setelah menyelesaikan proses 

tersebut, langkah selanjutnya adalah: 

a) Reduksi data (editor data) adalah meringkas, 

memilih hal yang utama, fokus pada hal yang 

                                                             
24

Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2001), 6. 
25

Ibid., 337. 
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penting dalam menemukan tema dan pola, dan 

menghapus tema dan pola yang tidak perlu. Oleh 

karena itu, data yang berkurang akan memberikan 

citra yang lebih jelas. 

b) Tampilan data (representasi data) adalah 

sekumpulan informasi terstruktur yang dapat 

menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. 

c) Bagan kesimpulan (kesimpulan) merupakan 

analisis data secara terus menerus yang dilakukan 

selama dan setelah pengumpulan data untuk 

menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan 

pola kemunculannya. Saya berharap kesimpulan 

dari penelitian kualitatif ini merupakan penemuan 

baru yang belum pernah terlihat sebelumnya.
26

 

 

 

G. Sistematika Penelitian 

Di dalam penyusunan tesis ini penulis akan 

membagikan ke dalam beberapa bab. Adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

                                                             
26

Sugiono, 345. 
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Bab I :  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka dan kajian 

teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II :  Nafkah Anak Pasca Perceraian. Dalam bab ini 

penulis mengemukakan landasan teori yang 

berkaitan dengan pembahasan tesis ini yakni, 

Perceraian dan akibat hukumnya, nafkah anak 

pasca perceraian, kewenangan Pengadilan 

Agama tentang gugatan nafkah dan teori 

efektivitas hukum. 

Bab III :  Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di 

PengadilanAgama Ponorogo. Bab ini berisi 

tentang penyajian data. Profil Pengadilan Agama 

Ponorogo, perkara hak-hak anak pasca 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan 

analisis implementasi pasal 41 UU No. 1 tahun 

1974 dan pasal 156 KHI terhadap hak-hak anak 

pasca perceraian di kabupaten Ponorogo. 

Bab IV :  Implikasi pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 dan 

pasal 156 KHI terhadap pemenuhan hak-hak 
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anak pasca perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Dalam bab ini berisi tentang pendapat 

hakim terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan 

analisis implikasi pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 

dan pasal 156 KHI terhadap pemenuhan hak-hak 

anak pasca perceraian di PA Ponorogo. 

Bab V :  Penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, 

saran dan penutup. 
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BAB II 

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN 

 

A. Perceraian dan Akibat Hukumnya 

1. Perceraian 

a. Pengertian perceraian 

Perceraian adalah putusnya hubungan ikatan 

perkawinan antara suami isteri. Dalam undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 

38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 

menyatakan perkawinan dapat putus karena: (1) 

kematian, (2) perceraian dan (3) atas putusan 

pengadilan.
27

  Dan juga pasal 115 KHI dan pasal 39 

ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 

menyatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang Pengadilan Agama, setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam 

pasal 114 KHI juga menyatakan bahwa “putusnya 

perkawinan yang disebabkan karena perceraian 

                                                             
27

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

29 
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dapat terjadi karena talak atau berdasarakan 

gugatan cerai”. Talak adalah ikrar suami di hadapan 

sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, cerai 

talak adalah perceraian yang diucapkan suami di 

hadapan hakim Pengadilan Agama dan merupakan 

putusnya akad nikah antara suami istri. Sedangkan 

cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh 

isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama.
28

 

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan 

berbagai macam talak sebagai berikut:   

1) Pasal 117 bahwa “Talak  adalah  ikrar  suami  di  

hadapan  sidang  Pengadilan  Agama  yang  

menjadi  salah  satu  sebab putusnya perkawinan, 

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 

129, 130, dan 131”.  

2) Pasal 118 bahwa “Talak Raj`i adalah talak kesatu 

atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama 

isteri dalam masa iddah”. 

3) Pasal 119 bahwa “(1) Talak  Ba`in  Shughraa  

adalah  talak  yang  tidak  boleh  dirujuk  tapi  

                                                             
28

Ibid. 
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boleh  akad  nikah  baru  dengan bekas suaminya 

meskipun dalam iddah. (2) Talak Ba`in Shughraa 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : (a) 

talak yang terjadi qabla al dukhul; (b) talak 

dengan tebusan atau khuluk; (c) talak yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”. 

4) Pasal 120 bahwa “Talak Ba`in Kubraa adalah 

talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak 

jenis ini tidak dapat dirujuk dan  tidak  dapat  

dinikahkan  kembali,  kecuali  apabila  

pernikahan  itu  dilakukan    setelah  bekas  isteri, 

menikah degan orang lain dan kemudian terjadi 

perceraian ba`da al dukhul dan habis masa 

iddahnya”. 

5) Pasal 121 bahwa “Talak Sunny adalah talak yang 

dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap 

isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri 

dalam waktu suci tersebut”. 

6) Pasal 122 bahwa “Talak  Bid`i  adalah talak  

yang  dilarang,  yaitu  talak  yang  dijatuhkan  

pada  waktu  isteri  dalam  keadaan haid atau 

isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri 
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pada waktu suci tersebut”.  

7) Pasal 123 bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung 

pada saat perceraian itu dinyatakan di depan 

sidang pengadilan”. 

8) Pasal 124 bahwa “Khuluk harus berdasarkan atas 

alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 

KHI”.
29

 

 

b. Alasan-alasan perceraian 

Alasan-alasan perceraian dalam PP RI Nomor 

9 tahun 1975 tentang pelaksanakan undang-undang 

No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan 

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI): 

1) Salah satu pihak melakukan perzinaan atau 

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang tidak dapat disembuhkan; 

2) Salah satu pihak telah meninggalkan pihak 

lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lainnya, tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan atau alasan lain di luar 

kemampuannya; 
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Ibid. 
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3) Salah satu pihak dihukum 5 tahun (lima tahun) 

penjara atau hukuman yang lebih berat setelah 

menikah; 

4) Penganiayaan atau perlakuan yang kejam oleh 

salah satu pihak yang membahayakan pihak lain; 

5) Salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit 

yang tidak memungkinkan untuk menjalankan 

tugasnya sebagai suami atau istri; 

6) Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

antara suami dan istri, dan tidak ada harapan 

untuk bisa rukun kembali dalam keluarga; 

7) Suami melanggar taklik talak; 

8) Peralihan agama atau murtad menyebabkan 

ketidakharmonisan dalam keluarga.30 

 

2. Akibat Hukumnya 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian 

dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai 

berikut:  

                                                             
30
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a. Ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh dan 

mendidik anaknya, semata-mata hanya untuk 

kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan 

mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan 

mengambil keputusan. 

b. Ayah harus menanggung semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh 

anak. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban 

ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu akan 

ikut menanggung biaya ini. 

c. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami 

untuk memberikan biaya hidup dan/ atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.
31

 

Sedangkan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), yaitu: 

a. Anak-anak yang belum mumayyiz berhak 

menerima hadhanah dan ibunya. Kecuali jika 

ibunya meninggal, statusnya akan diganti dengan 

cara-cara berikut: 

1. Wanita yang segaris lurus ke atas dari ibu; 

2. Ayah; 
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3. Wanita yang segaris lurus ke atas dari ayah; 

4. Saudara perempuan dari anak yang 

bersangkutan; 

5. wanita-wanita kerabat sedarah garis samping 

dari ayah. 

b. Anak-anak mumayyiz memiliki hak untuk memilih 

menerima handhanah dari ayah atau ibunya. 

c. Jika pemegang hadhanah tidak dapat menjamin 

keselamatan fisik dan mental anak meskipun biaya 

hidup dan hadhanah telah terpenuhi, atas 

permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan 

Agama dapat mengalihkan hak hadhanah kepada 

kerabat lain yang memiliki hak atas hadhanah.  

d. Semua biaya hadhanah dan tunjangan anak harus 

ditanggung oleh ayah sesuai dengan 

kemampuannya sendiri, paling tidak sampai anak 

tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) 

ketika sudah dewasa; 

e. Jika terjadi perselisihan tentang tunjangan anak dan 

hadhanah, Pengadilan Agama akan mengambil 

keputusan berdasarkan huruf (a), (b) dan (d); 
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f. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan 

kemampuan ayah untuk menetapkan jumlah biaya 

dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya.
32

 

Sedangkan menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu 

Samawati berpendapat bahwa akibat hukum perceraian 

terhadap nafkah anak sebagai berikut: 

a. Karena putusnya perkawinan akibat perceraian, 

kewajiban membiayai anak tidak hilang. 

b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah 

(sampai anak mencapai usia dewasa atau hidup 

sendiri, bekerja atau mencari nafkah, atau anak 

menikah). Sekalipun sang ayah tidak mengasuh 

anaknya, sang ayah tetap harus memikul tanggung 

jawab sang ayah. Artinya, meskipun ibu, kakek 

nenek, bibi, dan lain-lain berhak mengasuh anak-

anaknya, ayah tetap berkewajiban untuk membiayai 

hidup anak-anaknya. 

c. Jika ayah tidak mampu dalam pemeliharaan 

(penghidupan), maka pengadilan dapat menetapkan 
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bahwa ibu tetap ikut bertanggung jawab atas biaya 

hidup anak. 

d. Jika ayah tidak menegakkan putusan pengadilan 

untuk membayar tunjangan, mantan istri dapat 

mengajukan permintaan eksekusi kepada ketua 

Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang 

memberlakukan proses perceraian. Kemudian, 

pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika 

suami gagal melakukan panggilan pengadilan tanpa 

alasan yang sah, ketua pengadilan akan 

mengeluarkan surat perintah penangkapan dan 

memerintahkan panitera atau juru sita untuk 

mengeksekusi. Namun, jika mantan suami datang 

untuk memenuhi panggilan pengadilan, ketua 

pengadilan akan memberikan peringatan kepada 

mantan suami untuk memenuhi kewajibannya. 

