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ABSTRAK 
Maulana Akbar. 2017. ‚hak h}ad}a>nah ayah  perspektif  maqa<s{id al-shari<’ah 

(analisis terhadap putusan pengadilan agama yogyakarta nomor : 
0203/pdt.g/2012/pa.yk) Skripsi. Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal As-
syakhsyiyah IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 
ABSTRAK:  

Agama Islam menghendaki dilakukannya perceraian hanya jika sebuah 
rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Jika 
kemudian akhirnya sebuah perceraian terjadi bukan berarti bahwa semua 
kewajiban dan tanggung jawab antara mantan suami dan istri menjadi hilang. 
Masih banyak hal yang harus difikirkan pasca perceraian, termasuk salah satunya 
yang harus lebih diperhatikan adalah masalah pemeliharaan anak (h}ad}a>nah). 
dalam beberapa literatur islam seperti tertuang dalam al-quran dan hadis serta 
pendapat para ulama menyatakan bahwa ibu mendapat prioritas utama untuk 
mengasuh anak selama anak tersebut belum mumayyiz. Begitu juga dalam KHI 
Pasal 105 atau hukum Islam pada umumnya di Indonesia. Namun, putusan 
pengadilan agama Yogyakarta Nomor : 0203/Pdt.G/PA.YK menjatuhkan hak 
h}ad}a>nah kepada pihak ayah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pegadilan Agama 
Yogyakarta dalam memutuskan perkara h}ad}a>nah nomor 0203/Pdt.G/PA.YK. 
kemudian putusan tersebut dilihat dari perspektif maqashid syariah. 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research). Penelitian ini mencoba menjawab rumusan permasalahan dengan 
mendiskripsikan dan menganalisis putusan pengadilan agama Yogyakarta  
Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.Yk yang memutuskan hak hadonah kepada ayah 
dengan menggunakan pendekatan normatif filosofis yaitu pendekatan yang 
menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada 
teks-teks al-quran dan hadis, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya 
dengan persoalan yang diteliti. Kemudian putusan Pengadilan dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan maqa<s{id al-shari<’ah dimana pemikiran ulama 
mengenai maqa<s{id al-shari<’ah untuk digunakan sebagai pisau analisis tentang 
putusan Pengadilan agama mengenai hak asuh anak. 
 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hakim pengadilan agama 
Yogyakarta  memutuskan hak h}ad}a>nah tersebut diberikan kepada pihak ayah 
dengan pertimbangan karena aspek moral dan melihat kemaslahatan anak. 
Memelihara segala sesuatu yang bersifat daruriyyat sesuai dengan tujuan hukum 
islam hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), dan hifdz 
an-nasb (memelihara keturuan) yang kesemuanya merupakan bagian dari 
maqa<si{d al-shari<’ah. Hakim mengesampingkan aspek normatif dan literatur pada 
umumnya maupun KHI pasal 105. Kemaslahatan anak inilah yang menjadi titik 
point hakim memutuskan pemberian hak h}ad}a>nah kepada pihak ayah. Dari 
perspektif maqa<si{d al-shari<’ah putusan hakim ini nampaknya sudah tepat 
diberikan kepada ayah karena mempertimbangkan kepentingan anak demi 
mencegah kemudharatan apabila hak h}ad}a>nah diberikan kepada pihak ibu. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam menghendaki dilakukannya perceraian hanya jika sebuah 

rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Jadi 

kalaupun menemui masalah yang terlampau besar dan sulit untuk 

menemukan jalan keluarnya, sebisa mungkin tetap mempertahankan 

keutuhan rumah tangga, karena bagaimanapun perceraian akan membawa 

dampak psikologis terhadap anak dan keluarga. Jalan keluar dengan berpisah 

merupakan solusi yang paling terakhir.1 

Jika kemudian akhirnya sebuah perceraian terjadi bukan berarti bahwa 

semua kewajiban dan tanggung jawab antara mantan suami dan istri menjadi 

hilang. Masih banyak hal yang harus difikirkan pasca perceraian, termasuk 

salah satunya yang harus lebih diperhatikan adalah masalah pemeliharaan 

anak (h}ad}a>nah), yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, 

meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan pokok anak.2 

Menurut para ulama fikih, h}ad}a>nah adalah melakukan pemeliharaan 

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

sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi 

                                                           
1 Yūsuf Chudrori, Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah, (Surabaya: Khalista, 

2009), 164 
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 235 
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kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 

mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri 

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.3 Seorang anak pada 

permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain 

untuk membantunya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti makan, 

berpakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan 

tidur. Karena itu, orang yang menjaganya harus mempunyai rasa kasih 

sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak tersebut menjadi 

anak yang baik di kemudian hari, serta harus mempunyai waktu yang cukup 

pula untuk melakukan tugas-tugas tersebut.4 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Perceraian yang terjadi hendaknya jangan sampai 

memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di 

masa yang akan datang. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa apabila kedua 

orang tua si anak masih hidup, maka yang paling berhak melakukan h}ad}a>nah 

atas anak adalah ibu, selama belum menikah lagi (dengan laki-laki lain). 

Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan 

ayah, sedangkan dalam usia yang masih kecil, seorang anak lebih 

membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang.5 

                                                           
3 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 176 
4 Ibid., 177 
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 329 
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Selain alasan tersebut, para ulama mendasarkan pada hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Ahmad , Abū Da ̄wud dan Bayhaqiy , serta disahkan oleh 

Hākim: 

ِ َعْن َعْبِد اِه ْبِن َعْمرٍو أَن اْمرَأًَة  َحَدث َا َرْوٌح َحَدث َا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْي

ُ ِوَعاًء َوِحْجرِْي  ْ َل ََذا َكاَن َبْطِِ  ْ ِِ ِ َوَسّلَم فَ َقاَلْت يَا َرُسْوُل اِه ِإن اْب ِِ َصلى اهُ َعَلْي أََتْت ال

ْ تَ َْكِحْي  ََ ِ َما ِي قَاَل أَْنِت َأَحق ِب َ ِم ُ يَ ْزَِع ُ ِسَقاًء َوَزَعَم أَبُ ْوُ أَن ُ ِحَواًء َوثَْدِيْي َل  .َل

 

‚Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya 
Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, 
asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya 
hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih 
berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum kawin (dengan laki-laki yang 
lain)‛. 6 
 

Dari hadis tersebut telah jelas bahwa ibu dari anak adalah orang yang 

paling berhak melakukan h}ad}a>nah, yaitu dengan syarat belum menikah lagi. 

Namun demikian, meskipun anak berada dalam asuhan ibu, segala biaya 

yang diperlukan untuk kehidupan anak tetap berada di bawah tanggung 

jawab seorang ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati para 

ulama.7  

Dalam KHI Pasal 105 juga disebutkan bahwa:  

Dalam hal terjadi perceraian: 

                                                           
6 Abu> Da>wud Sulaima>n, Sunan Abu> Da>wud, Juz II, 150 
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 329 
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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 di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.8 

Dalam Pasal 105 tersebut disebutkan bahwa ibu mendapat prioritas 

utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum mumayyiz. 

Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian oleh ibu, namun 

biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Tanggung jawab 

seorang ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian. Apabila anak sudah 

mumayyiz, maka anak disuruh memilih kepada siapa di antara ayah dan 

ibunya dia akan ikut. 

Namun, dalam tataran realitasnya ada beberapa putusan pengadilan 

agama justru menjatuhkan hak h}ad}a>nahnya kepada pihak ayah. sebagai 

contoh putusan pengadilan agama Yogyakarta Nomor : 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK.9 Hal ini menjadi suatu pengecualian yang menjadi 

perbedaan dengan apa yang tertera dalam literatur hukum Islam pada 

umumnya yang menjadikan pihak ibu sebagai sosok yang lebih berhak 

mengasuh anaknya yang belum mumayyiz . 

                                                           
8 Pasal 105 Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Kompilasi Hukum Islam 
9
  Putusan PA Yogyakarta Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK. 
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Selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan 

pekerjaan pemeliharaan anak tersebut atau karena anak telah mampu 

memilih apakah mau ikut pihak ibu atau ayah. Persoalannya kemudian, 

apabila pemegang hak h}ad}a>nah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani si anak hal mendasar inilah yang menjadi sebuah 

pertimbangan penting meskipun aspek biaya nafkah dan hak h}ad}a>nah telah 

tercukupi, maka atas pertimbangan tersebut Pengadilan agama dapat 

memindahkan hak h}ad}a>nah kepada kerabat yang mempunyai hak h}ad}a>nah  

pula.10  

Menjadi minat peneliti untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama di 

Yogyakarta yang telah menerima dan memproses perkara bagi anak yang 

belum mumayyiz dan melimpahkan hak asuh anak jatuh kepada pihak  ayah 

yang semestinya menurut berbagai literatur hukum Islam hak asuh anak 

jatuh pada pihak ibu.  

Dalam melihat putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK.  peneliti akan menggunakan analisis dengan 

menggunakan perspektif maqa<si{d al-shari<’ah dimana teori maqa<si{d al-

shari<’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan 

keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang 

sepadan dengan inti dari maqa<si{d al-shari<’ah tersebut adalah maslahat, 

karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.11 

                                                           
10 Komplasi Hukum  Islam, 156 (c) 
11 Asafri Jaya, Konsep Maqa<si{d al-shari<’ah Menurut al-Syathibi, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996. 
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Berangkat dari pemaparan diatas, maka penulis akan mengkaji lebih 

mendalam yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis berupa skripsi 

degan bingkai tema  ‚HAK H}AD}A>NAH AYAH  PERSPEKTIF  MAQA<S{ID 

AL-SHARI<’AH (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 0203/PDT.G/2012/PA.YK) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di 

atas, maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pegadilan 

Agama Yogyakarta dalam mencabut hak h}ad}a>nah anak bagi istri dalam 

perkara  nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK? 

2. Bagaimana analisis maqa<si{d al-shari<’ah terhadap pertimbangan Majelis 

Hakim Pegadilan Agama Yogyakarta dalam memberi  hak h}ad}a>nah bagi 

suami dalam perkara nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan 

sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui 

secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan 

tersebut adalah: 
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1. Untuk menjelaskan pertimbangan apa yang digunakan oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara 

h}ad}a>nah nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK? 

2.  Untuk menjelaskan analisis maqa<si{d al-shari<’ah  terhadap pertimbangan 

yang digunakan oleh Majelis Hakim Pegadilan Agama Yogyakarta dalam 

memutuskan perkara h}ad}a>nah nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK? 

