
1 

 

 

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP NAFKAH ANAK AKIBAT 

PERCERAIAN DI DESA MUNGGUNG KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

  

SKRIPSI 

 

Oleh: 

 

     IKA YULIANA   

 NIM: 210113025 

 

PEMBIMBING: 

 

MARTHA ERI SAFIRA, M.H. 

 NIP: 198207270120092011 

 

 

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 

2017 



2 

 

 

  



3 

 

 

ABSTRAK 

Yuliana, Ika. 2017. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang 

Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa 

Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Skripsi. Jurusan 

Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing: Martha Eri Safira, M.H.  

 

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak 

 

Jika terjadi perceraian tentunya hubungan antara orang tua dan anak tidak 

akan putus dan orang tua tetap memenuhi kebutuhan anak baik kebutuhan jasmani 

materi maupun non-materi seperti anak-anak pada umumnya membutuhkan kasih 

sayang dan perhatian orang tua. Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-

undang Perlindungan Anak intinya walaupun terjadi perceraian, kedua orang tua 

tetap berkewajiban mengurus maupun mendidik dan ayah yang bertanggung 

jawab atas nafkah anaknya. Di Desa Munggung setelah bercerai kebanyakan anak 

diasuh oleh ibunya, dan ayahnya pulang ke rumah orang tuanya bahkan ada juga 

yang sudah menikah lagi.  

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dan merumuskan masalah 

sebagai berikut: 1. Bagaimana nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam 

dan UU Perlindungan Anak? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberian 

nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo? 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu 

observasi, interview, dan dokumentasi dengan maksud untuk mengumpulkan dan 

meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini benar adanya. Lokasi penelitian ini di 

Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan jumlah 

responden 6 pasangan yang telah bercerai dan mempunyai anak, Modin desa, 

Sekretaris desa, dan 1 Kaur Kesra.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pertama:  Nafkah 

anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogos dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang 

Perlindungan Anak adalah tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam 

dan Undang-undang Perlindungan Anak.  Kedua:  Penegakan hukum terhadap 

pemberian nafkah anak akibat perceraian belum bisa berjalan dengan efektif di 

Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Ketika ada perundang-

undangan yang telah disahkan dan menjadi dasar dalam perlindungan, maka 

diharapkan berbagai pihak-pihak seperti Negara, pemerintah dan masyarakat 

mampu bekerjasama dan berkoordinasi menyelesaikan kendala yang terjadi. 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan pernikahan sebagaimana tersurat pada Pasal 1 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua kata kunci 

tampak dalam Undang-undang ini yaitu “bahagia” dan “kekal”. Bahagia 

maksudnya bahwa pernikahan menghendaki kebahagiaan lahir dan batin 

pelakunya yang diakibatkan adanya penyaluran hasrat seksual yang aman dan 

dibolehkan.
1
 

Dengan pernikahan terbentuk suatu komunitas terkecil pembentuk 

struktur masyarakat secara umum. Sidi Gazalba menyebut komunitas tersebut 

sebagai keluarga tingkat pertama dengan komposisi suami, istri, dan anak. 

Perkawinan memiliki beberapa implikasi, diantaranya adalah implikasi 

biologis. Implikasi biologis memberi efek keturunan yang berhak atas aspek 

material yang dimiliki seperti hak anak untuk mendapatkan warisan orang tua 

dan lain-lain.
2
 

Hubungan antara seorang anak dengan seorang bapak merupakan 

hubungan fitri yang didasari rasa cinta kasih yang abadi, dimana tidak ada 

seorangpun yang mampu melepaskan kecintaannya terhadap anak turun dan 

keluarga. Karena dia sadar, bahwa hanya anak turun sajalah yang dapat 

                                                           
1
 Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan 

Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia  (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS,2015), 3. 
2
Ibid., 1. 

1 
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melanjutkan perjuangan hidupnya, serta yang akan menghidupkan kembali 

nama harum keluarga. Dan itulah sebabnya hingga mengapa keturunan 

disebut sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagaimana telah ditegaskan 

dalam firman Allah: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia.” (QS. Al-Kahfi: 46).
3
 

Anak-anak dalam keluarga adalah buah hati sibiran tulang. Anak-anak 

dalam keluarga adalah permata rumah tangga. Anak-anak dalam keluarga 

adalah amanah Allah yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Orang tua 

yang baik ternyata bukanlah hanya memperhatikan aspek lahiriah dan 

badaniah saja, namun tidak kurang pentingnya juga memperhatikan 

permasalahan perkembangan rohaniahnya dan keadaan belajar anak-anaknya. 