Durasi peringatan tidak boleh melebihi 8 hari. 

Setelah lebih dari 8 hari, jika mantan suami tidak 

melaksanakan keputusan pengadilan, ketua 

pengadilan akan mengeluarkan perintah pengadilan 
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untuk menyerahkan petugas eksekusi kepada 

panitera atau juru sita.
33

 

 

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Nafkah adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi 

oleh seorang suami terhadap keluarganya. Dalam kamus 

bahasa Indonesia nafkah diartikan dengan bekal kehidupan 

sehari-`hari atau belanja untuk memelihara kehidupan, 

nafkah juga bisa diartikan dengan segala kebutuhan manusia 

yang mencakup kehidupan keseharian yang mana terdiri 

dari sandang, pangan dan papan. Hal tersebut merupakan 

kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi seorang suami, 

sedangkan kewajiban suami yang bersifat batin yaitu 

memimpin isteri dan anak-anaknya, menggauli isteri dengan 

pergaulan yang baik.
34

 

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai 

hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan 
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 Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 

Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 372-373.  
34
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Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya.
35

Anak-anak adalah 

generasi penerus. Baik buruknya masa depan negara juga 

bergantung pada baik buruknya anak saat ini. Sehubungan 

dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban kita bersama 

untuk memperlakukan anak dengan baik, agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara normal, serta dapat 

menjadi pembawa risalah peradaban bangsa ini. Mengenai 

perlakuan terhadap anak-anak tersebut, penting bagi kita 

untuk memahami hak dan kewajiban anak. Apalagi dalam 

memenuhi hak-haknya, anak tidak dapat melakukan ini 

sendirian karena kemampuan dan pengalamannya yang 

terbatas. Peran orang dewasa terutama orang tua dalam 

memenuhi hak-hak anak sangat penting.
36

 

Adapun pengertian anak menurut beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:  

a. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak. Yang dimaksud anak adalah orang yang telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun biasanya untuk anak 
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 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar 

Grafika,  2013), 8.   
36
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yang nakal tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin.
37

 

b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia 

yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya.
38

 

c. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan.
39

 

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

mengatur dalam Pasal 330 bahwa anak di bawah umur 

mengacu pada anak yang belum mencapai usia 21 tahun 

dan belum menikah. Oleh karena itu, setiap anak di 

bawah usia 21 tahun yang belum menikah disebut anak. 
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Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun dan 

kemudian bercerai atau ditelantarkan oleh suaminya 

sebelum usia 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 

orang dewasa, bukan anak-anak.
40

 

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak (KUH 

Pidana) yang diatur dalam Pasal 45 KUHP adalah untuk 

anak umumnya di bawah usia 16 (enam belas) tahun. 

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan anak adalah 

anak yang diduga melakukan tindak pidana yang berusia 

12 tahun (dua belas) tetapi di bawah 18 tahun (delapan 

belas).
41

 

g. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
42

 

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan 

maka yang dimaksud dengan anak yaitu setiap seorang 
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 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), 90. 
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yang dilahirkan yang belum mencapai umur 18 tahun 

dan termasuk yang ada didalam kandungan.Sedangkan 

didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan menyebutkan bahwa: 

a. Pasal 42 Anak sah adalah anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah. 

b. Pasal 43 (1) Anak yang lahir di luar perkawinan yang 

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibunya. (2) Status anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pemerintah. 

c. Pasal 44 (1) Jika suami dapat membuktikan bahwa 

istrinya telah melakukan perzinahan dan anak 

tersebut merupakan hasil perzinahan, maka suami 

dapat mengingkari keabsahan istrinya; (2) Pengadilan 

akan memberikan keputusan atas permintaan pihak 

terkait mengenai anak.
43

 

Dandalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menyebutkan bahwa: 
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a. Pasal 99, anak yang sah adalah: (1) Anak yang lahir 

dari atau akibat perkawinan yang sah; (2) Perbuatan 

suami istri yang sah di luar kandungan dan dilahirkan 

oleh istri. 

b. Pasal 100, Anak-anak yang lahir di luar nikah hanya 

memiliki hubungan keluarga dengan ibu dan keluarga 

ibunya. 

c. Pasal 101, Jika suami menyangkal keabsahan anak, 

tetapi istri tidak menyangkal legitimasi, maka 

legitimasi anak tersebut dapat dikonfirmasi melalui 

Li'an. 

d. Pasal 102 (1) Suami akan menolak anak yang lahir 

dari istrinya dan dalam waktu 180 hari setelah 

tanggal lahir atau 360 hari setelah putusnya 

perkawinan atau setelah suami mengetahuinya, ia 

harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. 

Istrinya melahirkan seorang anak dan di mana dia 

diizinkan untuk mengajukan kasus tersebut ke 

Pengadilan Agama. (2) Penolakan yang diajukan 

setelah waktu ini tidak dapat diterima. 

e. Pasal 103, (1) Akta kelahiran atau alat bukti lain 

hanya dapat digunakan untuk membuktikan 
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kelahiran anak; (2) Dalam hal tidak ada akta 

kelahiran sebagai alat bukti lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pengadilan agama dapat 

menerbitkan dasar yang sah. Setelah dilakukan 

pemeriksaan terhadap bukti-bukti mengenai putusan 

kelahiran anak tersebut, (3) Berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), badan pencatatan kelahiran yang berada di 

lingkungan peradilan agama menerbitkan surat 

keputusan Pengadilan Agama tentang akta kelahiran 

untuk anak yang bersangkutan.  

f. Pasal 104 (1) Semua biaya pengasuhan anak 

ditanggung oleh Ayah. Jika sang ayah telah 

meninggal dunia, maka biaya menyusui akan 

ditanggung oleh orang yang wajib menyediakan 

makanan untuk ayah atau walinya. (2) Pemberian 

ASI dapat dilakukan sampai dengan dua tahun dan 

dengan persetujuan orang tua dapat disapih dalam 

waktu kurang dari dua tahun.
44

 

Nafkah anak merupakan hak-hak anak yang diperoleh 

dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah 
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berpisah (bercerai), sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 

huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan 

memberi keputusannya”. Diatur juga dalam pasal 106 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “orang tua 

berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 

yang belum dewasa dan dibawah pengampuan dan tidak 

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya 

kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan 

dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu 

kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”. Akan tetapi 

mantan suami yang lebih bertanggung jawab dalam hal 

pemenuhan hak-hak anak walaupun si anak tinggal bersama 

atau dalam pengasuhan ibunya. Hal ini diatur dalam pasal 

149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan 

bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka 

bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga 

segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada 
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mantan suami untuk memenuhinya.
45

 Bahkan menurut 

Hilman Hadikusuma bahwa setiap anak yang belum dewasa 

atau sudah dewasa (baligh) tetapi keadaan hidupnya miskin 

dan tidak mempunyai harta berhak mendapatkan nafkah dari 

orang tuanya yang mampu.
46

 

Undang-undang No 1 tahun 1974tentang perkawinan 

tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak 

sebagai akibat putusanya perkawinan, akan tetapi mengatur 

secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap 

anaknya, sebagai berikut: 

Pasal 41 

a. Ibu atau bapak tetap wajib mengasuh dan mendidik 

anak hanya untuk kepentingan anak saja, jika terjadi 

perselisihan penguasaan anak maka pengadilan akan 

memberi keputusan,  

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi 
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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 isteri.
47

 

Pasal 45 

a. Kedua orang tua berkewajiban mengasuh dan 

mendidik anaknya semaksimal mungkin. 

b. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasal ini dapat berlaku sebelum anak 

menikah atau bahkan jika perkawinan antara kedua 

orang tua gagal, mereka dapat secara mandiri 

memikul kewajiban untuk tetap ada. 

Pasal 49 

(1) Salah  seorang atau  kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk 

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara 

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang 

dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :  

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;  

                                                             
47
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b. Ia berkelakuan buruk sekali.  

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka 

masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada 

anak tersebut. 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang menganut 

isitem kekerabatan bilateral yang dikehandaki oleh al-

Qur’an
48

, mengatur tentang pemeliharan anak tercantum 

dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian, sebagai 

berikut: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan 

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaanya 

c. Biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.  

Dan juga dalam pasal 98 yang berbunyi: 

a. Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau  

dewasa  adalah  21  tahun,  sepanjang  anak tersebut 

tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan.  
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b. Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut  mengenai  

segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar 

Pengadilan.  

c. Pengadilan  Agama  dapat  menunjuk  salah  seorang  

kerabat  terdekat  yang  mampu  menunaikan kewajiban 

tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.  

 

C. Kewenangan Pengadilan Agama tentang Gugatan 

Nafkah 

Perceraian yang sah menurut hukum perkawinan 

adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. 

Peradilan Agama secara historis telah ada dan melembaga 

sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia 

dengan   bentuk yang masih sederhana yang disebut 

lembaga tahkim. Lembaga  tahkim ini bertugas 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam. 