D. Kegunanaan Hasil Penelitian 

a. Segi teoritis  sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya 

bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan umumnya bagi seluruh civitas 

akademika yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh 

hukum keluarga Islam mengenai h}ad}a>nah (hak asuh anak) terutama 

yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 

dan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum 

sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia dan 

sekaligus bisa menjadi rujukan bagi penegak hukum, para praktisi di 

bidang hukum dan masyarakat umumdalam menghadapi masalah 

yang serupa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga 
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terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan 

atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.12 

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya 

tulis ilmiah ini adalah masalah hak asuh anak. Skripsi ini bukanlah karya 

tulis pertama yang membahas hak asuh anak, tetapi telah dibahas 

sebelumnya. Hal ini terbukti dengan setidaknya terdapat tiga dari beberapa 

penulis skripsi yang menjadikan hak asuh anak sebagai obyek penelitian, di 

antaranya: 

1. Nafdin Ali Chandera13, skipsi ini menjawab rumusan masalah tentang 

putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0203/PdtG/2012/PA.YK 

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

dan menjawab tentang bagaiman analisis hukum islam tentang putusan 

h}ad}a>nah tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu 

pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkanya 

sesuatu berdasarkan teks-teks Alqur’an dan hadis, serta pendapat para 

ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian 

pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada semua 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal 

h}ad}a>nah. Analisis dilakukan dengan meggunakan metode analisis 

kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Pengadilan Agama 

                                                           
12 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, h.7 

13Nafdin ali chandera Tinjauan hukum Islam terhadap h}ad}a>nah ayahbagi anak yang belum 
muayyiz (studi terhadap putusan pa yogyakarta nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)  (Skripsi pada 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013) 
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Yogya dalam memutuskan perkara h}ad}a>nah terhadap anak yang belum 

mumayyiz diberikan kepada ayahnya. Majelis hakim dalam pertimbangan 

putusannya mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini 

didasarkan kepada  Yurispudensi MA yang mengandung kaidah hukum 

bahwa pemeliharaan anak (h}ad}a>nah) tidak mutlak pada ibunya seperti 

dalam bunyi pasal 105 KHI, tetapi dapat diberikan kepada pihak ayah 

dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi 

anak.  Pertimbangan hakim selanjutnya adalah mendasarkan pada aspek 

moral justice anak tersebut, karena anak tersebut sudah nyaman dan 

tenteram tinggal dengan ayahnya. kemudian jika dilihat dari hukum 

positif di indonesia pemberian h}ad}a>nah ini sudah tepat diserahkan kepada 

ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan 

anak tersebut. Lebih lanjut, dalam pasal 49 (1) UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat 

dicabut kekuasaaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai maupun 

karena berkelakuan buruk 

2. Muhammad Syaikhon14 dalam skripsinya membahas tentang hak asuh 

anak yang oleh putusan pengadilan tingkat pertama diberikan kepada 

ayah. Akan tetapi kemudian pada tingkat banding, PTA membatalkan 

putusan tersebut dengan alasan gugatan penggugat/terbanding dianggap 

                                                           
14 Muhammad Syaikhon, Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Surabaya dan 

PTA Jatim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Skripsi  pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah,  Fakultas 
Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009) 
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tidak memenuhi hukum formil, yaitu dalil gugatan penggugat tidak jelas, 

dan memberikan hak asuh anak kepada pihak ibu. 

3. Ahmad Abdul Salam,15 membahas tentang hak asuh anak yang belum 

mumayyiz dimana diberikan kepada pihak isteri (ibu) oleh PTA Surabaya 

tanpa memperhatikan domisili ayah yang bertempat tinggal di Bekasi dan 

ibu yang bertempat tinggal di Surabaya, akan tetapi yang dititik beratkan 

adalah terciptanya kesejahteraan anak. 

Adapun fokus pembahasan pada skripsi ini berbeda dari ketiga 

skripsi di atas, meski ada kesamaan pembahasan tentang perkara hak asuh 

anak dan fokus objek tentang perkara h}ad}a>nah. Khusus untuk penelitian 

ini yang dibahas adalah tentang putusan Majelis Hakim Pegadilan Agama 

Yogyakarta tentang bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh 

Majelis Hakim Pegadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara 

h}ad}a>nah nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK namun perspektif yang 

digunakan dalam melihat putusan itu berbeda. 

Beberapa  perbedaan yang mendasar antar penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu diantaranya : 

1. Jika penelitian terdahulu melihat putusan Majelis Hakim Pegadilan 

Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara h}ad}a>nah nomor 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK menggunakan perspektif hukum Islam secara 

umum, maka dalam penelitian ini berusaha melihat putusan tersebut 

                                                           
15 Ahmad Abdul Salam, Studi Analisis Madzhab Syafi’i Terhadap Putusan PTA No. 

196/Pdt.G/2006/PTA Surabaya Tentang Perbedaan Domisili Mengenai Hak Asuh Anak (Skripsi  
pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah,  Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007) 
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dengan perspektif hukum Islam secara lebih khusus yaitu maqa<si{d al-

shari<’ah . 

2. Pendekatan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya pendekatan yang digunakan 

adalah Normatif-Yuridis, dimana putusan Majelis Hakim Pegadilan 

Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara h}ad}a>nah nomor 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK ditinjau dari dalil al-qur-an, hadis serta 

pendapat para ulama (Normatif) dan ditinjau pula dengan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang perkara 

h}ad}a>nah. Namun, dalam penelitian ini pendekatan yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah normatif-filosofis, dimana selain 

mendasarkan pada dalil al-qur-an, hadis, dan pendapat para ulama, 

perenungan tentang bagaimana pendekatan teori maqa<si{d dalam 

meninjau putusan Majelis Hakim Pegadilan Agama Yogyakarta dalam 

memutuskan perkara h}ad}a>nah nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK.  

Dari perbedaan pendekatan dan perspektif yang digunakan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dalam melihat suatu 

permasalahan, tentu hasil analisis yang akan dicapai juga akan berbeda 

pula. 

F. Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang 

lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka 

pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah 
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Qualitative Research. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research) yang didukung dengan penelitian lapangan (field 

researh)16 penelitian lapangan digunakan untuk mencari data skunder 

seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasilpenelitan lain yang 

berhubungan dengan bidang kajian yang diteliti.17 Sedang penelitian 

lapangan digunakan untuk mencari data primer yang datanya diperoleh 

dari lapangan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dalah 

Pengandilan Agama Yogyakarta 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis18 artinya selain 

memberikan gamabaran yang mendalam mengenai suatu kasus yang 

terjadi atau objek penelitian yang diberikan analisis.19 

2. Pendekata penelitian 

a. Normatif, yaitu pedekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan 

yag ditetapkanya sesuatu berdasarkan pada teks-teksal-Qur’an da 

Hadis, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti.20  

b. Filosofis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan 

berdasarkan  pada pemikiran terutama pemikiran ulama mengenai 

                                                           
16 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

1998) 11. 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke-3 (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2010), 12  
18 Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untu menggambarkan keadaan, 

fenomena, praktek dan ‘Urf (kebiasaan) yang terdapt dalam masyarakat. Lihat Koentjningrat, 
Metode Penelitan Masyaraka cet, ke-7 (jakarta: gramedia, 1985),19. 

19 Ibid.,30. 
20  Bambag Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Perss, 1997), 42 
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maqosid al-syari’ah untuk digunakan sebagai pisau analisis tentang 

putusan Pengadilan agama mengenai hak asuh anak.  

3. Data yang Dikumpulkan 

a. Data tentang hak asuh anak yang ada di dalam putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK. 

b. Pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan 

Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara 

langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa salinan 

putusan di Pengadilan Agama Yogyakrata Nomor: 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK 

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari 

bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-

peraturan dan catatan harian lainnya.21 Adapun dalam penelitian ini 

penulis menggunakan data skunder berupa buku-buku dan informasi 

dari responden, yaitu hakim PA 0203/Pdt.G/2012/PA.YK 

 

 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), 115 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi, yaitu studi dokumenter yang penulis lakukan 

dengan mengumpulkan data yang diperoleh penulis secara 

langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa salinan 

putusan di Pengadilan Agama Yogyakrata Nomor: 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK, yang kemudian penulis dapat 

mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut. 

6. Teknik analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan 

atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang 

diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, 

sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam 

hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Yogyakarta 

dalam hak asuh Anak, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-

dalil yang terdapat dalam literatur terutama tentang teori maqosid al-

syar’iah sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum. 

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan 

perkara hak asuh anak, dalil-dalil nas}s}, dan aturan perundang-

undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat 
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khusus dari hasil riset terhadap Putusan PA Yogyakarta tentang 

perkara hak asuh anak, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang 

masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat 

hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan subbab-subbab 

tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi. 

Bab pertama diawali dengan Pendahuluan yang merupakan desain 

penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai 

pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis 

yang berisi hukum Islam tentang h}ad}a>nah yang meliputi pengertian h}ad}a>nah, 

dasar hukum h}ad}a>nah, syarat-syarat h}ad}a>nah, urutan pemegang h}ad}a>nah, dan 

berakhirnya masa h}ad}a>nah serta konsep maqa<si{d al-shari<’ah. 

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi 

kasus tentang sengketa hak asuh anak, pertimbangan dan dasar hukum hakim 

PA Yogyakarta dan putusan perkara hak asuh anak Nomor: 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK 
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Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya 

meliputi analisis terhadap dasar hukum dan putusan PA Yogyakarta Nomor: 

0203/Pdt.G/2012/PA.YK dalam perkara Hak Asuh Anak, analisis terhadap 

dasar hukum dan analisis maqa<si{d al-shari<’ah terhadap putusan PA 

Yogyakarta Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK 

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

H}AD}A>NAH DAN KONSEP MAQA<S{ID AL-SHARI<’AH 

 

A. H}ad}a>nah 

1. Definisi H}ad}a>nah 

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk 

maksud yang sama yaitu kafa>lah dan h}ad}a>nah. Yang dimaksud kafa>lah 

dan h}ad}a>nah  dalam arti sederhana ialah ‚pemeliharaan‛ atau 

‚pengasuhan‛.22 Secara etimologi, h}ad}a>nah berasal dari kata "h}id}an"  

yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. H}ad}ana at}-

T}a>’ir baid}ahu, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya 

(mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika 

seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat dikatakan 

memelihara dan mendidik anaknya.23 H}ad}a>nah dengan kasrah huruf ha 

adalah masdar dari kata "h{ad}ana" misalnya "h{ad}ana sabiyya" yaitu (Dia 

mengasuh dan memelihara bayi).24 

Kata "al-H}id}n" juga bisa berarti rusuk. Kemudian perkataan 

h}ad}a>nah  dipakai dalam istilah dengan arti pengasuhan anak, karena 

seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya yang masih 

                                                           
22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 327 
23 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita, Penerjemah Abdul Ghofar, Cet. 24, 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 454 
24 As-Shan'ani, Terjemahan Subulu al-Sala>m, Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Jilid III, 

(Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 819. 
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kecil sering menyusukan anaknya meletakkannya di atas pangkuan di 

sebelah rusuknya.25 

Secara terminologi, dalam kitab Fath}ul Qari>b disebutkan bahwa 

h}ad}a>nah adalah penjagaan seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri 

untuk mengurusi pekerjaannya dari sesuatu karena tidak ada kepandaian 

(pada dirinya), seperti anak kecil dan orang tua yang gila.26 Senada 

dengan definisi tersebut, Wah}bah az-Zuh}ailiy dalam bukunya al-Fiqhu 

al-Isla>miy Wa ‘Adillatuhu menjelaskan bahwa h}ad}a>nah  adalah 

mendidik dan menjaga anak yang belum mumayyiz atau orang dewasa 

yang kehilangan kecerdasannya dan tidak bisa mengatur urusannya 

sendiri dari sesuatu yang bisa menyakitinya.27 

Al-Hamdani dalam bukunya Risalah Nikah mendefinisikan 

h}ad}a>nah sebagai pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang 

masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan 

belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya 

dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan 

rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat 

mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.28 

                                                           
25 Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 2004), 137 
26 Fath}ul Qari>b, Jilid II, Penerjemah Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1984), 104 
27 Wah}bah Az-Zuh}ailiy, Al-Fiqhu al-Isla>miy wa ‘Adillatuhu, Juz X, (Damaskus, Da>r al-

Fikr,1997), 7295-7296 
28 Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318 
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Secara lebih lengkap para ahli fiqih mendefinisikan h}ad}a>nah yaitu 

melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki 

maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, 

tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan 

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 

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

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.29 

H}ad}a>nah berbeda maksudnya dengan tarbiyah (pendidikan). Dalam 

h}ad}a>nah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, 

disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. 

Karena h}ad}a>nah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, 

kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga, maka bisa dilakukan oleh 

setiap ibu dan anggota kerabat lain.30 Dalam Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau h}ad}a>nah adalah kegiatan 

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu 

berdiri sendiri.31 

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab 

orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta 

mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. 

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan dan 

pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut berkelanjutan sampai 
                                                           

29 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 176 
30 Ibid, 176 
31 Pasal 1 Huruf (g) Bab I Tentang Ketentuan Umum, Kompilasi Hukum Islam 
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anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa 

yang telah mampu berdiri sendiri.32 

Dari beberapa uraian definisi tersebut, secara lebih khusus dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan h}ad}a>nah ialah kegiatan 

memelihara, mengasuh serta mendidik anak yang belum mumayyiz, 

meliputi jasmani, rohani, maupun akalnya, sampai si anak dewasa atau 

mampu berdiri sendiri. 