Dalam aspek lahiriah orang tua dapat memberikan makanan dan pakaian yang 

cukup, kendaraan yang baik dengan segala perlengkapan tubuh yang umum 

disandang orang, namun anak memerlukan perhatian dan bimbingan dalam 

kegiatan belajarnya.
4
 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, 

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap 

anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 

                                                           
3
 Mudjab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya Kado Pernikahan Untuk 

Pasangan Muda  (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 53. 
4
 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,2004), 104. 
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mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi.
5
 

Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan 

sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta 

Akibatnya, Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) 

Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.  

Jika terjadi perceraian tentunya hubungan antara orang tua dan anak 

tidak akan putus dan orang tua tetap memenuhi kebutuhan anak baik 

kebutuhan jasmani materi maupun non-materi seperti anak-anak pada 

umumnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua.
6
 Dalam 

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada BAB XA Pasal 28B angka 2 

dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XIV dijelaskan 

mengenai pemeliharaan anak dari pasal 98 sampai 106, dan pada Bagian 

Ketiga Akibat Perceraian dijelaskan tentang nafkah anak pada pasal 

                                                           
5
 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8. 
6
 Ferry Kukuh Sujatmiko, Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d) 

Tentang Tanggung JawabAyah Terhadap Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat 

Perceraian di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (Ponorogo: Stain 

Ponorogo, 2012), Skripsi.   
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156.Selain itu juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pada Bab VIII mengatur Putusnya Perkawinan Serta 

Akibatnya yang dijelaskan dalam pasal 38 sampai 41. Yang garis besarnya 

setelah perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mendidik anak-

anaknya, dan bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak. Selain itu juga dijelaskan dalam 

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 

bahwa anak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan 

juga diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Bagian 

Kesepuluh mengenai Hak Anak dalam Pasal 52 sampai Pasal 66.  

Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terdapat 

kasus perceraian yang dalam hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti 

ekonomi, kurangnya kesadaran dan hasutan pihak ketiga yang bersifat 

profokasi. Akibat dari perceraian tersebut merambah pada anak. Dalam hal 

ini anak selalu menjadi korban perceraian orang tua, salah satunya mengenai 

permasalahan nafkah anak. Di Desa Munggung setelah bercerai, kebanyakan 

anak diasuh oleh ibunya. Hal tersebut tentunya menuntut ibu sebagai orang 

tua tunggal harus berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Yang 

terjadi di masyarakat umumnya setelah bercerai maka hubungan keluarga 

juga tidak baik dan akhirnya juga berdampak bagi anak. Dapat disimpulkan 

bahwa orang tua, khususnya ayah lalai terhadap kewajibannya yakni setelah 

bercerai orang tua tetap merawat anaknya hingga dewasa guna untuk 

perkembangan dan prestasi anak-anaknya.  
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Dari permasalahan diatas penulis tertarik dan terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Tinjauan Kompilasi Hukum Islam 

Dan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak 

Akibat Perceraian Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas yang 

menjadi pokok masalah dalam obyek kajian ini adalah: 

1. Bagaimana nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan 

UU Perlindungan Anak? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat 

perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di 

latar belakang tentang permasalahan nafkah anak akibat perceraian, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahuinafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Kompilasi 

Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap nafkah anak akibat 

perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan 

dalam menjalankan kewajiban bagi warga negara dalam hal masalah 

perkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan 

serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian. 

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

Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah. 

c. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap 

dampak yang terjadi dari perceraian terhadap anak.  

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan,  belum ada 

penelitian yang meneliti tentang “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan 

Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat 

Perceraiandi Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. 

Akan tetapi ada beberapa penelitian terkait pemeliharaan anak diantaranya 

yaitu: 
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Pertama , karya ilmiah yang berjudul “ Implementasi Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 156 (d) Tentang Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya 

Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Pupus Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan”, diteliti oleh Ferry Kukuh Sujatmiko (2012) 

penelitian ini fokus pada tanggung jawab ayah dalam Hadhanah di Desa 

Pupus. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa dalam prakteknya 

ayah tidak melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya biaya hadhanah dan 

nafkah anak oleh ayah akibat perceraian yang tidak sesuai dengan KHI pasal 

156 ayat (d) yakni: faktor ekonomi yang lemah, faktor lemahnya akhlak dan 

pengetahuan agama dalam keluarga, faktor kurangnya komunikasi setelah 

bercerai terutama oleh keluarga besar. 
7
 

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Anak 

Akibat Perceraian (Studi Terhadap Praktek UU No.23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, diteliti 

oleh Arif Santoso Zaenal Abidin (2010) penelitian ini fokus pada praktek 

pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian di Kecamatan Sukorejo setelah 

berlakunya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, kendala 

terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Sukorejo setelah berlakunya 