Kekhususan Peradilan Agama ini sebagaimana dapat dilihat 

dari ketentuan     Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang 

mengatur pengertian Peradilan Agama sebagai Peradilan 

bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang 

beragama Islam   mengenai perkara-perkara tertentu 
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disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.Oleh karena 

Peradilan Agama itu merupakan peradilan khusus, maka 

cakupan wewenangnya meliputi perkara-perkara tertentu di 

kalangan golongan rakyat   tertentu. Perkara tertentu itu 

adalah perkara perdata di  bidang  perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum 

Islam. Adapun golongan rakyat tertentu itu adalah orang-

orang yang beragama Islam. Kekhususan itu meliputi unsur 

perkara perdata tertentu, hukum Islam dan orang Islam.
49

 

Teori kewenangan sendiri berkaitan dengan 

kekuasaan. Kekuasaan dianggap berarti sama dengan 

wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga 

eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berada di Indonesia 

adalah kekuasaan formal yang merupakan salah satu unsur 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara 

disamping unsur lainnya seperti hukum, keadilan, kejujuran, 

kebijaklestarian, kebajikan dan kewenangan 

(wewenang).
50

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk 

kata benda dan sering disamakan dengan istilah bevoegheid 
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dalam istilah hukum Belanda. Tetapi ada perbedaan dalam 

letak karakter hukumnya. Istilah bevoegheid digunakan 

dalam hukum publik dan dalam hukum privat. Dalam 

konsep hukum kita kewenangan atau wewenang seharusnya 

digunakan dalam konsep hukum publik. Oleh karena 

itu,dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan 

dengan kekuasaan.
51

 

Dalam hal kata kewenangan artinya sama dengan kata 

kekuasaan atau kompetensi. Kewenangan yang diberikan 

undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan suatu 

tugas, yaitu wewenang mengadili. Kewenangan Peradilan 

Agama terdiri dari kewenangan absolut dan kewenangan 

relatif. Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang 

berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan 

pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan 

Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat 

tertentu, yaitu orang-orang beragama Islam. Kekuasaan 

absolut dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan 
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atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah.  

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan 

pengadilan yang satu jenis atau satu tingkatan. Dalam kasus 

ini, kewenangan relatif melibatkan yurisdiksi pengadilan, 

apakah itu pengadilan tingkat pertama atau pengadilan 

banding yang yurisdiksinya terbatas.
52

 Dalam 

perbedaannya sama jenis atau sama tingkatan, misalnya 

antara Pengadilan Agama Madiun dengan Pengadilan 

Agama Ponorogo, sama-sama lingkungan Peradilan Agama 

dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama. Pengadilan 

Negeri Magetan dengan Pengadilan Negeri Ngawi, sama-

sama peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat 

pertama.
53

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 

tahun 1989 bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di 

kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”. 
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 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara 

Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 202. 
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Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam 

Teori dan Praktik pada Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2009), 
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Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam 

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

mahkamah dan badan peradilan yang berada dibawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
54

 

Badan-badan peradilan dalam 4 (empat) lingkungan 

peradilan tersebut memiliki kekuasaan yuridiksi menerima, 

memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan 

kepadanya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata 

yuridiksi memiliki 2 pengertian: (1) kekuasaan mengadili, 

lingkup kekuasaan kehakiman dan peradilan dan (2) 

lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab 

disuatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu, kekuasaan 

hukum.
55

 

 

D. Teori Efektivitas Hukum 

Perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah dan 

lebih tinggi dirancang untuk memungkinkan lembaga-

                                                             
54

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman.  
55
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lembaga publik dan negara melaksanakannya tanpa 

membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat 

yang lain. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang 

tersebut seringkali diabaikan sehingga undang-undang 

tersebut menjadi tidak efektif. Alasan ketidakabsahan 

peraturan tersebut adalah karena peraturan perundang-

undangan yang tidak jelas, aparat yang tidak konsisten atau 

masyarakat tidak mendukung pelaksanaan peraturan 

tersebut. Jika undang-undang tersebut diterapkan dengan 

benar, undang-undang tersebut akan dianggap efektif. 

Dikatakan efektif karena bunyi hukumnya jelas, tidak perlu 

dijelaskan dalam penerapan hukum, instrumennya selalu 

mendukung hukum, dan masyarakat yang terkena hukum 

juga mendukungnya. Teori penelitian dan analisis yang 

mengkaji tersebut adalah teori efektivitas hukum. 

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni 

effective. Arti kata tersebut adalah: “having the intended or 

expected effect; serving the purpose”.Dengan demikian, 

efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan 

hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau 

situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh 

hukum. 
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Istilah teori efektivitas hukum berasal dari 

terjemahan bahasa Inggris, yaitu pengaruh teori hukum 

(effectiveness of the legal theory), dalam bahasa Belanda 

"Effectiviteitvan van de Juridische Theorie" dan bahasa 

Jerman "Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie". Hans 

Kelsen (Hans Kelsen) mengajukan definisi efektivitas 

hukum, yaitu apakah orang benar-benar bertindak 

sedemikian rupa sehingga menghindari sanksi yang 

terancam oleh norma hukum dan apakah mereka 

memenuhi persyaratan tanpa menerapkan sanksi tersebut 

dengan benar.
56

 

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa 

efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung 

pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, 

substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum 

melibatkan aparat penegak hukum, isi undang-undang 

termasuk aturan tertulis dan budaya hukum adalah hukum 

yang ada dan dipatuhi dalam masyarakat. 

a. Struktur Hukum (Legal Structure) 
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Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini 

disebut sebagai sistem struktural yang menentukan 

apakah suatu hukum diterapkan dengan benar. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai 

dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan dan 

Tata Usaha Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga 

penegak hukum dijamin oleh hukum. Sehingga mereka 

tidak akan terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan 

pengaruh lainnya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. Ada pepatah mengatakan bahwa 

"supremasi hukum dan keadilan", meskipun dunia 

sedang runtuh, hukum harus ditaati. Tanpa personel 

penegak hukum yang andal, kompeten dan 

independen, hukum tidak dapat ditegakkan. Tanpa 

dukungan aparat penegak hukum yang baik dan sebaik 

apa peraturan perundang-undangan, maka keadilan 

hanyalah angan-angan dan lemahnya mentalitas aparat 

penegak hukum akan mengakibatkan penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan normal. Banyak 

faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat 

penegak hukum, antara lain pemahaman agama, 

ekonomi dan proses rekrutmen yang tidak jelas. Oleh 
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karena itu, dapat ditegaskan bahwa faktor penegakan 

hukum memegang peranan penting dalam 

penyelenggaraan hukum. Kalau regulasi bagus, tapi 

kualitas penegakan hukumnya rendah, pasti ada 

masalah. Begitu pula jika regulasi tidak sempurna dan 

kualitas penegakannya bagus, kemungkinan masih ada 

masalah. 

Tentang struktur hukum Friedman 

menjelaskan
57

:   

“To begin with, the legal sytem has the 

structure of a legal system consist of elements of 

this kind: the number and size of courts; their 

jurisdiction  …Strukture also means how the 

legislature is organized  …what procedures the 

police department follow, and so on. Strukture, 

in way, is a kind of crosss section of the legal 

system…a kind of still photograph, with freezes 

the action.” 

 

Struktur sistem hukum mencakup unsur-unsur 

berikut, jumlah dan skala pengadilan, yurisdiksi 

pengadilan (termasuk jenis kasus yang berhak 

disidangkan) dan prosedur banding pengadilan ke 
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pengadilan. Struktur juga berarti bagaimana badan 

legislatif diatur, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan 

presiden, prosedur yang harus diikuti oleh polisi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, struktur (struktur hukum) 

terdiri dari lembaga hukum yang ada yang bertujuan 

untuk menegakkan perangkat hukum yang 

ada.Struktur merupakan model yang menunjukkan 

bagaimana penegakan hukum sesuai dengan ketentuan 

formalnya. Struktur tersebut menunjukkan bagaimana 

pengadilan, legislator, badan hukum dan prosedur 

beroperasi. Misalnya di Indonesia, jika kita berbicara 

tentang struktur sistem hukum Indonesia, itu termasuk 

struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan.
58

 

 

b. Substansi Hukum 

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini 

disebut dengan sistem substantif untuk menentukan 

apakah suatu hukum dapat dilaksanakan. Subtansi juga 

mengacu pada produk yang diproduksi oleh orang 
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dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang 

dikeluarkan oleh mereka dan aturan baru yang dibuat 

oleh mereka. Isi substantifnya juga mencakup undang-

undang yang berlaku, bukan hanya aturan di buku 

undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut 

sistem civil law atau sistem kontinental eropa 

(walaupun beberapa peraturan perundang-undangan 

juga telah mengadopsi sistem common law atau sistem 

Anglo-Saxon), dikatakan bahwa hukum adalah hukum 

tertulis, tetapi tidak dinyatakan sebagai hukum tidak 

tertulis. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum 

Indonesia. Salah satu dampaknya adalah asas legalitas 

dalam Hukum Pidana. Pasal 1 “Hukum Pidana” 

menyatakan: “Jika tidak ada aturan dan ketentuan 

tentang tindak pidana, maka tindak pidana tidak akan 

dihukum.” Oleh karena itu, jika suatu perbuatan telah 

tunduk pada peraturan perundang-undangan, apakah 

perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi hukum. 

Substansi hukum menurut Friedman adalah
59

 : 

“Another aspect of the legal system is its 

substance. By this is meant the actual rules, 

norm, and behavioral patterns of people inside 
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the system …the stress here is on living law, not 

just rules in law books”. 

 

Aspek lain dari sistem hukum adalah 

esensinya. Esensinya mengacu pada aturan, norma, 

dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem. 

Oleh karena itu, hakikat hukum menyangkut peraturan 

perundang-undangan yang ada yang mengikat dan 

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

 

c. Budaya Hukum 

Kultur hukum menurut Lawrence M. 

Friedman
60

mengatakan bahwa budaya hukum adalah 

salah satu bentuk sikap manusia terhadap hukum dan 

sistem hukum yaitu keyakinan, nilai, pemikiran dan 

harapan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran 

sosial dan kekuatan sosial, yang menentukan cara 

hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. 

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan 

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan terbentuk 
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budaya hukum yang baik dan dapat merubah 

pandangan masyarakat terhadap hukum selama ini. 

Singkatnya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

merupakan salah satu indikator dari penyelenggaraan 

hukum. 

Hubungan ketiga unsur sistem hukum itu 

sendiri ibarat kerja mekanis yang tidak berdaya. 