 

2. Dasar Hukum H}ad}a>nah 

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat 

dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan 

hidup dari orang tuanya. Cita-cita dan usaha-usaha yang tidak sanggup orang 

tua melaksanakannya, diharapkan agar anaknya nanti yang melanjutkannya. 

Anak yang saleh merupakan amal bagi orang tuanya. Hanya do’a anak yang 

salehlah yang dapat meringankan orang tua yang telah meninggal dunia dari 

siksaan Allah.33 Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam h}adi>s\ 

beliau: 

ُ ِإا  ُ َعَمُل ِ َوَسلَم قَاَل ِإَذا َماَت ْاِإْنَساُن ِإنْ َقَطَع َعْ َُريْ رََة أَن َرُسْوَل اِه َصلى اهُ َعَلْي  ْ َعْن أَِِ
.أَْو َوَلٍد َصاِلٍ  يَْدُعْو َلُ , أَْو ِعْلٍم يُ ْ َ َ ُع ِبِ , ِمْن َثَ ٍث َصَدَقٍ  َجارِيَ ٍ   

 
‚Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak 
keturunan adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya 

                                                           
32 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2006), 294 
33 Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 138 
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kecuali dari tiga perkara: s}adaqah ja>riyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak 
yang saleh yang mendo’akannya‛.34 

 
Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah 

wajib, sebagaimana kewajiban orang tua untuk memeliharanya selama dalam 

ikatan perkawinan.35 Memelihara anak adalah tanggung jawab bersama, ibu 

dan ayah, karena anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi 

kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.36 Apabila anak yang masih kecil, 

belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan 

berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan 

nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik 

dengan baik.37 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Tah}ri>m 

ayat 6: 

َها َم ِئَكٌ  ِغ ٌظ  َِْْجارَُة َعَلي ْ اُس َوا َا ال ِليُكْم نَارًا َوُقوُد ْ يَا أَي َها الِذيَن آَمُوا ُقوا أَنْ ُ َسُكْم َوَأ
َ َما أََمَرُْم َويَ ْ َعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن   .ِشَداٌد ا يَ ْعُصوَن الل

 

‚Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan‛. 38  
 

                                                           
34Abu al-H}usain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy an-Naisa>buriy, S}ah}ih} Muslim, Juz III, 

(Dahlan: Indonesia, tt.), 1255 
35 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 328 
36 Al-Hamdani, Risalah Nikah, 318 
37 Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1997), 415 
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. 

V, 2001), 820 
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Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara 

keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota 

keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, 

termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. H}ad}a>nah merupakan 

hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, 

penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.39 Dalam 

kaitan ini, terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan h}ad}a>nah. 

Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan 

ayah, sedangkan dalam usia yang masih kecil, seorang anak lebih 

membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang.40 

Selain alasan tersebut, para ulama mendasarkan pada h}adi>s\ Nabi yang 

diriwayatkan oleh Ahmad, Abū Da ̄wud dan Bayh}aqiy, serta disahkan oleh 

Ha>kim:  

ِ َعْن َعْبِد اِه ْبِن َعْمرٍو أَن اْمرَأًَة  َحَدث َا َرْوٌح َحَدث َا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْي
ُ ِوَعاًء َوِحْجرِْي  ْ َل ََذا َكاَن َبْطِِ  ْ ِِ ِ َوَسّلَم فَ َقاَلْت يَا َرُسْوُل اِه ِإن اْب ِِ َصلى اهُ َعَلْي أََتْت ال

ْ تَ َْكِحْي  ََ ِ َما ِي قَاَل أَْنِت َأَحق ِب َ ِم ُ يَ ْزَِع ُ ِسَقاًء َوَزَعَم أَبُ ْوُ أَن ُ ِحَواًء َوثَْدِيْي َل  .َل
 

‚Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya 
Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, 
asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Ayahnya 
hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih 
berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum kawin (dengan laki-laki yang 
lain).‛ 41 
 

                                                           
39 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2009), 217 
40 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 329 
41 Abu> Da>wud Sulaima>n, Sunan Abu> Da>wud, Juz II, 150 
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Dari h}adi>s\ tersebut telah jelas bahwa ibu dari anak adalah orang yang 

paling berhak melakukan had}a>nah, yaitu dengan syarat belum menikah lagi. 

Namun demikian, meskipun anak berada dalam asuhan ibu, segala biaya 

yang diperlukan untuk kehidupan anak tetap berada di bawah tanggung 

jawab seorang ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati para 

ulama.42 

Islam mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anak selama mereka 

masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Menyia-nyiakan anak, 

meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap 

mereka termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak patut bagi seorang 

muslim.43 

Selain dari ayat di atas, para fuqaha’ mendasarkan hukum h}ad}a>nah  

pada surat al-Baqarah (2) ayat 233, yaitu: 

ُ رِْزقُ ُهن  ِ ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِ م الرَضاَعَ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َل ْْ ِ َكاِمَل ْْ ُن َحْوَل َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَد
ُ ِبَوَلِدِ  َا َوا َمْوُلوٌد َل وَِكْسَوتُ ُهن بِاْلَمْعُروِف ا ُتَكلُف نَ ْ ٌس ِإا ُوْسَعَها ا ُتَضار َواِلَدٌة ِبَوَلِد

 ُُْ ُهَما َوَتَشاُوٍر َف  ُجَاَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََرْد َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاا َعْن تَ رَاٍض ِم ْ
َ َواْعَلُموا أَن  أَْن َتْس َ ْرِضُعوا أَْوادَُكْم َف  ُجَاَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلْمُ ْم َما آتَ ْيُ ْم بِاْلَمْعُروِف َوات ُقوا الل

َ ِ َا تَ ْعَمُلوَن َبِص ٌ    .الل
 

‚Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
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anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan‛. 44 (surat al-Baqarah: 233) 

 
Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa 

tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi 

suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu, melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan 

anak. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh 

wanita yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk 

membayar perempuan yang menyusui secara makruf.45 Dalam Pasal 105 KHI 

juga disebutkan: 

Pasal 105 
Dalam hal terjadi perceraian: 

d. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya; 

e. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya; 

f. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.46 
 
Dalam Pasal 105 tersebut disebutkan bahwa ibu mendapat prioritas 

utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum mumayyiz. 

Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian oleh ibu, namun 

biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Tanggung jawab 
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seorang ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian. Apabila anak sudah 

mumayyiz, maka anak disuruh memilih kepada siapa di antara ayah dan 

ibunya dia akan ikut. 

Selain diatur dalam KHI, permasalahan h}ad}a>nah juga diatur dalam 

Pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya 

perkawinan:  

Pasal 41 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya 
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 bagian 
bekas isteri.47 

 

 

3. Syarat-syarat H}ad}a>nah 

H}ad}a>nah itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam 

hukumnya, yaitu orang yang mengasuh yang disebut h}a>d}in dan anak yang 

diasuh atau mah}d}u>n. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan 

untukwajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan 

perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara 

anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya 
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harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya 

secara sendiri-sendiri.48 

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa>’ah atau 

martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan 

tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa>’ah 

mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak 

ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.49 Syarat-syarat tersebut 

ialah: 

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan 

tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan 

tindakan yang dilaksanakannya itu belum dinyatakan memenuhi 

persyaratan. 

2. Berfikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu 

berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak 

akan mampu berbuat untuk orang lain. 

3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, 

karena tugas pengasuhan itu termasuk juga tugas pendidikan yang akan 

mengarahkan agama anak yang diasuh. Jika diasuh oleh orang yang 

bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. 

4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 

dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini 
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adalah fa>siq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang 

komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh 

dan memelihara anak yang masih kecil. 

5. Tidak terikat dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak 

melakukan h}ad}a>nah dengan baik.50 seperti h}a>d}in terikat dengan 

pekerjaan yang jauh tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir 

seluruh waktunya untuk bekerja, karena hal itu akan menyebabkan 

kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak. 

6. Tidak membenci si anak.51 Jika h}a>d}in membenci si anak dikhawatirkan 

anak berada dalam kesengsaraan, sebab yang penting dalam h}ad}a>nah 

ialah h}a>d}in mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta 

bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. 

7. Sanggup melaksanakan pengasuhan anak. Yang dimaksud dengan 

kesanggupan dalam hal ini bukanlah kesanggupan dengan arti keahlian, 

tetapi kesanggupan dalam arti adanya kemampuan pengasuh untuk 

menjadikan anak asuhnya sebagai muslim dan berpendidikan, baik 

sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.52  

Hasan Al-Bas}ri mengatakan, aku mendengar guru kita berkata: ‚telah 
terjadi perselisihan antara kedua orang tua atas anak, menurut sebagian 
hakim memilihkan anak antara kedua orang tuanya, maka dipilih 
bapaknya, ibunya berkata: aku menanyakannya kenapa ia memilih 
bapaknya?, lalu ditanyainya, anak kecil itu berkata: ibuku membawaku 
ke kuttab setiap hari dan ahli fiqh memukulku, sedangkan bapakku 
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meninggalkanku bermain bersama anak-anak. Maka diputusakan untuk 
memilih ibu, ia berkata: engkau lebih berhak atasnya‛.53 
 

Menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana dalam buku Terjemah Fiqh 

Islam Lengkap, syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak adalah 

berakal, merdeka, Islam, kasih sayang, jujur, tidak bersuami, dan bertempat 

tinggal.54 Sedangkan Sayyid Sa>biq dalam kitab Fiqh as-Sunnah menjelaskan 

bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak ialah:55 

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak 

boleh menangani h}ad}a>nah karena mereka ini tidak dapat mengurusi 

dirinya sendiri. 

2. Dewasa. Sekalipun anak kecil itu mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang 

lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak 

boleh menangani urusan orang lain. 

3. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, 

atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh 

untuk mengurus kepentingan anak kecil. 

4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan 

ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan 

baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan 

seperti kelakuan orang yang curang ini. 
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5. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan 

muslim. Hal ini karena h}ad}a>nah merupakan masalah perwalian, 

sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian 

orang kafir. Allah SWT berfirman: 

ْ َنُكْن َمَعُكْم َوِإْن َكاَن لِْلَكاِفرِيَن  ََ ِ قَاُلوا َأ الِذيَن يَ  َ َربُصوَن ِبُكْم فَِإْن َكاَن َلُكْم فَ ْ ٌ  ِمَن الل
َُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِ  َوَلْن  ََُْكُم بَ ي ْ  ُ َْ فَالل َ ْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِ ْ َنْسَ ْحِوْذ َعَلْيُكْم َوََْ ََ َنِصيٌب قَاُلوا َأ

َْ َسِبي  ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِ    .َََْعَل الل

 

‚(yaitu) Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan 
terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu 
kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut 
berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat 
keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut 
memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka 
Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah 
sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 
memusnahkan orang-orang yang beriman‛. 56 (An-Nisā’: 141) 

 
Menurut Imam>iyyah dan Sya>fi’i seorang kafir tidak boleh 

mengasuh anak yang beragama Islam, dan ulama’ maz\hab Hanafiy 

mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, 

menggugurkan hak asuhan.57 Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW: 

 ِ َساِن ِ َوُ َجي ِ َويُ َصيرَاِن ُ بَ ْعُد يُ َهويَداِن ُ َعَلى اْلِ ْطرَِة َوأَبَ َوا ِ , ُكل ِإْنَساٍن تَِلُد ْْ فَِإْن َكانَا ُمْسِلَم
 .َفُمْسِلٌم 
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‚Tiap-tiap orang yang dilahirkan oleh ibunya atas dasar fitrah beragama 
(Islam), maka tergantung ayah dan ibunya yang mendidik dia menjadi 
orang yang beragama yahudi, nasrani atau majusi. Maka bilamana kedua 
orang tuanya muslim, jadilah anaknya muslim‛.58 

 

6. Ibunya belum kawin lagi. Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki 

lain, maka hak h}ad}a>nah-nya hilang. Hal ini berdasarkan h}adi>s\ Nabi 

SAW: 

ِ َعْن َعْبِد اِه ْبِن َعْمرٍو أَن  َحَدث َا َرْوٌح َحَدث َا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْي
ُ ِوَعاًء  ْ َل ََذا َكاَن َبْطِِ  ْ ِِ ِ َوَسّلَم فَ َقاَلْت يَا َرُسْوُل اِه ِإن اْب ِِ َصلى اهُ َعَلْي اْمرَأًَة أََتْت ال
ْ تَ َْكِحْي  ََ ِ َما ِي قَاَل أَْنِت َأَحق ِب َ ِم ُ يَ ْزَِع ُ ِسَقاًء َوَزَعَم أَبُ ْوُ أَن ُ ِحَواًء َوثَْدِيْي َل َوِحْجرِْي َل

. 