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta implementasi UU 

tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah praktek pemenuhan hak 

                                                           
7
 Ferry Kukuh Sujatmiko, Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d) 

Tentang Tanggung JawabAyah Terhadap Biaya Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat 

Perceraian di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan(Ponorogo: Stain 

Ponorogo, 2012), Skripsi.   
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anak akibat perceraian di Kecamatan Sukorejo hanya berbatas pada salah satu 

orang tua dan bahkan ada yang tidak diasuh oleh kedua-duanya hal ini 

menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal dan Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian yang 

menjadi kendala dari pemenuhannya adalah dari segi ekonomi yang lemah, 

mental orang tua, lemahnya akhlak dalam keluarga, retaknya hubungan 

komunikasi dan hubungan keluarga setelah bercerai dan dari faktor 

lingkungan sosial yang berubah.
8
 

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “Hadhanah Anak Angkat Pasca 

Perceraian Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan 

(Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan 

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, diteliti oleh Hasna Nur 

Rochman (2014) penelitian ini fokus pada pelaksanaan hadhanah anak angkat 

di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dan 

pemenuhan hadhanah anak perspektif UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi 

Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002. Kesimpulan akhir dari penelitian 

ini adalah dalam prakteknya ayah telah melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan menafkahi anak angkat yang telah ditinggalnya cerai tersebut, dan ibu 

juga sudah melakukan tanggung jawabnya sesempurna mungkin dalam 

menjalani sebagai orang tua tunggal. Hal tersebut sudah memenuhi peraturan 

                                                           
8
 Arif Santoso Zaenal Abidin, Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian (Studi 

Terhadap Praktek UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana k di Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo) (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), Skripsi.  
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dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islm dan 

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9
 

Dari beberapa karya ilmiah diatas tentunya sangat berbeda dengan 

penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan peneliti, jika dibandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan  oleh Ferry Kukuh Sujatmiko berbeda, 

dalam segi analisis penelitian tersebut lebih mengacu pada KHI Pasal 156 

huruf “d” yang pada dasarnya menekankan pada tanggungjawab ayah dalam 

biaya hadhanah dan nafkah anak.Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

ini meninjau nafkah anak akibat perceraian dari Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

serta dalam segi lokasi tempat penelitian juga berbeda.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun 

yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
10

 Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti 

secara langsung berinteraksi dengan orang tua dari anak korban perceraian 

serta beberapa tokoh masyarakat untuk mendapatkan data terkait dengan 

                                                           
9
 Hasna Nur Rochman, Hadhanah Anak Angkat Pasca Perceraian di Desa 

Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif UU No.1 Tahun 1974 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak)(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), Skripsi. 
10

Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), 3. 
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pemberian nafkah anak akibat perceraian diDesa MunggungKecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo.  

2. Pendekatan Penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode 

deskriptif. Metode diskriptif mempunyai arti suatu metode yang digunakan 

untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.
11

 Sehingga subjek penelitian atau kelompok manusia dalam 

penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Munggung Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa 

Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Yang mana dalam 

memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa di desa ini banyak 

terjadi kasus perceraian yang berdampak bagi anak, khususnya terkait 

pemenuhan nafkah anak. 

4. Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan 

dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Adapun sumber data yang diperlukan penulis adalah: 

a. Data dari hasil wawancara dengan Orang tua yang terkait dengan 

praktek tanggung jawab terhadap nafkah anak akibat perceraian di 

                                                           
11

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186. 
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Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo beserta 

tokoh masyarakat Desa Munggung.  

b. Data Desa yang diperoleh dari kantor Desa Munggung, buku dan 

perundang-undangan yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang 

digunakan, yaitu: 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentang praktek pemberian nafkah anak akibat 

perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.  

b. Wawancara  

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam 

mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk 

membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 

beberapa orang tua anak korban perceraianserta tokoh masyarakat di 

Desa Munggung. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai 

permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan beberapa 

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, 
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kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau 

informasi lebih lanjut. 

c. Dokumentasi 

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, dan bahan-bahan tulisan lainnya.
12

 Metode dokumentasi 

dilakukan dengan data dengan menelusuri data-data mengenai letak 

geografis Desa Munggung serta jumlah perceraian di Desa Munggung.  

6. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing yaitu setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa 

kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian, keselarasan dan 

keseragaman satuan kelompok data. 

b. Organizing setelah proses editing selesai, maka selanjutnya menyusun 

secara sistemati data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang 

sudah direncanakan sebelumnya (yang relevan dengan rumusan 

masalah). 

c. Penemuan hasil riset yaitu suatu proses melakukan analisa lanjutan 

terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, 
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 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 224. 
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teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan 

tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada. 

7. Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan skripsi penulis menggunakan analisa data 

sebagai berikut: 

a. Metode induktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat khusus dan berangkat dari kekhususan 

tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.  

b. Metode komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan 

data lainnya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.  

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam 

pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan 

dan permasalahan yang ada antara lain:  

BAB I : Pendahuluan 

Merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi 

ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, 

yang diuraikan menjadi beberapa sub-sub yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II : Tinjauan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan 

Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah 

Anak Akibat Perceraian.  

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam hal ini 

mengenai definisi anak, tinjauan hukum Islam terhadap nafkah anak akibat 

perceraian, tinjauan kompilasi hukum islam dan undang-undang 

perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian dan teori 

penegakan hukum.   

BAB III : Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Bab ini menjelaskan gambaran umum di wilayah yang akan diteliti 

meliputi letak geografis dan kondidi masyarakat. Dalam bab ini juga 

membahas tentang perceraian di Desa munggung, praktek pemberian 

nafkah anak akibat perceraian dan penegakan hukum terhadap pemberian 

nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung.  

BAB IV :  Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-

Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak 

Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo.  

Bab ini akan dipaparkan sebuah analisis penulis terkait dengan 

analisis terhadap tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang 

Perlindungan Anak dan analisis penegakan hukum terhadap nafkah anak 
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akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo.  

BAB V :  Penutup 

Merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan yang berisikan 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan 

menjawab persoalan yang diuraikan, serta berisi saran dan penutup.  
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN 

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP NAFKAH 

ANAK AKIBAT PERCERAIAN 

A. Definisi Anak 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya.
13

 

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian 

kedudukan anak dari sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus 

sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi 

pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut: 

a. Pengertian Anak Menurut UUD 1945. Pengertian anak atau kedudukan 

anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan 

pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan 

status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar 

kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek 

hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan 

dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.  

                                                           
13

 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, 8.  
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b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata. Pengelompokan anak menurut 

pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan 

yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. 

Aspek-aspek tersebutsebagai berikut: 

1. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; 

2. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. 

Dalam hukum perdata khususnya pasal 330 ayat 1, mendudukan status 

anak sebagai berikut: “Belum Dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin 

dst.” Dalam Pasal 330 ayat 3, mendudukan anak sebagai berikut: 

“Seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan 

orang tua akan berada di bawah perwalian dst.” Pengertian anak disini 

disebutkan dengan istilah; “belum dewasa” dan mereka yang berada 

orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya 

dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yurisprudensi, hukum adat, dan hukum islam. 

Pengertian tentang anak diletakkan sama makna dengan mereka yang 

belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas 

legitimasi hukum sebagai subjek hukum normal yang ditentukan oleh 

perundang-undangan perdata.  

c. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian kedudukan anak 

dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang 

bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang 



21 

 

 

berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab 

terhadap tindak pidana (staffbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu 

sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada 

dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai 

hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut 

ketentuan hukum yang berlaku.  

d. Pengertian Anak Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hukum 

Tata Negara). Ruang lingkup pengertian anak dalan Hukum Tata Negara 

memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan 

oleh UUD 1945 dan ditentukan; anak dalam pengertian politik dan atau 

dari pengertian hukum perdata. Dalam makna tata Negara anak berhak 

untuk mendapat status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum 

baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau 

perbuatan melanggar hukum lainnya.
14

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian 

Ulama Fiqih menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah 

dari ayahnya dengan ketentuan: 

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak 

mampu untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu 

bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi 

nafkah kepada anak-anaknya.  
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 Layyin Mahfiana, Anak Dalam Perlindungan Hukum (Studi Kasus di Ponorogo) 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 19. 
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2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau 

cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mempunyai rezeki atau 

mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.  

3. Menurut Madzab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. 

Berbeda dengan Jumhur Ulama, bahwa perbedaan agama tidak 

menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang 

kepada surat Al-Baqarah: 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama. 