Strukturnya ibarat mesin, intinya adalah pekerjaan dan 

produksi mesin, sedangkan budaya hukum adalah 

segala sesuatu atau siapapun yang memutuskan untuk 

menghidupkan dan mematikan mesin serta cara 

penggunaan mesin tersebut. Terkait sistem hukum 

Indonesia, teori Friedman dapat dijadikan tolak ukur 

untuk mengukur proses penegakan hukum di 

Indonesia. Polisi merupakan bagian dari struktur 

gabungan dengan jaksa, hakim, pembela, dan lembaga 

penjara, interaksi antara berbagai komponen layanan 

hukum ini menentukan kekuatan struktur hukum. 

Namun, ketaatan pada hukum tidak hanya bergantung 

pada kekuatan struktur, tetapi juga budaya hukum di 

masyarakat. Dengan demikian, sejauh ini ketiga unsur 

tersebut menurut Friedman belum terlaksana dengan 
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baik, terutama pada struktur hukum dan budaya 

hukum. Misalnya, dalam struktur hukum, polisi 

diharapkan menjadi polisi yang menangkap narkoba 

dan polisi sendiri yang ikut serta dalam jaringan 

narkoba. Begitu pula, masih sulit bagi jaksa untuk 

menemukan jaksa yang benar-benar menangani 

perkara dengan jujur. 

Mengenai budaya hukum, Friedman 

berpendapat :  

“The third component of legal system, of legal 

culture. By this we mean people‟s attitudes 

toward law and legal system their belief …in 

other word, is the climinate of social thought 

and social force wich determines how law is 

used, avoided, or abused”. 

 

Budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya 

hukum penegak hukum). Betapapun baiknya sistem 

hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang 

dipersyaratkan dan jika tidak ada sistem dan kualitas 

substantif hukum yang dirumuskan oleh masyarakat 

tanpa dukungan budaya hukum, maka penegakan 

hukum tidak akan dapat dilakukan secara efektif. 
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Oleh karena itu, budaya hukum berfungsi 

sebagai sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum 

dan sistem hukum. Ada dua jenis budaya hukum, yaitu 

budaya hukum eksternal yang merupakan budaya 

hukum di kalangan masyarakat umum dan budaya 

hukum internal, yaitu budaya hukum anggota 

masyarakat yang menjalankan tugas hukum.
61

Semua 

masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya 

masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki 

suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum 

internal. 
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BAB III 

HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo 

Pengadilan Agama Ponorogo merupakan salah satu 

dari sekian banyak pengadilan yang ada di Indonesia dan 

salah satu dari 37 Pengadilan Agama yang ada di provinsi 

Jawa Timur. Pengadilan Agama Ponorogo yang 

beralamatkan di Jln. Ir. H. Juanda 25 Ponorogo yang 

bersebelahan dengan Pengadilan Negeri Ponorogo. 

Pengadilan Agama Ponorogo berdiri memiliki dua landasan 

hukum
62

, yaitu: 

1. Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 

1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58. 
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2. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi 

Pengadilan Agama Ponorogo Stld 1828 No 55, Stbd 1854 

No 128 dan Stbl 1882 No 152. 

Secara administratif,  wilayah yuridiksi Pengadilan 

Agama Ponorogo meliputi 21 kecamatan yang terdapat 

dalam seluruh wilayah ponorogo, yaitu kecamatan 

Ponorogo, kecamatan Badegan, kecamatan Sukorejo, 

kecamatan Kauman, kecamatan Jambon, kecamatan 

Babadan, kecamatan Slahung, kecamatan Siman, kecamatan 

Ngrayun, kecamatan Bungkal, kecamatan Bungkal, 

kecamatan Sooko, kecamatan Jetis, kecamatan Balong, 

kecamatan Jenangan, kecamatan Pulung, kecamatan 

Pundak, kecamatan Ngebel, kecamatan Mlarak, kecamatan 

Sambit dan kecamatan sawoo. 

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa batas 

wilayah hukum, yakni meliputi: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah hukum PA 

Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, PA Magetan. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah hukum PA 

Trenggalek. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah hukum PA 

Pacitan. 

64 
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d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah hukum PA 

Wonogiri (Jawa Tengah). 

Untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, 

Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai visi dan misi. Hal 

ini bertujuan untuk mengarahkan hal apa saja yang ingin 

dicapai lembaga ini. Adapun visi dari Pengadilan Agama 

Ponorogo, yaitu: 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang agung” 

Selain itu lembaga ini juga mempunyai misi yang 

sangat mulia dan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan 

profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo sebagai berikut: 

1. M. Toyeb, S. Ag., M.H, selaku ketua pengadilan 

2. Drs. H. Misnan Maulana, selaku Hakim 
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3. Dra. Hj. Siti Azizah, M.E, selaku Hakim 

4. Hj. Titik Nurhayati, S. Ag., M. H, selaku Hakim 

5. Yusuf Bahrudin, S.H.I, selaku Hakim 

6. Ahmad Edi Purwanto, S. H.I, selaku Hakim 

7. Drs. H. Ishadi, S.H, selaku Panitera 

8. Drs. H. Muhadji Lestari, selaku PanMud permohonan 

9. Istadjam, S.H, selaku PanMud gugatan 

10. Dra. Nanik Umiyati, selaku PanMud hukum 

Dari kelima hakim tersebut, hakim yang menjadi 

narasumber peneliti, yaitu Drs. H. Misnan Maulana, beliau 

lahir di kabupaten Ponorogo pada tanggal 28 Agustus 1956.  

Dalam riwayat pendidikan, beliau memulai dari jenjang 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ponorogo yang lulus pada 

tahun 1970,  kemudian melanjutkan ke jenjang pertama di 

Madrasah tsanawiyah (Mts) Ponorogo yang lulus tahun 

1976, selanjutnya beliau Sekolah Menengah Atas  di 

Madrasah Aliyah (MA) Ponorogo yang lulus tahun 1976 

dan dilanjutkan menimba ilmu di IAIN Sunan Ampel 

Surabaya  untuk menempuh gelar Strata 1yang lulus pada 

tahun 1988.  Dalam dunia hakim beliau memulai jabatan 

dari CPNS di Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 1990, 

kemudian PNS di Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 
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1991, menjadi Panitera pengganti di Pengadilan Agama 

Sampit tahun 1994, kemudian beliau mulai berkarir menjadi 

Hakim di Pengadilan Agama Sampit tahun 1995, 

selanjutnya Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 

2002, kemudian Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo 

tahun 2004, Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 

2004, Hakim di Pengadilan Agama Lumajang tahun 2004 

dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Hakim di 

Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2004. Dalam dunia 

pelatihan beliau mengikuti Diklat Prajabatan Tk. III tahun 

1991, kemudian Pendidikan Calon Hakim Peradilan Agama 

tahun 1995 dan Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan 

Profesionalisme Bagi Para Hakim Pengadilan Agama tahun 

2003. Untuk saat ini beliau berpangkat IV golongan d.
63

 

 

B. Perkara Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan 

Agama Ponorogo  

Perkawinan seharusnya diharapakan dapat bertahan 

seumur hidup, tetapi tidak selamanya dalam sebuah keluarga 

berjalan dengan harmonis. Pasti ada saja perselisihan 
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didalam menjalankan bahtera rumah tangga. Baik itu dalam 

hal kecil maupun berar perselisihan itu tetaplah ada, dan hal 

tersebut tergantung dari suami isteri dalam menyikapi 

sehingga keluarga tetap bisa berjalan harmonis. Tetapi tidak 

juga semua keluarga bisa menyelesaikan masalahnya dan 

melanjutkan hubungan keluarga sehingga harmonis. Ada 

juga yang harus sampai maju ke meja sidang bahkan tidak 

menemui titik temu yaitu perdamaian dan harus bercerai. 

Perceraian inilah yang menyebabkan terputusnya hubungan 

ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah 

ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan 

demikian, bahwa cerai talak adalah putusnya hubungan tali 

perkawinan antara suami isteri dengan talak yang diucapkan 

oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama.  

Seperti dalam kasus cerai talak dalam nomor 

perkara 1657/Pdt.G/2019/PA.PO, Yang mendalilkan bahwa 

pemohon dan termohon semula berjalan dengan rukun dan 

bahagia, namun sejak awal tahun 2019, kondisi keluarga 

pemohon dan termohon terguncang dan perselisihan selalu 

terjadi. Alasan pihak pemohon mencerai talak pihak 

termohon karena pihak termohon tidak pernah menghargai 

pemohon, termohon tidak nurut ketika dinasehati, termohon 
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tidak pernah membantu dan memperdulikan pekerjaan 

pemohon dan termohon sering pergi dan kadang tanpa pamit 

pemohon. dengan alasan tersebut pemohon dan termohon 

telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 6 bulan 

dan selama pisah ranjang termohon dan pemohon telah 

putus komunikasi yang harmonis.
64

 

Sehingga perkara ini diselesaikan di depan sidang 

pengadilan dan dari perkara di atas muncul gugatan 

rekonvesi dari pemohon yaitu 1) mengingat anak termohon 

masih belum cukup umur, termohon selaku ibu dari anak 

yang bernama Barata Hauzan Irbah Nabil  meminta hak 

asuh diserahkan kepada termohon, (2) bahwa sejak 

termohon meninggalkan rumah, pemohon telah melalaikan 

tanggungjawab sebagai suami. Maka pemohon wajib 

melunasi nafkah lampau pada termohon. a) nafkah lampau 

selama 9 bulan Rp. 50.000.000,00; b) nafkah iddah selama 3 

bulan Rp. 45.000.000,00; c) nafkah mut’ah Rp. 

50.000.000,00; d) nafkah anak sampai umur 21 tahun yaitu: 

biaya makan perbulan Rp. 10.000.000,00, biaya kesehatan 
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per bulan Rp. 10.000.000,00 dan biaya sekolah perbulan Rp. 