 
‚Abdullah bin Amr berkata bahwa seorang perempuan bertanya,‚Ya 
Rasulallah sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang 
mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan  
pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku 
dan ia mau mengambilnya dariku‛. Lalu Rasulullah SAW bersabda 
kepadanya, ‚Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau 
belum menikah‛.59 

 

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

urusan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh 

anak kecil. 

Adapun syarat anak yang akan diasuh (mah}d}u>n) itu adalah:60 

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri 

dalam mengurus hidupnya sendiri. 
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2. Ia dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat 

berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang 

telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada dibawah 

pengasuhan siapa pun. 

Ketatnya persyaratan bagi seorang h}a>d}in sebagaimana tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa peran seorang h}a>d}in sangatlah penting terhadap 

perkembangan dan kehidupan anak. Hal ini didasarkan pada kesimpulan 

analisa para ulama bahwa pada hakekatnya fungsi dan tanggung jawab orang 

tua terhadap anak ada dua macam, yaitu: 

1. Fungsi Orang Tua Sebagai Pengayom 

Sebagai konskuensi bagi orang yang berani berkeluarga adalah 

bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, termasuk anak-

anak yang ada di dalamnya.61 Dalam surat at}-T}ala>q ayat 6 Allah 

berfirman: 

َأْسِكُوُن ِمْن َحْيُث َسَكُْ ْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوا ُتَضاروُن لُِ َضي يُقوا َعَلْيِهن َوِإْن ُكن أُواِت 
َُكْم  ََُِروا بَ ي ْ َََْلُهن فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُن أُُجوَرُن َوْأ ٍََْل فَأَْنِ ُقوا َعَلْيِهن َحَ َيَضْعَن 

ُ أُْخَرى   . ِ َْعُروٍف َوِإْن تَ َعاَسْرُُْ َفَس ُ ْرِضُع َل
 

‚Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang 
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 
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jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya‛. 62 
 

Dari kedua pedoman di atas dapat di tarik pengertian bahwa 

tanggung jawab orang tua terhadap keluarga yang pertama adalah 

tanggung jawab mengayomi dan melindungi mereka sehingga akan 

tercukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan mereka, 

serta tercipta satu kehidupan yang damai bahagia, jauh dari berbagai 

macam tekanan dan penderitaan batin. Orang tua wajib bertanggung 

jawab terhadap keluarganya sehingga terwujud kehidupan yang penuh 

dengan suasana kasih sayang, kehidupan yang senantiasa diwarnai 

dengan sikap asah, asih dan asuh.63 

2. Fungsi Orang Tua Sebagai Pendidik 

Fungsi kedua ini juga mempunyai arti penting, selain orang tua 

selaku pengayom. Hal ini terkandung dalam surat at-Tah}ri>m ayat 6 

sebagaimana disebutkan di atas yang menjadi dasar hukum kewajiban 

h}ad}a>nah, yang secara tersirat lebih menekankan kepada orang tua dalam 

peranannya sebagai pendidik. Perintah  untuk menjaga diri dan keluarga 

dari siksaan api neraka dapat diartikan sebagai perintah untuk berusaha 

secara optimal dengan mempergunakan berbagai upaya dengan 

mempengaruhi dan membimbing keluarga termasuk anak agar memiliki 

kepribadian yang teguh dan penuh tanggung jawab.64 Dalam sebuah 
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tulisannya Ima>m G}azaliy sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Kamal 

Dkk. Dalam buku Fikih Islam, dinyatakan sebagai berikut: 

‚Melatih anak-anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena 
anak sebagai amanat bagi orang tuanya. Hati anak suci bagaikan mutiara 
cenerlang, bersih dari segala ukiran dan gambaran. Ia akan dapat mampu 
menerima segala yang diukirkan atasnya dan condong kepada segala 
yang dicondongkan kepadanya. Maka apabila ia dibiasakan ke arah 
kebaikan dan diajarkan kebaikan, jadilah ia baik dan berbahagialah ia 
dunia akhirat, sedang ayah dan para pendidiknya ikut serta mendapatkan 
bagian pahalanya. Akan tetapi bilamana dibiasakan jelek atau dibiarkan 
dalam kejelekan maka celaka dan rusaklah ia, sedang wali serta 
pemelihara lainnya mendapatkan beban dosanya. Untuk itu wajiblah 
wali menjaga anak dari perbuatan dosa dengan jalan mendidik dan 
mengajar berakhlak mulia, menjaganya dari pergaulan teman-temannya 
yang berperangai jahat dan tidak boleh membiasakan anak-anak dengan 
bernikmat-nikmat (berfoya-foya). 65 

 
Dari uraian di atas cukup jelas bahwa menurut ajaran Islam 

peranan orang tua dalam mendidik anak tidak hanya sekedar prakarsa 

manasuka, akan tetapi benar-benar merupakan kewajiban agama yang 

mutlak harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Mendidik anak 

adalah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua 

yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, 

sebagaimana yang tersirat dalam sebuah h}adi>s\ Rasulullah SAW sebagai 

berikut: 

 ِ  .َأاَ ُكلُكْم رَاٍا وَُكلُكْم َمْسُؤٌل َعْن َرِعيِ 
 

                                                           
65 Ibid., 302 
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‚Ingatlah masing-masing dari kalian itu menjadi penggembala, dan 
masing-masing dari kalian (harus) bertanggung jawab atas 
gembalaannya‛.66 

 

 

4. Urutan Pemegang H}ad}a>nah  

Dalam kitab Bida>yatul Mujtahid Wa Niha>yatul Muqtas}id disebutkan, 

Jumhur fuqaha>’ berpendapat bahwa hadhanah terhadap anak yang belum 

mumayyiz itu diberikan kepada ibu. Ibu mendapat prioritas utama dalam hak 

h}ad}a>nah. 67 Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 

 

ِ يَ ْوَم الِقَياَم ِ  َ َأِحبِ  ْْ ُ َوبَ  َ َا فَ رَ  اهُ بَ ي ْ َ َواِلَدٍة َوَوَلِد ْْ  . َمْن فَ رَ  بَ 
 

‚Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah 
akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat‛.68 
 

Hal ini juga didasarkan pada perumpamaan seoarang hamba perempuan 

dan perempuan tawanan yang tidak boleh dipisahkan dari anaknya, maka 

terlebih lagi bagi perempuan yang merdeka.69 Selain itu Abu> Bakar as-S}iddi>q 

juga pernah menyatakan bahwa: ‚Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, 

lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan penyayang. Ia lebih berhak 

atas anaknya‛.70 

                                                           
66 Abu al-H}usain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy an-Naisa>buriy, S}ah}ih} Muslim, Juz III, 

1459 
67 Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam 

Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 526 
68 Abu ‘Isa Muhammad bin Surah at-Tirmiz}iy, Sunan Tirmiz}iy, Juz III, (Semarang: Toha 

Putra, tt.), 376 
69 Ibid., 526 
70 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 297 
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Senada dengan hal tersebut, menurut KH. MA. Sahal Mahfudh ibu 

lebih berhak memelihara anak, dengan pertimbangan kasih sayang ibu 

(‘At}ifah al-Ummah) pada umumnya lebih besar dari ayah. Hubungan batin 

ibu dengan anak lebih kuat. Anak membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan 

hanya dimiliki ibu. Perempuan juga lebih sabar dan lembut sehingga lebih 

sesuai untuk melakukan tugas mengasuh dan merawat anak.71 

Apabila asuhan terhadap anak dimulai dari ibu, maka para fuqaha>’ 

berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada 

kerabat pihak ayahnya. Urutan yang berhak mengasuk anak harus mengikuti 

tertib sebagai berikut:72 

1. Ibu. Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan 

untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada: 

2. Nenek (ibu dari ibu si anak). karena merupakan orang yang lebih banyak 

kasih sayangnya kepada anak kecil itu sesudah ibunya, kemudian ibunya 

nenek,  

3. Nenek yaitu ibunya bapak, ia datang sesudah ibunya ibu, sekalipun ke 

atas peringkatnya, kemudian ibunya seibu bapak, dan ibunya lagi, 

sekaligus ke atas. 

4. Saudara perempuan seibu-sebapak, kemudian saudara perempuan seibu, ia 

didahulukan atas nama saudara perempuan sebapak,  

5. Saudara perempuan seibu-sebapak atau saudara kandung dengan si anak. 

                                                           
71 Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, (Surabaya: Khalista, 2010), 281 
72 Al Hamdani, Risalah Nikah, 319-320 
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6. Saudara perempuan seibu dengan ibu si anak. 

7. Saudara perempuan seayah. 

8. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung 

9. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu dengan ibu si anak. 

10. Khalah (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu 

11. Khalah seibu. 

12. Kh}a>lah seayah. 

13. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah 

14. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. 

15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. 

16. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 

17. ‘Ammah seibu. 

18. ‘Ammah seayah. 

19. Kha>lah-nya ibu. 

20. Kha>lah-nya ayah. 

21. ‘Ammah-nya ibu. 

22. ‘Ammah-nya ayah. Dan seterusnya dengan mendahulukan kerabat yang 

sekandung. 

 
Dalam hal ibu yang melepaskan haknya atau terhalang untuk untuk 

memperoleh haknya, para ulama berbeda pendapat mengenai kepada siapa 

hak h}ad}a>nah itu beralih. Sebagian ulama berpendapat hak h}ad}a>nah berpindah 

ke ayah, karena nenek (ibu dari ibu) merupakan cabang, sedangkan ayah 
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bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang dianggap 

lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya, maka hak 

tersebut berpindah kepada ibunya ibu, karena kedudukan ayah dalam hal ini 

lebih jauh urutannya.73 

Adapun dalam KHI Pasal 156 (a) disebutkan bahwa anak yang belum 

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

telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 

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

2. Ayah; 

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

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 

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

6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.74 

5. Berakhirnya Masa H}ad}a>nah 

Asuhan terhadap anak berakhir seorang apabila anak tidak memerlukan 

lagi pelayanan seorang ibu, sudah ba>lig} atau sudah dapat melayani 

keperluannya sendiri, dapat makan, mandi dan berpakaian sendiri. Karena 

itu, tidak ada batasan waktu tertentu untuk menetapkan berakhirnya masa 

mengasuh anak, ukurannya adalah masa mumayyiz. Apabila anak sudah 

dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak memerlukan rawatan ibu berarti 

selesailah masa h}ad}a>nah itu. 

                                                           
73 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , 332 
74 Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Perceraian 
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Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk 

memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat 

memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. 

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 KHI huruf (a) dan (b), yaitu: ‚(a) 

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya, dan (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaannya‛.75 

Pada dasarnya dalam al-Qur’an maupun h}adi>s\ tidak terdapat 

keterangan yang menerangkan dengan tegas tentang masa h}ad}a>nah, hanya 

terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh sebab itu para 

fuqaha’ berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman 

kepada isyarat-isyarat tersebut. Mereka hanya sepakat menyatakan bahwa 

pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai ia mumayyiz. Akan 

tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya h}ad}a>nah 

tersebut. Para fuqaha>’ menetapkan masa pengasuhan itu berdasarkan isyarat-

isyarat h}adi>s\ Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang wanita yang 

mengadukan bahwa anaknya yang masih kecil akan diambil oleh bekas 

suaminya: ‚Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau belum 

kawin dengan laki-laki lain‛. Dan anjuran Rasulullah SAW agar orang tua 

menyuruh anak-anaknya yang telah berumur enam atau tujuh tahun 

                                                           
75 Pasal 105 Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Kompilasi Hukum Islam  
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mengerjakan sembahyang. Apabila telah berumur sembilan tahun, setelah 

disuruh tidak mau mengerjakan sembahyang, maka anak itu telah boleh 

dipaksa dengan memukulnya.76 

Dalam kitab I’a>natut T}a>libi>n sebagaimana yang dikutip oleh Moch. 

Anwar dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan 

Keputusan di Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa ‚Apabila suami-istri 

bercerai dan mempunyai anak kecil, maka ibunya lebih berhak 

memeliharanya sampai usia tujuh tahun, setelah itu anak disuruh memilih 

antara mengikuti ibunya terus atau pindah ke bapaknya, kepada siapa saja ia 

memilih harus dituruti‛.77  

Ulama’ maz\hab H}anafiy berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-

laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam 

mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian dan 

membersihkan diri. Anak seperti ini menurut mereka biasanya telah berumur 

tujuh tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW yang 

memerintahkan kepada para orang tua untuk menyuruh anak mereka shalat 

apabila telah berusia tujuh tahun. Adapun untuk anak perempuan, hak 

pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah ba>lig} yang ditandai dengan 

haid sekitar berusia sembilan tahun.78 

                                                           
76 Kamal muhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 145-146 
77 Moch. Anwar, Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan 

Agama, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 129 
78 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 418 
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Sedangkan menurut maz\hab Sya>fi’iy berpendapat bahwa tidak ada 

batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia 

bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si 

anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal 

bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar 

si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan 

memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya 

siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan 

ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan 

pilihan) dia ikut bersama ibunya.79 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka para fuqaha>’ pada 

umumnya membagi masa h}ad}a>nah itu pada dua masa: 

1. Masa anak kecil, yaitu masa sejak anak dilahirkan sampai anak berumur 

antara tujuh dan sembilan tahun terserah pada pengasuh untuk 

menetapkan batas-batas umur itu. Pada masa ini anak belum dapat 

mengurus dirinya sendiri. Ia memerlukan pelayanan, penjagaan, dan 

didikan dari pengasuhnya. Pada masa ini kepada anak telah ditanamkan 

kepercayaan dan kecintaan kepada Allah sesuai dengan kemampuannya 

sebagai anak-anak.80 

2. Masa kanak-kanak. Masa ini dimulai sejak anak berumur tujuh atau 

sembilan tahun dan berakhir pada waktu anak berumur sembilan atau 

                                                           
79 M. Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, Penerjemah Muhammad Afif, 136 
80 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 146 
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sebelas tahun. Pada masa ini anak-anak telah mulai dapat mengurus 

dirinya sendiri, telah mulai mencari teman dan pada umumnya masak 

untuk bersekolah. Karena itu ia telah boleh memilih pengasuh yang ia 

sukai di antara pengasuhnya yang ada.81 

Apabila masa pengasuhan di atas telah berlalu, maka orang tua 

hendaknya mempertimbangkan bentuk-bentuk pengasuhan lain yang 

diperlukan oleh anak-anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang 

akan datang. 

 

B. Maqa<s{id Al-Shari<’ah 

a. Pengertian  

Maqa<si{d al-shari<’ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. 

Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud 

dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah 

yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, 

Maqa<si{d al-shari<’ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan 

pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, Maqa<si{d al-shari<’ah adalah 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum82. Segala 

taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam 

kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, 

                                                           
81 Ibid., 147 

82
 Safri jaya, Konsep Maqosid Al-Syari’ah Menurut Alsyathibi, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996, 5 



44 

 

karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa 

terhadap kemulian Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah 

kepentingan manusia.83 

Maqa<si{d al-shari<’ah mengandung pengertian umum dan pengertian 

khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud 

oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan 

oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. 

Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah 

maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau 

maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan 

pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak 

dicapai oleh suatu rumusan hukum. 

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili84 mendefinisikan maqa<si{d al-

shari<’ah  dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh 

syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan 

akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada 

setiap hukumnya.  

Kajian teori Maqa<si{d al-shari<’ah dalam hukum Islam adalah sangat 

penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu 

Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan 
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 Khairul Umam, Ushul Fiqih, Bandung, Pustaka Setia, 2001, 165. 
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 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. 
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selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, 

apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun 

pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan 

sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah 

diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu 

elemen yang terpenting adalah teori Maqa<si{d al-shari<’ah. Kedua, dilihat 

dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah 

dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid 

sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqa<si{d al-shari<’ah merupakan 

kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan 

tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama 

manusia dapat dikembalikan. Nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami 

secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui Maqa<si{d al-shari<’ah 

(tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, 

Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang Maqa<si{d 

al-shari<’ah  merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan 

memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam 

rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah. 

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al- 

Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang 

terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan 

tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang 

mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang 
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ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al- 

Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus : 

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi 
seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107) 

 
Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan 

kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang 

sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat 

mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu 

karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri 

alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. 

b. Kandungan dalam Maqa<si{d al-shari<’ah 

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat 

dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya 

memahami Maqa<si{d al-shari<’ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara 

tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu 

menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan 

Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada 

prinsipnya tujuan tasyri' terbagi menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, 

hajiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini85 tersebut dikembangkan oleh 

muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya 

dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat 
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menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok 

manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.86 

Beberapa Pemikir dan ahli teori hukum Islam lebih banyak 

menekankan dan mengolaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam 

bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus 

bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun 

di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa konsep 

maslahat yang merupakan inti pembahasan dari Maqa<si{d al-shari<’ah. 87 

Pembahasan tentang Maqa<si{d al-shari<’ah secara khusus, sistematis 

dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang 

sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah 

menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan 

hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif 

hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. 

Syarat-syarat Maqa<si{d al-shari<’ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru 

dapat dikatakan sebagai Maqa<si{d al-shari<’ah apabila memenuhi empat 

syarat berikut, yaitu88 : 

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu 

harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 
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2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan 

makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan 

tujuan disyariatkannya perkawinan. 

3.  Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau 

batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang 

merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan 

adalah kemabukan. 

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan 

waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk 

memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan 

menurut mazhab Maliki. 

Lebih lanjut, al-Syathibi89 dalam uraiannya tentang Maqa<si{d al-

shari<’ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, 

yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya (syari') dan tujuan syari'at 

menurut pelakunya (mukallaf). Maqa<si{d al-shari<’ah dalam konteks 

maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu : 

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di 

akhirat. 

2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. 

4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. 
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 Asfari jaya Bakri, Konsep Maqa<si{d Al-shari<’ah Menurut Al-Syathibi, ( Jakarta: 

Raja Grafino Persada, 1996), 69. 
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Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah 

sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at- 

Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, 

dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya 

dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan 

tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur 

hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. 

c. Cara kerja maqosid al-syar’iyyah 

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan 

penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama 

sebelum al-Syathibi90, yaitu : 

1. Ulama yang berpendapat bahwa Maqa<si{d al-shari<’ah adalah sesuatu yang 

abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan 

dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan 

penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan 

pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama 

Zahiriyah. 

2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui 

Maqa<si{d al-shari<’ah. Mereka terbagi dalam dua kelompok : 

a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid alsyari'ah 

ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang 
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dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi Maqa<si{d al-shari<’ah 

merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat 

dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang 

dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh Maqa<si{d al-

shari<’ah. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah. 

b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid alsyari'ah harus 

dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak 

harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi 

pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang 

diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar 

keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok 

Muta'ammiqin fi al-Qiyas. 

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan 

pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak 

pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar 

syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini 

disebut kelompok Rasikhin 91 

Dalam rangka memahami maqashid alsyari'ah ini, al-Syathibi 

tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan 

dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat.92Hal 
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ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi93dalam 

upaya memahami Maqa<si{d al-shari<’ah, yaitu : 

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. 

2. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan. 

3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum. 

Cara pertama dilakukan dalam upaya telah terhadap lafal perintah 

dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas 

sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya 

kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus 

dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan 

larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. 

Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits 

yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. 

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang 

terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa illat itu ada 

yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, maka 

harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika illatnya tidak 

tertulis, maka harus dilakukan tawaquf (tidak membuat suatu putusan). 

Keharusan tawaquf ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak 

boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. 

Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui 

illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, 

                                                           
93

  Ibid., 104. 



52 

 

pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap 

apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila 

tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan 

ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan 

perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut. 

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya syari' (pembuat 

syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya syari' itu dapat 

mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-

hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari' mengandung 

kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' 

mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan 

hukum. 

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat 

merupakan contoh sikap diamnya syari'. Pada masa Nabi SAW belum 

dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. 

Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak 

untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini 

dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan. 

Apabila dilihat cara mengetahui Maqa<si{d al-shari<’ah seperti yang 

telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih 

diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan 

cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara 

mengetahui Maqa<si{d al-shari<’ah melalui pendekatan lafal dan pendekatan 
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makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan 

identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang 

muncul akibat perubahan-perubahan sosial. 
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BAB III 

GAMBARAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN 

PUTUSAN HADANAH NOMOR 0203/Pdt.G/2012PA.YK 

 

A. Deskripsi  Umum Pengadilan Agama Yogyakarta 

1. Sejarah Berdirinya 

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan 

Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan 

yang dilakukan di serambi serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat 

Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 

1946. pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.  

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri 

Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu 

terletak di jalan Sokonandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil 

Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian 

pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai 

gedung dengan Kanwil Departemen Agama isma Sejahtera Kanwil Departemen 

Agama Propinsi DIY yang terletak di Jl.Wijilan No 14 Yogyakarta, kemudian 

pindah ke Ja Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta sampai saat ini. Lokasi dan 

Luas wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta:  

Secara Astronomis Kota Yogyakarta Terletak antara : 

 110' 21" Bujur Timur 

 7”48" Lintang Selatan 
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Secara Geografis Kota Yogyakarta memiliki batas-balas sebagai berikut : 

 Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo  Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman  Sebelah Timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 

 Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul 

Kota Yogyakarta meliputi areal seluas 32.500 m2. 

2. Wilayah Yurisdiksi 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi seluruh daerah 

tingkat I Kota Yogyakarta yang terdiri atas 14 wilayah Kecamatan dan 45 

Kelurahan, yaitu: 

1) Kecamatan Umbulhario 

 Kelurahan Muja muju 

 Kelurahan Semaki 

 Kelurahan Warungboto 

 Kelurahan Giwangan 

 Kelurahan Tahunan 

 Kelurahan Pandean 

 Kelurahan Surosutan 

2) Kecamatan Kota Gede 

 Kelurahan Prengga 

 Kelurahan urhat an 

 Kelurahan Rejowinangun 

3) Kecamatan Tega breho 

 Kelurahan Tegalrejo 

 Kelurahan Bener 

 Kelurahan Karangwanu 

 Kelurahan Kricak 

4) Kecamatan Gondokusuman 

 Kelurahan Kotabaru 

 Kelurahan Terban 

 Kelurahan Baciro 

 Kelurahan Demangan 
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5) Kecamatan Danurejan 

 Kelurahan Suryatmajan 

 Kelurahan Bausasran 

 Kelurahan Tegalpanggung 

6) Kecamatan Pakualaman 

 Kelurahan Purwokinanti 

 Kelurahan Gunungketur 

7) Kecamatan Wirobrajan 

 Kelurahan Patangpuluhan 

 Kelurahan Pakuncen 

 Kelurahan Wirobrajan 

8) Kecamatan Ngampilan 

 Kelurahan Ngampilan 

 Kelurahan Noroprawan 

9) Kecamatan Gedongtengen 

 Kelurahan Sosromenduran 

 Kelurahan Pringgokusuman 

10) Kecamatan Gondomanan 

 Kelurahan Prawirodirjon 

 Kelurahan Ngupasan 

11)  Kecamatan Kraton 

 Kelurahan Kadipaten 

 Kelurahan Panembahan 

 Kelurahan Patihan 

12) Kecamatan Mergangsan 

 Kelurahan Wirogunan 

 Kelurahan Keparakan 

 Kelurahan Brontokusuman 

13) Kecamatan Man 

 Kelurahan Mantijeron 

 Kelurahan Gedongkiwo 

 kelurahan Suryadiningralan 

14) Kecamatan Jetis 

 Kelurahan Gowongan 

 Kelurahan Bumijo 

 Kelurahan Cokrodiningratan 
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3.  Struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta 

Struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sekarang, adalah sebagai 

berikut : 

Ketua     : Drs. H. Aridi, SH. MSi 

Wakil Ketua    : Drs. Fajarrudin Effendy, MH 

Hakim     : Drs. H Syamsuddin, SH 

  Dra. Hj. Maria Ulfah, MH 

  Dra, Hj. Burdanah, SH 

  Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH 

  Hj. Sri Murtinah, SH, MH 

  Drs. H. Husaini Idris, SH, MSI 

  Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum 

  Drs. H Ahmad Adib, SH, MH 

  Drs. Wildan Tojibi, Msi 

  Farchy Akrom, SH 

  Drs. Mulawarman, SH, MH 

  Hj Indlyah Noerhidayati, SH, MH 

  Nur Lailah Ahmad, SH 

Panitera Sekretais   : Drs Mursid Amirudin 

Wakil Panitera    : Nur Ali Yaman, SHI 

Panitera Muda Hukum  : Drs. Abdul Adhim AT 

Panitera Muda Gugatan  : Drs. Mokh Udiyono 

Panitera Muda Permohonan  : Drs. Mokhamdan 

Panitera Pengganti   : Endang Winarni, SH 

  Hj Tati Kusmiati, SH 

  Deska Pitrah, SH, MH 

Jurusita    : Drs. Ali Mahsun 
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  Hj Sugiyem, SH 

Jurusita pengganti   : Dra. Lilik Mahsun, SH 

  Rr. Siti Maryatun 

  Abu Bakar Kia 

Wakil Sekretaris   : Drs. Fahrudin 

Bendahara    : Ade Ayu Damayanti Aw 

Kasubag. Kepegawaian  : Nohan Awalo Kiti sworo, SH 

Staf Kepegawaian   : Erwati, SH 

  Ayu Febriyanti, SE 

Kasubag. Keuangan   : Ratna Listyaningsih, SAg, SH 

Staf Adm. Keuangan   : Henny Widiastuti, SE 

Kasubag. Umum   : Suharjana, SH 

Staf Adm Umum   : Nirwana 

  Nanang Andriyanto. ST 

  Rita Listiyanti, A.Md 

  Novialita Pitaloka. ST 

Cakim     : Ahmad Zaky, SH 

  Noor Faiz, SHI 

  Rashif many. SHI 

CPP     : Fajar Fauzani, SHI (CPP) 

  Fina Nuriana, SHI (CPP) 

B. Deskripsi Khusus 

1. Data Pertimbangan Hakim dalam Mencabut Hak H}ad}a>nah Istri dalam 

Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK 

Perkara ini merupakan perkara yang diperiksa dan diadili oleh 

majelis Hakim yang diajukan oleh "AW" dan "B" pada pengadilan Agama 
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Yogyakarta mengenai masalah cerai gugat dan persoalan hak asuh anak 

(hadanah)  

Perkara ini diajukan oleh "AW" umur 36 tahun, agama Islam, pekeriaan 

karyawati Bank swasta, alamat Jl. Celeban Baru UH Gang Sudomukti Kelurahan 

Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai 

"PENGGUGAT" mengajukan cerai gugat dan hak asuh anak di Pengadilan 

Agama Yogyakarta melawan "B", umur 42 tahun, agama Islam, pekejaan 

pengacara, tempat kediaman di Perum Citra Graha Kelurahan Trihago kecamatan 

Gamping Kabupaten sleman, yang menguasakan kepada kuasa hukumoya, yang 

selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”. 

Pengadilan Agama Yogyakarta telah membaca dan memeriksa berkas 

perkara yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini dan disebut juga sebagai 

Tergugat dengan permohonannya tertanggal 25 April 2012 yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register Nomor 

0203/Pdt.G2012/PA.Yk. dalam duduk perkaranya sebagai berikut: 

Bahwa telah tejadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat 

pada tanggal 17 september 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta. 

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan (ba da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak. Anak pertama sekarang berusia 10 tahun 7 bulan, dan dan anak kedua 

berusia 5 tahun lebih 11 bulan. 
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan 

Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap persidangan. 

Dalam duduk perkaranya Penggugat memohon kepada majelis Hakim 

untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, kemudian menetapkan 

mengenai hak pengasuhan anak R yang berusia 10 tahun lebih 7 bulan dan Z yang 

berusia 5 tahun l l bulan berada di bawah pengasuhan dan pendidikan Penggugat 

sebagai ibu kandungnya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Serta menetapkan memberi nafkah anak kepada kedua anak tergugat 

pertanggal 1 (satu) setiap bulannya yang diberikan melalui rekening Penggugat 

sebesar Rp. 3.000.000, nominal tersebut disesuaikan mengikuti perkembangan 

kebutuhan dan pendidikan anak. Dan membebankan biaya perkara sebagaimana 

aturan yang berlaku. 

Terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat memberikan 

jawaban secara tertulis. Bahwa Tergugat keberatan dengan adanya dalil-dalil pada 

gugatan Penggugat. kecuali yang secara tegas Tergugat membenarkan dalil-dalil 

gugatan tersebut. yang pada pokoknya sebagai berikut :  

Bahwa Penggugat lebih suka mengejar materi dari pada memperhatikan 

perkembangan dan pendidikan anak dan jauh dari rasa syukur mensyukuri, banyak 

mengeluh. 

Bahwa disisi lain niat Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini tidak 

beralasan secara agama, hal tersebut dibuktikan pada saat khitan anak pertama 

dimana Tergugat menjadwalkan agar khitan diiaksanakan pada saat kenaikan 
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kelas agar Penggugat bisa mengajukan cuti sehingga dalam masa penyembuhan 

Penggugat dapat selalu mendampingi anak dalam memberi perhatian lebih, namun 

Penggugat memaksakan diri untuk mempercepat khitan dengan alasan kantor 

tidak memberi cuti saat kenaikan kelas, niat tersebut juga dilakukan dengan 

mendatangi sekolah R dan merayu anak agar mau di khitan cepat, namun ketika di 

kroscek ke kantor Penggugat ternyata hal tersebut adalah tidak benar, dan tersebar 

kabar bahwa niat Penggugat mempercepat khitan adalah agar beban Penggugat 

sebagai orang tua telah selesai dengan mengkhitan anak. 

Bahwa pada akhir bulan Januari 2012 Penggugat mengajak kedua anak 

kandung Penggugat dan Tergugat Melihat pertunjukan barongsai di Jalan 

Malioboro tanpa keikut sertaan Tergugat. Temyata Penggugat bertemu dengan 

laki-laki lain berinisial "N" yang diketahui R menemani Penggugat dan anak-anak 

Tergugat sampai acara tersebut selesai. 

Bahwa sekitar bulan Februari 2012 Penggugat mengajak anak pertama 

Penggugat dan Tergugat jalanjalan ke Ambarukmo za tanpa keikut sertaan 

Tergugat. Dan lagi-lagi Penggugat bertemu dengan laki-laki yang berinisial "N" 

dimana kemudian Penggugat meninggalkan anak pertamanya ditempat permainan 

Time Zone lebih kurang satu jam, dan malah pergi dengan laki-laki tersebut. 

Seraya berkata kepada anak pertama"le', don't tell to papa, mama meet Mr N" al 

ini tentu nya prilaku yang tidak wajar dari ibunya yang telah meninggalkan 

anaknya sendirian di keramaian. Yang mana bisa dikatakan tidak bisa menjaga 

keselamatan anaknya. Sebuah elegy sangat ironis yang dilakukan ibu hanya demi 

mengejar kesenangan pribadi tanpa menghiraukan keselamatan anak kandungnya, 



62 

 

dan juga mengajarkan berbohong kepada anak untuk tidak mengatakan apa yang 

sebenamya teriadi kepada ayahnya. Suatu pelajaran yang tidak terpuji, baik 

ditinjau dari segi agama maupun dari etika moral. 

Bahwa disamping Penggugat bukan seorang ibu yang dapat menjadi 

tauladan bagi anaknya dan dikarenakan sikap serta prilaku Penggugat yang 

mempunyai emosional tinggi hal ini sekali lagi terbukti dengan perginya 

Penggugat dari kediaman bersama (nusyuz) tanpa seizin dari Tergugat, maka agar 

anak tetap mendapat pendidikan dan kehidupan yang baik serta agar bisa 

mendapat kasih sayang yang maksimal sehingga akan wajar bila hak pengasuhan/ 

hadămah terhadap anak yang bernama R sekarang berusia 10 tahun lebih 7 bulan 

dan z berusia 5 tahun lebih 11 bulan berada pada Tergugat selaku ayah 

kandungnya. Adapun alasannya antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa kebutuhan pendidikan anak sejak pernikahan Tergugat dan 

Penggugat selalu dipenuhi oleh Tergugat. 

b. Bahwa sejak pergi dari rumah tanpa seizing suami dengan membawa 

anaknya, Penggugat tidak memperhatikan pendidikan anak. terbukti anak 

yang bernama Z tidak pernah masuk sekolah lagi. 

c.  Bahwa didapat informasi Penggugat telah melakukan suatu perbuatan 

yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri yang sampai saat ini masih 

dalam status menikah dengan Tergugat yang kemudian melakukan hal-hal 

yang tidak pantas dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. 

d.  Bahwa Penggugat juga berusaha merusak mental anak terutama terhadap 

anak ke 2 dengan serangkaian perbuatan mempengaruhi secara psikis 
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dengan menakut-nakuti anak dengan Tergugat selaku bapak dari anak-

anak, buktinya tidak mau sekolah lagi dengan alasan "takut dijemput 

papa", hal tersebut merupakan bukti ketidaksiapan Penggugat dalam 

mendidik anak-anak. 

e.  Bahwa Penggugat pernah berkata kepada R kamu sudah tidak mama 

anggap sebagai anak lagi karena saat itu R sebenarnya tahu Penggugat 

banyak berbohong kepada Tergugat dan tahu perbuatan Penggugat tidak 

pantas dengan norma-norma susila maupun agama  

Berdasarkan hal tersebut di atas. kemudian ayah kandung anak anaknya 

mengajukan gugatan balik (Rekonpensi tentang hadamah sekaliguspada proses 

persidangan cerai gugat ke Pengadilan Agama Yogyarta. 

Bahwa sebagaimana pengakuan kepergian Tergugat Rekonpensi 

meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Penggugat Rekonpensi adalah bukti 

nyata Tergugat Rekonpensi telah nusyuz. Bahwa pengakuan tersebut merupakan 

bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya dan tidak memerlukan lagi 

adanya pembuktian karena telah nyata Tergugat Rekonpensi telah nusyuz. 

Bahwa Termohon Rekonpensi tidak berhak dan tidak layak untuk mengasuh 

anak karena tidak amanah serta tidak pantas untuk menjadi contoh teladan seorang 

ibu yang baik. 

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi juga telah terbukti tidak 

memperhatikan pendidikan anak-anak, maka demi kemaslahatan anak, yang 

identik dengan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai prinsip dalam Undang-
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undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah menjadi 

hukum positif yang mengikat subjek hukum, sehingga kepentingan anak lebih 

didahulukan termasuk dalam masalah pendidikan anak yang telah diabaikan oleh 

Tergugat Rekonpensi. 

Pada gugatan ini termohon atau Penggugat Rekonpensi (ayah) meminta dua 

hal pertama, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, 

kedua, menyatakan secara hukum pemeliharaan anak (hak asuh anak) terhadap 2 

(dua) orang anak yang bernama R sekarang berusia 10 tahun lebih 7 bulan dan z 

sekarang berusia 5 tahun lebih 11 bulan menjadi tanggung jawab dan berada 

dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya. 

Untuk memperkuat dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-

bukti tertulis sebagai berikut 

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat yang 

aslinya dikeluarkan oleh kepala badan kependudukan, KB dan catatan 

sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 06 Juli 2010 yang bermaterai cukup dan 

dinazzegel, serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu 

diberi tanda P 1. 