10.000.000,00.
65

 

Dengan alasan tersebut pertimbangan hakim ketika 

sebelum menjatuhkan putusan pihak majelis hakim terlebih 

dahulu menawarkan jalur perdamaian terhadap para pihak, 

akan tetapi tidak berhasil karena sudah sepakat bercerai. 

Akibat dari terkabulnya permohonan cerai yang telah 

diajukan dari pihak pemohon yaitu dalam konvensi tersebut 

majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan 

termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun 

kembali dalam rumah tangga yang baik karenanya 

permohonan pemohon patut dikabulkan. Dalam rekonvensi 

pengugat mengajukan nafkah madhiyah (nafkah lampau), 

nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak dan nafkah anak serta 

harta gono gini. Dari beberapa rekonvensi di atas penulis 

hanya mencantumkan kaitannya dengan hak asuh anak dan 

nafkah anak yaitu majelis hakim berpendapat bahwa 

gugatan tentang pemeliharaan anak patut dikabulkan dan 

berdasrkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, penggugat 

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun tetap 
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memberi kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dengan 

anak tersebut. Dalam hal biaya pemeliharaan anak, Majelis 

Hakim menilai tuntutan pengugat terlalu besar karena 

berada diluar kemampuan tergugat. Maka Majelis Hakim 

berpendapat nominal nafkah yang dibebankan kepada 

tergugat adalah sekurang-kurangnya Rp. 500.000, perbulan 

sampai anak dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun 

dan juga memandang dari perkembangan inflasi serta 

perkembangan dan kebutuhan anak, Majelis Hakim 

berpendapat setiap tahunnya ditambah atau dinaikan 10%. 

Kasus yang kedua dengan perkara nomor 

1371/Pdt.G/2019/PA.Po.,
66

 yang mendalilkan Bahwa pada 

tanggal 08 September 2017, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan 

pernikahanyangdicatatolehPegawaiPencatatNikahKantor

Urusan AgamaKecamatanPonorogo,KabupatenPonorogo. 

Pada saatpernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan 

Termohonperawan dan selama pernikahan tersebut 

Pemohon dengan Termohon telah berhubungan 

sebagaimanalayaknyasuamiistri(Ba’daDukhul),dansudah
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dikaruniai1 orang anak bernama: anak kandung, umur 1 

tahun dan sekarang dalam asuhanTermohon.  

Bahwa semula rumahtanggaPemohon dan 

Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan 

Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai goyah, 

karena:Masalah ekonomi, Termohon selalu 

merasa kurang dengan pemberian nafkah wajib 

dariPemohon, padahal Pemohon telah berusaha 

secara maksimal untuk memenuhi 

kebutuhankeluarga, Sikap Termohon yang terlalu 

berani melawan kepada Pemohon dan mau 

menangnya sendiri, apabila dinasehati justru 

Termohonmengabaikan nasehat dari Pemohon, 

Pemohon tidak betah dengan 

sikapIbuTermohonyangterlaluikutcampurdalamu

rusanekonomidi rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, yakni Ibu Termohon selalu 

mempengharuhi Termohon, bahkan Ibu 

Termohonjuga melarang 

Termohonuntukmenemuidan/atauberbicaradenga

nPemohon, Masalah tempat tinggal, 

TermohontidakbetahtinggaldirumahorangtuaPem

ohondengan 

alasanjauhdaritempatkerjanya,sedangkanPemoho

njugatidakbisa tinggal di rumah orangtua 

Termohon karena Pemohon harus merawat 

orangtua Pemohon dirumah dan karena Ibu 

Termohon selalu ikut campur dalam masalah 

rumahtangga, padahal sebelumdilaksanakan 

pernikahan antara keduanya sudah sepakat untuk 

tinggal bersama di rumah orangtuaPemohon, 
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Pemohon tidak betah dengan sikap Termohon 

yang tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagaimana layaknya seorang istri, yakni sikap 

Termohon masih kekanak-kanakan dan tidak 

pernah mau mendengarkan nasehat dari 

Pemohon, bahkan Termohon selalu menuruti 

permintaan dan/atau kemauan dari Ibu 

Termohon, dan ketika ada masalah dalam rumah 

tanggaTermohonselalumenceritakankepadaibuter

mohonsehingga menimbulkan percekcokan 

dalamrumahtangga, Antara 

PemohondenganTermohon sering terjadi 

perselisihan dalam rumah tangga karena 

Termohontidak mau diajak untuk hidup 

berumahtangga secara mandiri, sehingga terjadi 

ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam 

membina rumah tangga yang baik;Bahwa oleh 

karena haltersebutdi atas mengakibatkan 

Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon 

sendiri di Kabupaten Ponorogo, sedangkan 

Termohon tetap tinggal di rumah orangtua 

Termohon sendiri di Kabupaten Ponorogo, 

sehingga antara Pemohon dan Termohon telah 

terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 

tahun 2018 sampai sekarang bulan Agustus 

tahun 2019, 

sudahada1tahundanselamaitusudahtidakadahubu

ngankomunikasi baik lahir maupunbatin. 

 

Bahwa selama pisahtersebut,Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak ada hubungan 

komunikasibaik lahir maupun batin selayaknya 

suamiistri; Bahwa dengankenyataantersebut di 
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atas,  Pemohon  merasa sudah  tidak 

sanggupmeneruskan rumah tangga bersama 

Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada 

harapan lagi meneruskan rumah tangga yang 

bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangganya 

dengan perceraian.
67

 

 

Dengan demikian, perkara ini diselesaikan di 

depan sidang pengadilan dan dari perkara di atas muncul 

gugatan rekonvesi yaitu Bahwa sesuai dengan Pasal 149 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Bilamana 

perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami 

wajib:Memberikannafkah mut’ah yang layak kepada 

bekas istrinya, baik berupa uang atau benda sebesar 

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)memberikannafkah 

maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

masa Iddah 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua 

juta rupiah);MemberikanNafkah Madliyah untuk: 1) 

Biaya persalinan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah), 2) Biaya dua kali rawat inap anak (non 

BPJS)sebesarRp.9.000.000,-

(sembilanjutarupiah),3)Biayakhitan anak sebesar Rp. 

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Total biaya 
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keseluruhan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat 

ratus ribu rupiah);MemberikanNafkahHadhonah / Nafkah 

Anak yang bernama; ANAK KANDUNG, umur 1 tahun, 

berupa biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai 

anak berusia 21 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 

2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 

(sepuluh) persen setiap tahunnya dan dibayarkan kepada 

Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi. 

Dengan alasan tersebut pertimbangan hakim ketika 

sebelum menjatuhkan putusan pihak majelis hakim terlebih 

dahulu menawarkan jalur perdamaian terhadap para pihak, 

akan tetapi tidak berhasil karena sudah sepakat bercerai. 

Akibat dari terkabulnya permohonan cerai yang telah 

diajukan dari pihak pemohon yaitu dalam konvensi tersebut 

majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan 

termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun 

kembali dalam rumah tangga yang baik karenanya 

permohonan pemohon patut dikabulkan. 

Dalam Rekonvensi Mengabulkangugatan 

Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat 

Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) 
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kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar 

talak;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa 

iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 

mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah)sebelum pengucapan ikrar talak. 

MenetapkanPenggugat 

rekonvensisebagaipemeganghakasuhdanpemeliharaan(ha

dhanah) terhadap anak yang bernama ANAK 

KANDUNG, lahir di Ponorogo tanggal 31 Juli2018, 

Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah 

anak Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi 

setiap bulan minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat 

ratus ribu rupiah) dengan penambahan sepuluh persen 

setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, 

sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
68

 

Dengan adanya perkara di atas, makapeneliti 

melakukan wawancara lansung dengan bapak Misnan 

Maulana
69

, bahwa: dalam hal hak-hak anak pasca perceraian 
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 Misnan Maulana, Hakim,  Wawancara, di Pengadilan Agama 
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dijelaskan dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menyebutkan bahwa;  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya,  

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 isteri.
70

 

Dari pasal ini yang perlu digaris bawah yaitu 

kepentingan anak dimana orientasinya yaitu semata-mata 

hanya untuk menjamin dan terpeliharanya hak-hak anak jika 

terjadi perceraian kedua orang tua, bisa diselesaikan secara 

kesepakatan bilamana damai, jika tidak ada kesepakatan, 

bilamana ada perselisihan dalam hal pengasuhan anak maka 
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pengadilan  bisa turut memutuskan perkara tersebut. Intinya 

semua diserahkan kepada bapak ibu sebagai orang tua 

kandung dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak. 

Bilamana keduanya berebut dalam hal pengasuhan anak 

maka akan ada putusan pengadilan siapa yang lebih berhak. 

Terkait dengan itu maka bapak tetap menanggung semua 

biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi kewajiban ayah ini 

merupakan kemampuan riil bilamana tidak cukup dengan 

kemampuan ayah dalam hal memenuhi kebutuhan anak, 

maka pengadilan bisa membebankan terhadap ibu ikut 

memikul biaya atau menanggung biaya atas keputusan 

pengadilan. Kemudian kewajiban seorang ayah juga 

menanggung biaya istri yaitu nafkah iddah, nafkah mut’ah 

dan kiswah. 

Kemudian bapak Misnan
71

 juga menuturkan yang 

berkaitan dengan KHI yaitu bab XIV tentang pemeliharaan 

anak pasal 98 itu mengarah pada hukum materil. Dalam 

pasal 98 ayat 1 menyebutkan “Batas usia anak yang mampu 

berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang 

anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau 
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belum pernah melangsungkan perkawinan”. Maksudnya 

yang disebut anak disini dalam putusan seringkali 

pemeliharaan anak itu dibebankan kepada salah satu pihak 

setelah putusan itu, dipertimbangkan sampai anak mampu 

berdiri sendiri yaitu 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak 

bercacat fisik atau mental atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan. Apabila sudah pernah 

melangsungkan perkawinan  walaupun dibawah 21 tahun 

maka sudah bukan lagi kewajiban hadhanahnya itu bagi 

kedua orangtua. 

Selanjutnya bapak Misnan
72

 menuturkan bahwa 

dalam hal pengasuhan hak anak terdapat dalam pasal 156 

KHI bahwa anak yang belum mumayyiz berhak 

mendapatkan hadhanah dari ibunya dan apabila anak yang 

sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya dan Apabila pemegang 

hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat 

yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan 

hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 

                                                             
72

Ibid. 



90 
 

 

hadhanah pula; Semua biaya hadhanah dan nafkah anak 

menjadi tanggung jawab ayah menurut 

kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); Bilamana 

terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan 

huruf (a),(b), dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat 

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 

padanya. 

 Dan juga dalam pasal 105 KHI bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum 

berumur 12 tahun masih menjadi hak ibunya. Akan tetapi 

jika sang anak berumur lebih dari umur 12 tahun maka anak 

tersebut akan dipanggil oleh majelis ia untuk dimintai 

keterangan ia memilih salah satu kedua orang tua tersebut, 

maka pilihan tersebut menjadi hukum bagi anak. Sehingga 

pemeliharaan bagi anak yang sudah mumayiz diserahkan 

kepada untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang 

hak asuh pemeliharaan anak. Darisini dalam amar 

putusannya akan diputuskan sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh seorang anak. Dalam hal pembiayaannya 
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kembali ke Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ayah 

menangung biaya tersebut apabila tidak cukup atas 

kemampuannya maka harus ada putusan pengadilan 

sehingga ibu ikut menanggung biaya pemeliharaan tersebut. 

Dalam hal ini tetap ada pemeriksaan kemampuan ayah 

terhadap pemeliharaan anak itu, penghasilannya berapa? 

Kebutuhan riil untuk anak itu berapa dalam lingkungan 

tersebut? Ibunya penghasilannya berapa? Jika penghasilan 

ibu lebih tinggi dari ayah maka disitulah ibu ikut 

menanggung biaya tersebut. 

 

C. Analisis Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 

Kompilasi Hukum Islam (KHI)  terhadap pemenuhan 

hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

dimaksud dengan hak-hak anak pasca perceraian yaitu 

pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya berpisah baik 

dalam hal hak asuh anak maupun nafkah anak tersebut. 

Undang-undang no. 1 tahun 1974tentang perkawinan tidak 
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secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai 

akibat putusanya perkawinan, akan tetapi mengatur secara 

umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap 

anaknya. 

Nafkah anak merupakan hak-hak anak yang diperoleh 

dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah 

berpisah (bercerai), sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 

huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan 

memberi keputusannya”. Dengan demikian, tetap dari bapak 

atau ibu berkewajiban terhadap pemeliharaan anak, baik dari 

bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhannya sehari-hari. 

sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan anak dimana 

orientasinya yaitu semata-mata hanya untuk menjamin dan 

terpeliharanya hak-hak anak jika terjadi perceraian kedua 

orang tua, bisa diselesaikan secara kesepakatan bilamana 

damai, jika tidak ada kesepakatan, bilamana ada perselisihan 

dalam hal pengasuhan anak maka pengadilan  bisa turut 

memutuskan perkara tersebut. Intinya semua diserahkan 
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kepada bapak ibu sebagai orang tua kandung dalam hal 

pengasuhan dan pemeliharaan anak. Bilamana keduanya 

berebut dalam hal pengasuhan anak maka akan ada putusan 

pengadilan siapa yang lebih berhak.  

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 156 

KHI bahwa anak yang belum mumayyiz berhak 

mendapatkan hadhanah dari ibunya dan apabila anak yang 

sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya dan Apabila pemegang 

hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat 

yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan 

hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 

hadhanah pula; Semua biaya hadhanah dan nafkah anak 

menjadi tanggung jawab ayah menurut 

kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); Bilamana 

terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan 

huruf (a),(b), dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat 

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 
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pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 

padanya. Dengan demikian, pengasuhan anak tetap menjadi 

tanggungjawab orang tua dengan memperhatikan ketika 

anak belum mumayyiz hak asuh jatuh kepada ibu dan 

apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka anak bisa 

memilih dari kedua orang tuanya, yaitu mengikuti ibunya 

atau ayahnya. 

Kemudian dalam hal pembiayaan nafkah anak dalam 

pasal 41 huruf (b) dan (c) yaitu; (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 isteri.
73

Terkait 

dengan itu maka bapak tetap menanggung semua biaya 

pemeliharaan anak. Akan tetapi kewajiban ayah ini 

merupakan kemampuan riil bilamana tidak cukup dengan 

kemampuan ayah dalam hal memenuhi kebutuhan anak, 

maka pengadilan bisa membebankan terhadap ibu ikut 
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memikul biaya atau menanggung biaya atas keputusan 

pengadilan. Kemudian kewajiban seorang ayah juga 

menanggung biaya istri yaitu nafkah iddah, nafkah mut’ah 

dan kiswah. 

Sedangkan dalam pasal 105 KHI dipaparkan bahwa  

“(a)Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan 

anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaanya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh 

ayahnya”.
74

Dengan demikian terkait pemeliharaan anak 

yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun masih 

menjadi hak ibunya. Akan tetapi jika sang anak berumur 

lebih dari umur 12 tahun maka anak tersebut akan dipanggil 

oleh majelis ia untuk dimintai keterangan ia memilih salah 

satu kedua orang tua tersebut, maka pilihan tersebut menjadi 

hukum bagi anak. Sehingga pemeliharaan bagi anak yang 

sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih 

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh pemeliharaan 

anak. 
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Dalam amar putusanpertimbangan hukum yang 

dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu mengadili kedua 

perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO dengan mengabulkan permohonan 

pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di depan 

sidang Pengadilan Agama Ponorogo serta mengabulkan 

gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan menghukum 

tergugat rekonvensi untuk membayar penggugat rekonvensi 

sebelum ikrar talak diucapkan, untuk perkara nomor 

1657/Pdt.G/2019/PA.PO  nafkah madliyah sebesar Rp. 

4.000.000, nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 

3.000.000, mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000, dan 

menetapkan anak penggugat dan tergugat yang berumur 2 

tahun berada di bawah pemeliharaan penggugat dengan 

memberi kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dengan 

anak tersebut, serta menghukum tergugat untuk membayar 

kepada penggugat biaya pemeliharaan sekurang-kurangnya 

Rp. 500.000, perbulan sampai anak dewasa atau mandiri 

atau berumur 21 tahun dan juga memandang dari 

perkembangan inflasi serta perkembangan dan kebutuhan 
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anak, Majelis Hakim berpendapat setiap tahunnya ditambah 

atau dinaikan 10%. 

Sedangkan kasus perkara perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO, Majelis Hakim mengadili dengan 

mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin 

kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama 

Ponorogo serta mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi 

sebagian dan menghukum tergugat rekonvensi untuk 

membayar penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak nafkah 

madliyah sebesar Rp. 1.000.000, nafkah selama masa iddah 

sebesar Rp. 1.000.000, mut’ah berupa uang sebesar Rp. 

1.000.000, dan menetapkan anak penggugat dan tergugat 

yang berumur 2 tahun berada di bawah pemeliharaan 

penggugat dengan memberi kesempatan kepada tergugat 

untuk bertemu dengan anak tersebut, serta menghukum 

tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya 

pemeliharaan sekurang-kurangnya Rp. 400.000, perbulan 

dengan penambahan setiap tahunnya ditambah atau dinaikan 

10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak 

dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.  
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Mengenai efektivitas tidaknya suatu hukum tersebut 

maka Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif 

dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga 

unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal 

culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak 

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup 

(living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.
75

 

Efektivitas  hukum dalam perkara di atas bahwa terdapat 

beberapa faktor yang telah mempengaruhi sehingga perkara 

di atas dapat dikabulkan dan diputuskan oleh Majelis 

Hakim. Dalam hal ini faktor yang menyebabkan suatu 

hukum tersebut ditegakkan yaitu faktor hukum itu sendiri, 

yaitu undang-undang. Putusan dalam perkara di atas telah 

secara jelas pengunaan undang-undang yaitu berdasarkan 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang kedua yaitu dari 

faktor penegak hukum, dalam perkara di atas yang menjadi 

penegak hukum adalah para hakim yang berada di 
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Pengadilan Agama Ponorogo dan terutama hakim yang telah 

memutuskan perkara tersebut yaitu sebagai ketua majelis 

hakim yaitu Hj. Titik Nurhayati, S. Ag, M.H., hakim 

anggota 1 yaitu Drs. H. Misnan Maulana, hakim anggota 2 

yaitu Dra. Hj. Siti Azizah, M.E., dan dengan panitera 

pengganti yaitu Istadjam, S.H. Kemudian faktor yang lain 

yaitu faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan juga 

faktor kebudayaan yang telah jelas sangat implementatif 

dalam perwujudan aplikatif pemenuhan efektivitas dari 

keberlakuaan ndang-undang tersebut. 