2. Foto copy Duplikat Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta tertanggal 

17 April 2012 yang bermaterai cukup dan dinazzegel, serta setelah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.  
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Disamping bukti surat-surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi 

yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut: 

1. Kim, umur 54 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan, bahwa 

saksi adalah ibu kandung Penggugat, bahwa Penggugat sudah punya 2 

orang anak, bahwa anak yang besar diasuh oleh Tergugat sedang anak 

yang kecil diasuh oleh Penggugat, kemudian anak lebih baik diasuh oleh 

Penggugat, karena Penggugat punya penghasilan tetap dan anak-anak lebih 

dekat kepada Penggugat. 

2. Ind, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan, bahwa 

saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah 

punya dua orang anak, bahwa anak yang besar diasuh oleh Tergugat 

sedang anak yang kecil diasuh oleh Penggugat, bahwa anak lebih baik 

diasuh oleh Penggugat karena Penggugat punya penghasilan tetap dan 

anak-anak lebih dekat kepada Penggugat. 

Disamping bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tadi, Tergugat juga 

mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: 

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama R yang aslinya dikeluarkan 

oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta 

tertanggal 20 mei 2006 yang bermaterai cukup dan dinazzegel, serta 

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1. 
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2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Z yang aslinya dikeluarkan 

Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota 

Yogyakarta, lalu diberi tanda T.2. 

3. Surat permohonan untuk konsultasi dari TK Pelangi Indonesia untuk orang 

tua murid dari Z tertanggal 5 mei 2012, lalu diberi tanda T.3. 

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar 

keterangannya didepan sidang masing-masing sebagai berikut : 

1. RR, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan bahwa 

saksi adalah kakak ipar Tergugat, bahwaPenggugat dan Tergugat sudah 

punya dua orang anak, bahwa anak pertama dalam asuhan dan perawatan 

Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat. Bahwa anak pertama 

sangat menginginkan bertemu dengan adiknya, katanya kangen katanya 

sudah lama tidak bertemu, anak pertama tidak pernah bertemu Penggugat 

sedang anak kedua tidak pernah bertemu Tergugat, bahwa saksi tidak 

mengetahui keadaan anak kedua, kerena tidak pernah bertemu, bahwa 

saksi mengundang guru ngaji untuk anak Tergugat dan anak saksi. 

2. Her, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan bahwa 

saksi adalah kakak kandung dari Tergugat, bahwa anak yang pertama 

dalam asuhan dan perawatan Tergugat bersama saksi sedang anak kedua 

bersama Penggugat, bahwa anak pertama ingin bertemu dengan 

adiknya,bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak kedua karena tidak 

pernah bertemu, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama lebih 
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nyaman bersama anak saksi yang bernama Afn karena umur sebaya 

sehingga sering main bersama, mengaji bersama belajar bersama. 

3. Mas, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan bahwa 

saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Tergugat, 

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya dua orang anak, bahwa anak 

pertama bersama Tergugat sedang anak kedua bersama Penggugat, bahwa 

anak yang bersama Tergugat dalam keadaan sehat bersama tantenya 

nyaman dan Tergugat juga mengurusnya, bahwa saksi belum pernah 

melihat anak yang bersama Penggugat 

4. Ar, umur 31 tahun, agama Islam. dibawah sumpah menerangkan bahwa 

saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Tergugat sejak 

tahun 2008, bahwa anak pertama bersama Tergugat sedang anak kedua 

bersama Penggugat, bahwa saksi belum pernah melihat yang bersama 

Penggugat 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menghadirkan anak Pengggugat 

dan Tergugat 

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama R umur 10 tahun 

lebih 7 bulan 

 Bahwa ia sekarang tinggal bersama Tergugat dirumah bude 

 Bahwa ia kerasan disana karena ada kakak sepupu yang sebaya 

bernama Ar, sering bermain bersama dan belajar bersama 

 Bahwa ia berpisah dengan adiknya sekitar 3 bulan setengah 
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 Bahwa ia kangen sekali dengan adiknya dan berharap tinggal bersama 

adiknya 

 Bahwa ia sanggup membimbing adiknya untuk belajar 

 

2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Z umur 5 tahun lebih 

11 bulan 

 Bahwa sekarang ia tinggal bersama Penggugat dirumah bude 

 Bahwa ia kerasan tinggal disana 

 Bahwa ia berpisah dengan kakaknya sekitar 4 bulan 

 Bahwa ia kangen sekali dan berharap tinggal bersama kakaknya 

 Bahwa ia sanggup belajar bersama kakaknya. 

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak H}ad}a>nah  ke Suami. 

Pertimbangan hukum merupakan suatu gambaran tentang bagaimana hakim 

dalam mengkualifikasi fakta kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang 

diajukan. hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item, 

baik dari pihak tergugat maupun tergugat kemudian memuat dasar-dasar hukum 

yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik 

hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.' 

Dalam perkara ini majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta 

yang terjadi selama persidangan, sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut agar 

anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas diasuh 
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dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan anak I yang pada saat 

ini pada Penggugat Rekonpensi yang bernama "R" ingin berkumpul dengan 

adiknya (anak ke li) yang saat ini pada Tergugat Rekonpensi yang bernama "Z" 

yang mana sudah 4 bulan ini kedua anak tersebut terpisah dan tidak bisa saling 

bertemu karena Tergugat Rekonpensi menyembunyikan keberadaan "Z" sehingga 

Penggugat Rekonpensi dan "R" susah untuk bertemu, dalam hal ini Tergugat 

Rekonpensi juga menginginkan sebagai pemegang hak hadănah terhadap anak-

anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang hak asuh 

anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi maka penggugat 

rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saling menghadirkan saksi-saksi yang secara 

terpisah dan dibawah sumpah menerangkan bahwa anak I dan anak II penggugat 

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi 4 bulan yang lalu hidup secara terpisah dan 

tidak bisa saling bertemu karena anak yang ke II tidak diketahui keberadaannya, 

saksi I Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa anak ke II Penggugat Rekonpensi 

dan Tergugat Rekonpensi sejak kecil diasuh oleh saksi I sehingga kakak kandung 

Tergugat Rekonpensi yang saat ini Tergugat Rekonpensi hidup bersama saksi l. 

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz pada asasnya hak asuh anak 

tersebut berada pada ibunya, namun asas hukum tersebut tidak bersifat absolut 

dan dibenarkan adanya pengecualian atau penyimpangan sepanjang ada 

kepentingan yang memihak pada anak tersebut dalam disiplin hukum terdapat 

dikenal dengan istilah DE UIT ZONDERINGEN BEVESTIGEN DE REGEL 
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yang berarti penyimpangan atau pengecualian tersebut membuat system hukum 

lebih luwes dan tidak kaku. 

Menimbang, bahwa selama 4 bulan terakhir Penggugat telah menjauhkan 

hubungan antara anak kedua dengan Tergugat selaku ayahnya dengan cara 

memindahkan sekolah TK anak tersebut dari TK Pelangi Indonesia ke Taman 

Kanak-kanak lain dan kemudian ke sekolah dasar yang sulit diketahui oleh 

Tergugat yang sebelum itu sudah biasa mengantar atau menjemput anak tersebut, 

hal yang dilakukan oleh Penggugat menurut hemat Majelis merupakan tindakan 

yang melampoi batas kewajaran, lebih-lebih antara hubungan adik-kakak atau 

terputus dan tidak bisa bertemu serta sangat sulit untuk melakukan komunikasi, 

padahal kedua anak tersebut di depan persidangan menyatakan rasa kangennya 

karena selama 4 bulan tidak bertemu dan menghendaki untuk kumpul lagi dalam 

satu rumah. 

Menimbang, bahwa anak yang bernama "R" di depan siding menyatakan sikap 

tidak suka dan tidak bersimpati kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan 

cara memandanginya dengan wajah masam dan marah serta melempar tas kresek 

berwarna hitam ke arah Penggugat. Hal mana juga ditunjukkan saat Penggugat 

menengok "R" di sekolah, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

anak yang bernama "R" lebih nyaman tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya di 

rumah budenya hal ini sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
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berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". 

Menimbang, bahwa anak pertama "R" dan anak kedua "Z" didepan sidang 

menyatakan ingin bersatu lagi seperti dahulu tinggal dalam satu rumah, oleh 

karena itu Majelis Hakim menjadikan kehendak kedua anak tersebut menjadi 

pendapat Mejelis Hakim. 

Menimbang, bahwa dalam sidang terungkap fakta antara lain : 

 Anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi lebih kurang 

4 bulan yang lalu terpisah dan tidak bisa saling bertemu. 

 Anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyatakan 

sepakat ingin bersatu dan berkumpul lagi seperti dahulu tinggal satu 

rumah. 

 Anak I Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan tegas 

menunjukkan sikap tidak suka dan tidak simpati terhadap ibu kandungnya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 

dan terbukti Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandung tidak "amanah", maka 

ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpangi 

sebagaimana Yurisprudensi MA yang mengandung kaidah hokum bahwa hak 

pemeliharaan anak (hadanah) tidak mutlak pada ibunya seperti pasal 105 huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan 

pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak the best 

interest of the child hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 
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23 Tahun 2002, maka gugatan Penggugat Rekonpensi petitum point 2 dapat 

dikabulkan dengan amar sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini. 

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat terbukti sebagai ibu kandung kedua 

anak tersebut maka Penggugat berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, 

bertemu dan berkunjung secara patut dengan memperhatikan kepentingan anak 

tersebut seperti waktu sekolah, bermain dan waktu istirahat dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan dan pertimbangan Hakim tersebut diatas maka Hakim 

menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

Dalam Konpensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (“B” bin xxx) kepada 

Penggugat ("A" binti (Alm)) 

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya 

Dalam Rekonpensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian. 

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi "A" binti Alm dalam keadaan 

nusyuz. 

3. Menetapkan hak asuh anak bernama "R" bin "B", laki-laki, lahir 13 September 

2001 dan "Z" binti "B". perempuan, lahir 16 mei 2006 berada pada Penggugat 

Rekonpensi selaku ayah kandung dengan memberikan hak berkunjung kepada 

Tergugat Rekompensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut. 

4.  Menolak gugatan Rekonpensi selebihnya. 
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BAB IV 

 

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 

PA YOGYAKARTA NOMOR: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK PERSPEKTIF 
MAQA<S{ID AL-SHARI<’AH 

 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mecabut Hak H}ad}a>nah  Istri dalam Putusan 
Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA. Yk 
 

Dalam hal perceraian, masalah pengasuhan anak sering menjadi sebuah 

perselisihan antara suami istri, yang pada umumnya berakhir pada 

penyelesaian di pengadilan agama. Meskipun dalam agama Islam hak untuk 

mengasuh anak diberikan kepada pihak istri atau ibu, namun dalam keadaan 

tertentu diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan pengasuhan yang lebih 

baik dari kedua orang tua, jika telah jelas kemaslahatan anak dalam hal itu. 

Termasuk bagian hak hakim pada saat terjadi perselisihan dalam pengasuhan 

anak, memilih orang yang lebih bermanfaat bagi anak dan lebih mampu 

untuk berbuat baik dalam hal pendidikannya dan melaksanakan 

pendidikannya.94 

Dalam perkara mengenai hak asuh anak yang penulis teliti, majelis 

hakim pengadilan agama Yogyakarta mengadili dan memutus perkara 

dengan  mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menetapkan hak asuh 

                                                           
94 Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga, Penerjemah Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 

286 
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anak kepada Penggugat, serta  membebankan biaya pengasuhan kepada 

Tergugat. 

Dalam kapasitasnya sebagai pemutus perkara, seorang hakim harus 

memiliki dan mengetahui secara luas tentang hukum sebagaimana Umar r.a 

telah menyarankan Abu Musa al-Asy’ari untuk mendapatkan pengetahuan 

tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus 

ijtihad dan qiyas dengn mengatakan: ‚pergunakanlah paham pada sesuatu 

yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-qur’an 

dan tidak ada pula dalam sunnah. kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu 

satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. 

Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran‛.95 

Melihat pernyataan diatas menyiratkan bahwa seorang hakim harus 

dapat melakukan intepretasi hukum pada beberapa beberapa kasus yang 

rumit untu kemudian mengkontekstualisasikan pada perkembangan hukum 

kekinian seiring dengan perubahan dan dinamika kasusu-kasus baru yang 

bermunculan dalam masyarakat. Imam Syafi’i, Hambali, dan Maliki 

mempunyai beberap pandangan  bahwa seorang hakim harus memiliki 

kemampuan untuk melakukan ijtihad.sebagai konsekuensi bagi yang tidak 

memiliki kemampan untuk melakukan ijtihad yaitu seorang mukallid  yang 

tidak layak untuk menjadi hakim. Sedangkan madzhab Hanafi memandang 

bahwa seorang mukalid yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

                                                           
95

 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta: Kencana, 

2007), 103.  
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qur’an, sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya dapat di izinka menjadi 

hakim.96 

Selain proses penemuan hukum yang lazimnya diartiakn sebagai proses 

pembentukan hukum oleh hakim, ada unsur lain yang juga bisa meneukan 

hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum, hanya saja kalau 

penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam istilah lain 

yurispudensi) karena ia akan menjadi preseden bagi hakim lain dalam kasus 

yang sama akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah 

hukum melainkan  lebih sebagai ilmu atau doktrin.97 

Kapasitas hakim ini yang kemudian akan menghasilkan putusan yang 

adil dan proporsional bagi kedua belah pihak yang bersengkata yang dalam 

hal ini adalah memutuskan perkara hak hadhanah yang belum mumayyiz 

kepada pihak ayah  atau yang dalam beberpa literatur seperti qur’an dan 

hadis justru lebih memberatkan hak asuh  kepada pihak ibu. 

Dalam kasus ini putusan pengadilan agama Yogyakarta  memutuskan 

hak hadhonah tersebut diberikn kepada pihak ayah dengan pertimbangan 

karena aspek moral dan melihat kemaslahatan anak. Dalam pernyataannya  si 

anak mengatakan bahwa ia sudah merasa nyaman tinggal bersama dengan 

ayah.  

Kemaslahatan anak inilah yang menjadi titik point hakim memutuskan 

pemberian hak hadhonah kepada pihak ayah bukan semata-mata atas 

                                                           
96

 Ibid., 103. 
97

 Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Refomasi Hukum di Indonesia , 

(Jakarta: Kencana, 2008), 126 . 
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dasarpertimbangan normatif saja. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan 

Yurispudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 110K/AG 2007tanggal 

13 November 2007. Dalam melihat permasalahan diatas hakim menyatakan 

bahwa pemberian hak hadhanah anaksudh tepat diserahka kepada pihak 

ayah, karena selam ini anak –anak telah merasa aman, tenteram, dan nyaman 

selam tinggal bersama ayahanya dan dengan kondisi lingkungan yang 

mendukung tumbuh kembang si anak. Berbeda dengan apabila hak asuh 

diberikan kepada ibunya karena belum tentu si anak akan nyaman, dan aman 

bagi perkembanganya kedepan. Hal ini dibuktikan pengakuan si anak bahwa 

ibunya sering tidak memperhatiknnya, mengucapkan kata-kata yang 

kasar,dan sering membentak sianak. Pengasuhan dan perangai ibunya yang 

seperti disebutkan tersebut dapat menjadikan si anak akan terhambat dan 

menjadi sesuatu yang embahayakan bagi pembentukan mental danjaga 

kemaslahatan n perkembangan karakternya kedepan. Sehingga kemudian 

hakim menjatuhkan pututusannya tentang siapa yang berhak mendapatkan 

hak hadhonah kepada pihak ayah.98 

 

B. Analisis Pertimbangan Hakim Memberi Hak Had}a>nah  Kepada Ayah 

pengadilan Agama yogyakarta No: 0203/pdt.G/ 2012/PA.Yk tentang hak 

hadhanah ayah bagi anak yang belum mumayyiz perspektif Maqa<si{d al-

shari<’ah 

                                                           
9898

 Wawancara dengan Drs. Husaini Idris, SH, Msi, Hakim PA Yogyakarta, tagl..24  Mei 

2017. 
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Maqa<si{d al-shari<’ah secara menyeluruh bertujuan menjaga keteraturan 

alam dengan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.99 Artinya 

tidak membiarkan atau mendiamkan sesuatu yang akan timbul bersamaan 

dengan hal tersebut. Baik dirinya maupun orang lain. Dalam sebuah kaidah : 

La doruro wa la doruron100 

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa menolak bahaya baik yang segera 

maupun yang akan datang pada dasarnya menghilangkan kemadharatan, baik 

dengan jalan menarik manafi’ (manfaat) maupun menolak mudharat. acuan 

yang perlu ditagakkan ditengah-tengah masyarakat bukanlah hukum, 

melainkan masalah sebagai wujud konkret dari maqa<si{d al-shari<’ah atau 

moral itu sendiri.101 

Istilah ideal moral barang kali menjadi ungkapan yang tepat yang 

mengakar pada prinsip keadilan (al-adl) konteks maqa<si{d al-shari<’ah sebagai 

dasar dalam memutuskam suatu permasalahan, dalam hal ini adalah 

memutuskan perselisihan tentang siapa yang berhak atas pemeliharaan anak 

yang belum mumayyiz setelah terjadi perceraian.  

Dalam masalah ini Islam telah memberikan perhatian khusus dengan 

memberikan persyaratan yang ketat bagi para pemegang h}ad}a>nah, hal ini 

semata-mata untuk kemaslahatan dan masa depan anak. Syarat-syarat 

tersebut ialah: 

                                                           
99

 Hammady al-Ubaidy, al-Syatibi, Maqa<si{d al-shari<’ah, (Tripoli: al-Jumhariyyah aasl-

Utma, 1992), 25. 
100

 Imam Jalalluddin Abdur Rahman Bin Abi Bakar As-Syuyuti, Al-Asybah Wa Asn-

Nadair Fi Al-Furu’ (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 60.  
101

 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan, Cet- 

ke;1 (Bandung: Mizan, 2004 ), 438. 
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8. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan 

tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan 

tindakan yang dilaksanakannya itu belum dinyatakan memenuhi 

persyaratan. 

9. Berfikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu 

berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak 

akan mampu berbuat untuk orang lain. 

10. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, 

karena tugas pengasuhan itu termasuk juga tugas pendidikan yang akan 

mengarahkan agama anak yang diasuh. Jika diasuh oleh orang yang 

bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. 

11. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 

dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini 

adalah fa>siq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang 

komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh 

dan memelihara anak yang masih kecil. 

12. Tidak terikat dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak 

melakukan h}ad}a>nah  dengan baik. seperti h}a>d}in terikat dengan pekerjaan 

yang jauh tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh 

waktunya untuk bekerja, karena hal itu akan menyebabkan kurangnya 

kasih sayang dan perhatian terhadap anak. 

13. Tidak membenci si anak. Jika h}a>d}in membenci si anak dikhawatirkan 

anak berada dalam kesengsaraan, sebab yang penting dalam h}ad}a>nah  
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ialah h}a>d}in mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta 

bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. 

14. Sanggup melaksanakan pengasuhan anak. Yang dimaksud dengan 

kesanggupan dalam hal ini bukanlah kesanggupan dengan arti keahlian, 

tetapi kesanggupan dalam arti adanya kemampuan pengasuh untuk 

menjadikan anak asuhnya sebagai muslim dan berpendidikan, baik 

sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. 

Sebagaimana disebutkan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk 

menjaga keteraturan:   

نع س  ف ن ال يا  ن ناس  ب ال ج ح  صال سة ل ال يا س با  ن حق ال ال  ب
ل ع ال ير  ال يع  ض ت عال  ق  طري ا ال شري ا ب  ال

Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan 

kemaslahatan pada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, 

keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui dihadapan 

akal manusia. 

Dari beberpa persyaratan diatas, nampaknya ada beberapa point yang 

membuat hakim memutuskan untuk memberikan hak h}ad}a>nah anak kepada 

pihak ayah. Penulis melihat bahwa hak h}ad}a>nah seorang ibu telah gugur 

dikarenakan ia kurang memeiliki rasa kasih sayang dan perhatian pada 

pendidikan sang anak. Ia terindikasi dilema antara memprioritaskan 

kebutuhan dan kasih sayang kepada anak dengan bagaimana ia sibuk dalam 

pekerjaannya demi untuk menghidupi keluarga termasuk anaknya. Hal ini 

kemudian memunculkan asumsi bahwa sang ibu lebih mementingkan 

kepentingan sianak dari segi pemenuhan finansial saja bukan dari segi lain 
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bagaimana ia memberikan banyak waktu untuk mengasuh, merawat, dan 

mendidik anaknya yang masih dalam usia yang relatif kecil / belum 

mumayyiz. Pertimbangan rasa kasih sayang, perhatian, dan cara mendidik 

dari pihak ayah ternyata lebih dapat membuat si anak merasa nyaman dan 

aman dari pada cara dan perilaku mendidik dari pihak  ibu yang justru dapat 

membahayakan bagi pertumbuhan si anak kedepan.  

Majelis hakim pengadilan agama Yogyakarta dalam menetapkan 

pengasuhan anak kepada pihak ayah sebenarnya bukan merupakan hal yang 

salah, karena Islam lebih menekankan sisi manfaat dan kemaslahatan si anak 

walaupun dalam beberapa literarur Islam seperti dalam Al-Qur’an dan hadist 

menyatakan lebih memprioritaskan ibu dalam pengasuhan anak yang belum 

mumayyiz tidak lain dikarenakan alasan bahwa ibu lebih memiliki rasa kasih 

sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang masih kecil, 

seorang anak lebih membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, 

kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

Pada perkara Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA. 

Yk 

 
1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 

mencabut hak h}ad}a>nah istri sebagai h}a>d}in. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa anak lebih dekat dengan ayah dari pada ibu, dan 

bisa dikatakan karena pihak ibu bukan wanita yang sholekhah. Dari 

pertimbangan tersebut, dalam memutus perkara majelis hakim mengacu 

pada ketentuan yurisprudensi Mahkamah agung tahun 2007 tentang 

pemberian hak h}ad}a>nah berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan 

anak, serta mendasarkan pada Maqa<si{d al-shari<’ah. 

 

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 

memberi hak asuh anak kepada Pembanding/Tergugat selaku ayah 

kandung anak, sekaligus dan tidak terbukti kepentingan anak terabaikan, 

yang dalam hal ini adalah pendidikan formal, perhatian, kasih sayang. 

Memelihara segala sesuatu yang bersifat daruriyyat sesuai dengan tujuan 

hukum islam hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara 
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akal), dan hifdz an-nasb (memelihara keturuan) yang kesemuanya 

merupakan bagian dari maqa<si{d al-shari<’ah. Pertimbangan tersebut yang 

menyatakan bahwa kepentingan anaklah yang harus dipergunakan 

sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang 

diserahi pemeliharaan anak. Dalam putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta hakim memutuskan hak h}ad}a>nah kepada ayah karena pihak 

ibu kurang memperhatikan beberapa hal termasuk syarat dan pentingnya 

peran ha>d}in, yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap 

kemaslahatan anak. Terutama pentingnya pembentukan karakter anak 

beserta perkembangannya kedepan. 

B. Saran 

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim pengadilan agama 

dan pengadilan tinggi agama lebih teliti dalam mengkaji atau 

mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan 

yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak 

yang akan merasa dirugikan. 

Bagi kedua orangtua yang melakukan perceraian, hendaknya perebutan 

hak asuh anak ini harus dihindari, karena hal tersebut dapat mempengaruhi 

kondisi kejiwaan dari anak. Kedua orang tua seharusnya memahami bahwa 

pengasuhan semata-mata dilakukan demi kepentingan dan masa depan anak 

mereka sendiri, agar tidak ada lagi perebutan hak asuh anak dan juga tidak 

ada lagi kepentingan anak yang terabaikan. 

 