Dari pemaparan analisis di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa dalam hal memutuskan perkara 

nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO, para hakim telah 

mempertimbangkan beberapa hal yang kaitannya dengan 

nafkah baik itu nafkah terhadap mantan isteri yaitu nafkah 

madhliyah, iddah dan mut’ah dan juga nafkah terhadap anak 

dan juga dalam hal pengasuhan anak. Kemudian dalam 

memutuskan perkara tersebut hakim mengacu terhadap 

Undang-undang yang telah berlaku yaitu Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam yang 

kemudian hukum dapat ditegakkan dengan efektif. 
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Keefektifan tersebut juga memenuhi beberapa syarat yang 

telah dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman yaitu jika 

subtansinya sesuai yaitu Majelis Hakim mengadili sesuai 

dengan kemampuan seorang ayah (pasal 156 huruf d dan 

f)yaitu dengan melihat pekerjaan seorang ayah dan 

penghasilannya setiap bulan, struktur hukumnya sesuai 

dengan perintah hukum yang dimaksud yaitu sesuai dengan 

undang-undang yang berlakuyaitu pasal 41 UU No. 1 tahun 

1974 dan pasal 156 huruf d dan f, yang berbunyi “(d) Semua 

biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 

ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai 

anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 

tahun); dan (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat 

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 

padanya”,dan budaya hukumnya sesuai dengan alasan 

hakim mengadili perkara diatas telah dianggap mewakili 

keadilan yang ada di masyarakat.Maksudnya yaitu dalam 

memutuskan perkara diatas, hakim tetap menentukan besar 

dan kecilnya nafkah dengan menggunakan asas kepatutan 

dan kemampuan bagi seorang ayah dengan melihat 

penghasilan suami setiap bulan dan juga menyesuaikan 
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kebutuhan yang sesuai dengan kondisi disuatu daerah 

tersebut. 

Menurut pendapat penulis mengenai pemaparan di 

atas, penulis sependapat kepada hakim yang memutuskan 

perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO, kesesuaiannya yaitu hakim telah 

memutus atau mengadili kedua perkara tersebut dengan 

alasan bahwa hal ini merupakan kewenangan absolut dalam 

lembaga Peradilan Agama yang tertera dalam pasal 49 

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama. Dalam mengadili atau memutus hakim telah 

mempertimbangkan kemampuan dari ayah yang mana bisa 

dilihat dari penghasilan sehari-harinya dan juga kebutuhan 

hidup seorang ayah tersebut yang kemudian dilihat dengan 

kebutuhan riil dari anak sehari-hari, dengan alasan tersebut 

hakim memberi keputusan dengan mengurangi biaya nafkah 

terhadap anak yang awalnya dalam perkara nomor 

1657/Pdt.G/2019/PA.PO sebesar Rp. 30.000.000, menjadi 

Rp. 500.000, dan perkara nomor  1371/Pdt.G/2019/PA.PO 

yang awalnya Rp. 2.000.000, menjadi Rp. 400.000. 

Dilihat dari keefektifannya hukum dari kedua perkara 

diatas penulis berpendapat telah efektif dan sesuai dengan 

teori Lawrence M. Friedman yaitu dari hal subtansi 

hukumnya bahwa hakim telah memutus perkara dengan adil 
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dan sesuai dengan kemampuan dari seorang ayah, dari segi 

struktur hukumnya bahwa telah jelas hakim dalam 

mengadili dan memutus perkara berdasarakan perintah atau 

aturan dalam undang-undang yang berlaku dan persfektif 

budaya hukumnya hakim dianggap sudah mewakili keadilan 

dalammasyarakat. 

Dengan demikian, analisa penulis bahwa apa yang 

telah diputuskan oleh Hakim telah sesuai dan sejalan karena 

keputusannya hakim dan telah dilaksanakan oleh hakim 

sebagai penegak hukum dengan berdasarkan undang-undang 

yang telah ditetapkan sebagai rujukan dalam memeberikan 

putusan. Dan hukum tersebut dianggap efektif atau sesuai 

sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman 

dalam teorinya efektivitas hukum. Baik dari segi isi aturan/ 

substansi hukum (legal substance), eksekusinya/ struktur 

hukum (legal structure) dan aturan yang ada/ budaya hukum 

(legal culture). 
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BAB IV 

IMPLIKASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NO. 1 

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 

156 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP 

HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca 

Perceraian 

Hakim adalah aktor utama dalam penegakan hukum 

pengadilan dan peran mereka lebih dari jaksa, pengacara, 

dan juru tulis. Setelah diterapkan, undang-undang tersebut 

mulai memasuki kawasan das sein (sebenarnya memang 

demikian) dan meninggalkan kawasan das sollen 

(seharusnya). Hukum tidak hanya menyia-nyiakan 

peraturan tertulis, tetapi juga "dihidupkan" oleh para juru 

dan hakim yang hidup.
76

Kekuasaan Kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
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 A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan 

(Jakarta: ELSAM.2004), 178.  

94 



 

 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya 

NegaraHukum Republik Indonesia.
77

 

Dengan demikian, dalam mencapai hukum yang efektif 

maka harus adanya proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara 

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalamkehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Dalam masalah penegakan hukum 

merupakan suat persoalan yang memang dihadapi oleh 

setiap masyarakat, walaupun kemudian setiap masyarakat 

tersebut berbeda-beda karakernya. Namun setiap masyarakat 

memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan 

kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum. Terlebih 

sebagai seorang hakim yang berada didalam hukum itu 

sendiri dan menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan 

penegakan hukum di Indonesia. Dan dari inilah yang akan 

membentuk banyak keberagaman dalam sistem hukum yang 

dapat mempengaruhi penegakan, keadilan dan kepastian 

terhadap hukum itu sendiri. Dimana yang nantinya akan 

membawa penafsiran yang berbeda-beda antar hakim 

sehingga para hakim bermusyawarah terlebih dahulu 
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sebelum memutuskan perkara termasuk perkara hak-hak 

anak pasca perceraian. 

Dalam penegakan hukum itu sendiri muncul beberapa 

faktor yang mempengaruhi sehingga hukum itu benar-benar 

berjalan secara efektif. Lawrence M. Friedman dalam 

teorinya efektivitas hukum berpendapat bahwa hukum bisa 

berjalan dengan efektif dengan melihat dari segi isi aturan/ 

substansi hukum (legal substance), eksekusinya/ struktur 

hukum (legal structure) dan aturan yang ada/ budaya hukum 

(legal culture), sehingga hukum bisa ditegakkan secara 

efektif dengan melihat beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum yaitu Faktor hukumnya 

sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-

undang saja.Undang-undang dalam arti materil adalah 

peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh 

penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, 

maka undang-undang dalam materiel mencakup: (1) 

peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara 

atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku 

umum di sebagian wilayah negara; (2) peraturan setempat 

yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. 

Adapun beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang 

tersebut mempunyai dampak yang positif antara lain: (1) 



 

 

Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang 

itu diterapkan terhadap peristiwa yang ada didalam undang-

undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu 

dinyatakan berlaku; (2) Undang-undang yang dibuat 

penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi pula; (3) Undang-undang yang bersifat khusus 

menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; (3) 

Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan 

undang-undang yang berlaku terdahulu; (4) Undang-undang 

tidak dapat diganggu gugat; (5) Undang-undang sebagai 

sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil 

bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian 

ataupun pembaharuan.
78

 Kemudian faktor penegak hukum, 

yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. Dalam hal penegak hukum adalah mereka yang 

mencakup secara lansung maupun tidak lansung 

berkecimpung di bidang penegakan hukum. Seperti, 

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan 

permasyarakatan. Selanjutnya faktor sarana dan fasilitas 

yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas 

dalam penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 
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yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Dan 

faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. Serta faktor kebudayaan, yakni 

sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarakan pada 

karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor 

tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan 

tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
79

 

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak hakim 

Misnan Maulana
80

 terkait efektivitas hukum terhadap 

perkara tentang hak-hak anak pasca perceraian baik dalam 

hal pengasuhan anak tersebut maupun dalam hal nafkah 

anak atau pemeliharaan anak, sebagai berikut:  

“Apabila memang terbukti gugatannya beralasan maka 

dikabulkan ketika dikabulkan maka diperintahkan 

disebutkan beban memelihara anak menghukum siapa yang 

ditunjuk oleh pengadilan itu untuk memberikan biaya hidup 

anak kepada pemegang hak asuh anak. Rekonvensi dari 

ibunya menuntut untuk ditetapkan sebagai hak asuh pada 

anaknya setelah pemeriksaan itu terbukti memang memiliki 
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alasan hukum, ibu berhak untuk memelihara hak asuh 

anaknya, maka pengadilan menetapkan ibu sebagai 

pemegang hak asuh anak dan ayah sebagai seorang ayah 

dari anak tersebut untuk memberikan nafkah seberapa yang 

telah ditentukan dari majelis itu untuk diserahkan kepada 

ibunya sebagai pemegang hak asuh anak. Apabila hal ini 

tidak diindahkan setelah berkekuatan hukum tetap, ibu bisa 

memberikan peringatan kepada ayahnya anak atau mantan 

suami terhadap kewajibannya yang telah diabaikan. Apabila 

sudah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tetap saja 

seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya membiayai 

kebutuhan anak maka seorang ibu sebagai pemegang hak 

asuh anak bisa mengajukan permohonan eksekusi harta 

ayahnya disita oleh pengadilan. Prosesnya sama dengan 

eksekusi yang lain adannya permohonana eksekusi, sidang 

peringatan (memperingatkan kepada ayah yang tidak 

menjalankan kewajibannya), sita eksekusi. Harta dari sang 

ayah disita apabila berbentuk uang lansung diserahkan 

kepada ibu jika berbentuk barang bisa dijadikan jaminan 

hidup, barang milik ayahnya akan dijual lelang hasilnya 

diberikan kepada seorang ibu sebagai pemegang hak asuh 

anak”. 
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Menurut beliau
81

, perkara nomor 

1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO secara hukum permohonan 

pemohon dikabulkan karena memang beralasan yaitu 

adanya broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan 

Majelis Hakim pun menilai rumah tangga pemohon dan 

termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun 

kembali dalam rumah tangga yang baik. Dan selanjutnya 

dalam rekonvensi tersebut memang adanya nafkah 

madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, mut’ah, hak asuh 

anak dan nafkah anak serta minta harta gono gini. Terkait 

pemeliharaan anak berdasarkan pasal 105 huruf a dan b 

Kompilasi Hukum Islam, “Dalam hal terjadi 

perceraian:(a)Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) 

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan 

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaanya”. Kemudian 

Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta dan 

pertimbangan yang dihubungkan dengan pasal tersebut 

maka patut dikabulkan untuk pemeliharaan anak ditetapkan 
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ada pada pengugat yaitu seorang ibu. Dan perlu juga 

diketahui bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, 

penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tetap member 

kesempatan terhadap tergugat untuk bertemu anak tersebut. 

Terkait biaya pemeliharaan anak Majelis Hakim menimbang 

dengan berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan 

juga dalil syar’i dalam Kitab al-Muhadzdzab juz 2 halaman 

177 tentang biaya pemeliharaan anak yang ditanggung 

tergugat patut dikabulkan. Kemudian Majelis Hakim 

berpendapat dalam perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO, 

terhadap nominal nafkah yang dibebankan tergugat sebesar 

Rp. 500.000, perbulan sampai anak dewasa atau mandiri 

atau berumur 21 tahun dan juga dengan pertimbangan 

perkembangan inflasi serta kebutuhan anak maka Majelis 

Hakim berpendapat untuk ditambah atau dinaikkan setiap 

tahunnya 10%. Dan dalam perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO, Majelis Hakim menghukum 

tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak penggugat 

rekonvensi dan tergugatrekonvensi setiap bulan minimal 

sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 

dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun di luar 

biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut 

dewasa atau berumur 21 tahun 
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Dengan demikian, Majelis Hakim mengadili perkara 

tersebut sehingga telah berkekuatan hukum, Akan tetapi jika 

dikemudian hari ternyata putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap tersebut tidak diindahkan maka ibu bisa 

memberikan peringatan kepada ayahnya anak atau mantan 

suami terhadap kewajibannya yang telah diabaikan. Apabila 

sudah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tetap saja 

seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya membiayai 

kebutuhan anak maka seorang ibu sebagai pemegang hak 

asuh anak bisa mengajukan permohonan eksekusi harta 

ayahnya disita oleh pengadilan. 

 

B. Analisis Implikasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Hak-Hak 

Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo 

Dalam suatu lembaga peradilan yang telah 

mengeluarkan atau memutuskan suatu perkara tentunya 

berkekuatan hukum tetap, sehingga ketetapan hukum pasti 

memiliki dampak ataupun implikasi, baik dampak tersebut 

secara signifikan ataupun biasa-biasa saja. Sebagaimana 

dalam perkara yang telah dipaparkan dan diputus oleh para 

hakim tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian 



 

 

melalui gugatan rekonvensi. Mengenai putusan perkara 

tersebut tentunya dari pihak pemohon dan termohon yang 

beralih menjadi penggugat dan tergugat dalam gugatan 

rekonvensi seyogyanya telah setuju dengan putusan Majelis 

Hakim yang telah dimusyawarahkan. 

Dari pendapat hakim di Pengadilan Agama Ponorogo 

yang penulis wawancara dan juga melihat dari data-data 

perkara memutuskan perkara tersebut dengan merujuk 

undang-undang yang telah berlaku yaitu Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam serta 

menimbang dengan berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah 

ayat 233 dan juga dalil syar’i dalam Kitab al-Muhadzdzab 

juz 2 halaman 177 tentang biaya pemeliharaan anak, 

dijalankan dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo. Dan hasilnya para hakim 

telah mengabulkan permohonan dari pemohon dan juga 

memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan 

Agama Ponorogo. Dalam rekonvensi Majelis Hakim 

mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian dan 

menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 

anak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000, setiap 

bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan perkara 
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kedua setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 400.000,00 

(empat ratus ribu rupiah) dengan penambahan sepuluh 

persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan 

kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 

tahun. 

Dengan demikian, melihat dan mengamati paparan di 

atas diambil suatu kesimpulan bahwa tergugat dalam hal ini 

ayah menanggung biaya pemeliharaan anak dengan 

kemampuan dari ayah yang mana bisa dilihat dari 

penghasilan sehari-harinya dan juga kebutuhan hidup 

seorang ayah tersebut yang kemudian dilihat dengan 

kebutuhan riil dari anak sehari-haridan juga menyesuaikan 

kebutuhan hidup yang ada disuatu daerah tersebut dengan 

melihat kondisi yang berlaku, sehingga ayah memang 

mendapatkan beban kewajiban sesuai dengan maksud yang 

ada di dalam undang-undang. Maksudnya karena undang-

undang telah memutuskan bahwa ayah tetap memberikan 

hak kepada anak sesuai dengan kemampuannya dan hal ini 

sudah terjadi terjadi. 

Dari segi efektivitas hukum,dalam  perkara nomor 

1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO telah dilaksanakan oleh mantan 

suami sesuai dalam amar putusan yang telah disebutkan 



 

 

bahwa memang seorang mantan suami yang menanggung 

biaya pemeliharaan anak dan hal ini memang benar-benar 

dilaksanakannya dengan memberikan nafkah terhadap 

anaknya sampai sekarang sesuai dengan apa yang telah 

diputuskan. 

Dengan demikian, penulis berpendapat dari keputusan 

hakim tersebut baik perkara nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO 

dan perkara nomor  1371/Pdt.G/2019/PA.PO dilaksankan 

oleh orang tua terutama oleh pihak ayah, sehingg seorang 

ayah untuk tetap memberikan nafkah atau hak-hak anaknya 

sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut 

mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa/ mandiri. Hal ini 

bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa 

yang ada didalam undang-undang dan dijalankan 

sepenuhnya oleh ayah, sehingga hal ini disebut efektif juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan pemaparan dan penjelasan bab perbab 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Hakim yang memutuskan bahwa seorang ayah memang 

harus menanggung biaya anak, akan tetapi perlu digaris 

bawahi dalam hal biaya tersebut yaitu kemampuan dari 

seorang ayah yang mana bisa dilihat dari penghasilan 

sehari-harinya dan juga kebutuhan hidup seorang ayah 

tersebut yang kemudian dilihat dengan kebutuhan riil 

dari anak sehari-hari. Dan dalam hal  pegasuhan anak 

yaitu jatuh kepihak ibu dikarenakan anak masih 

berumur 2 tahun/ belum dewasa tetapi dari sang ayah 

atau mantan suami tetap berkesempatan menjenguk 

anaknya, Sehingga hal ini sejalan atau sesuai dengan 

maksud dan tujuan undang-undang no. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI).Apa yang disyaratkan oleh Lawrence M. 

Friedman dalam teorinya efektivitas hukum,dari hal 

subtansi hukumnya bahwa hakim telah memutus 

perkara dengan adil dan sesuai dengan kemampuan dari 
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seorang ayah, dari segi struktur hukumnya bahwa telah 

jelas hakim dalam mengadili dan memutus perkara 

berdasarakan perintah atau aturan dalam undang-

undang yang berlaku dan persfektif budaya hukumnya 

hakim dianggap sudah mewakili keadilan dalam 

masyarakat. 

Dengan demikian, bahwa kedua perkara tersebut 

diputuskan oleh hakim telah sesuai dan efektif serta 

dilaksanakan oleh hakim sebagai penegak hukum 

dengan berdasarkan undang-undang yang telah 

ditetapkan sebagai rujukan dalam memberikan putusan.  

2. Para hakim yang telah memutuskan perkara tersebut 

dengan menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 

1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam serta 

menimbang dengan berdasarkan al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 233 dan juga dalil syar’i dalam Kitab al-

Muhadzdzab juz 2 halaman 177 tentang biaya 

pemeliharaan anak sebagai rujukan hukum. Karena 

dengan rujukan tersebut berdampak atau berimplikasi 

terhadap tergugat dapat dijalankannya putusan tersebut, 

bukan malah mengabaikannya. Sehingga dapat 

terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan yang 

didalamnya lahirlah kemaslahatan dan keadilan bagi 
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kedua belah pihak. Dengan demikian, dari keputusan 

hakim tersebut baik perkara nomor 

1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor  

1371/Pdt.G/2019/PA.PO harus dilaksanakan oleh orang 

tua terutama oleh pihak ayah, sehingga keputusan 

berdampak kepada seorang ayah untuk tetap memenuhi 

atau memberikan nafkah atau hak-hak anaknya sesuai 

dengan kemampuannya. Hal ini bahwa keputusan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada 

didalam undang-undang dan memang benar-benar 

dijalankan sepenuhnya oleh ayah, sehingga putusan 

tersebut efektif dalam pelaksanaannya. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan 

penelitian di atas dan juga telah penulis simpulkan, maka 

disarankan kepada pihak yang telah berpekara tetap harus 

mengetahui dan melaksankan tanggungjawab setelah 

berpekara.Terutama dalam masalah perceraian yang telah 

diatur dalam undang-undang bahwa adanya akibat-akibat 

hukum yang timbul pasca perceraian, yang utamanya 

terhadap anak dikarenakan sebagai penerus 



 

 

keberlansungan kehidupan dan juga sebagai penerus cita-

cita bangsa dan negara.  

Dengan demikian, kepada orang tua baik ayah 

maupun ibu tetap bertangngungjawab terhadap hak-hak 

anak. Terutama ayah untuk tetap memenuhi atau 

memberikan nafkah atau hak-hak anaknya walaupun 

sesuai dengan kemampuannya. 

Untuk selanjutnyadisarankan kepada para seluruh 

pembaca penelitian ini, tentunya penelitian ini masih jauh 

dari kata kesempurnaan banyak kekurangan dan 

kelemahan, untuk itu saran dan kritik serta korelasi dari 

semua pihak sangat penulis harapkan guna lebih baiknya 

dalam penelitian dimasa mendatang. 
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