Anak yang disebutkan pada poin a, b, c di atas adalah bersifat umum, 

apakah anak itu sudah dewasa atau belum. Di bawah ini akan dijelaskan 

secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya 

adalah: 

a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. 

Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. 

Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, 

seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak 

itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. 

Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah 

kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak 

cacat fisik atau mental. 

b. Anak wanita miskin sampai ia bersuami 
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c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu 

mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu 

karena mencari rezeki.
15

 

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang 

benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban 

memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak 

berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-

anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan 

sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. 

Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit, yang biayanya tidak dipikul oleh 

ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya 

itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan 

untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini 

agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang 

dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar 

tanggungjawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya 

terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang.
16

 

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan 

kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti 

nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu 

tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab 

kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. 
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Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 224. 
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Tihami dan Sodari Sahranai, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 170.  



24 

 

 

Demikianlah menurut jumhur fukaha . Menurut pendapat Imam Malik, wajib 

nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur‟an dengan tegas 

menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah 

kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak 

dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.
17

 

Pendidikan itu tidak hanya dikhususkan hanya kepada istri saja, 

akantetapi mencakup istri dan anak. Seorang suami bertanggungjawab atas 

pendidikan mereka dan akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari 

kiamat nanti. Hendaknya seorang suami menyadari bahwa anak dan 

pendidikan adalah tanggungjawabnya, karena dia adalah seorang pemimpin, 

dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Dalam 

sebuah hadist disebutkan,  

ََ ُيْسَاَل الَرُجُل َعْن اَْهِل  ِاَن اَه ساَِءٌل ُكَل رَاٍع َعَما اْستَ ْرَعاُه َاَحِفَظ َذِلَك اَْم َضَيَع َح
 بَ ْيِته

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT. akan menanyakan kepada semua 

pemimpin, terhadap apa yang dipimpinnya, apakah dia 

bertanggungjawab atau melalaikannya, sampai Allah(pun) akan 

menanyakan kepada seorang ayah akan keluarganya.” (HR Abu 
Dawud)

18
 

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi 

kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena 

suami dianggap tidak melaksanakan kewajiban sedangkan istri berhak 

mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh 

mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya. Alasannya ialah 
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Ibid., 171.  
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Adil Fathi Abdullah, Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana 

Mengatasinya(Jakarta: Gema Insani, 2005), 47. 
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bahwa Hindun istri Abu Sufyan – ibunya Mu‟awiyah – berkata kepada 

Rasulullah s.a.w.: 

Ya Rasullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak mencukupi 

keperluanku dan anakku kecuali yang aku ambil dari miliknya dan ia 

tidak mengetahuinya.” Maka Rasulullah s.a.w menjawab, “Ambilah 
untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan 

cara yang baik (secukupnya).” (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud dan Nasai)
19

 

Menafkahi istri dan anak adalah kewajiban Syar‟i, dan penyebab 

utama suami layak menjadi pemimpin atas istrinya. Melalaikan kewajiban ini 

merupakan dosa besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 

“Sangat dosa besar seseorang bila dia menelantarkan keluarganya” (HR. 

Muslim). 
20

 

  Hadhanah artinya pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang 

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

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.
21

Memelihara anak hukumnya wajib, 

mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan 

hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, 

karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya 
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 Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), 144. 
20

 Ahmad Fadhil, Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2011), 264. 
21

 Ketentuan umum mengenai Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 

bahwa pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan 

mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (pasal 1 huruf g KHI).  
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dan diawasi pendidikannya. Orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah 

ibu. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya. Perempuan itu mengadu: 

“Ya Rasulullah, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat 

duduknya dan susuku adalah tempat minumnya. Kemudian ayahnya akan 

memisahkannya dariku.” Maka Rasulullah SAW Bersabda: 

 اَْ ِ  َاَحُ  ِبِه َ ا  َْ  َ ْ ِ ِ  ْ 

 

Artinya: Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak selama engkau belum 

kawin.
22

 

 

Hak-hak anak sejatinya terkait erat dengan adanya pernikahan 

(thamrat al-zawaj), hak anak muncul pertama kali saat kelahiran seorang 

anak dari hasil sebuah pernikahan. Hak anak tersebut dapat berbentuk sebuah 

kewajiban seorang bapak secara mandiri, sedangkan sebagian beban 

kewajiban yang lain dapat dibebankan kepada ibu-bapaknya. Hak pertama 

yang dibebankan kepada seorang bapak adalah hak penetapan nasab, hal ini 

berarti seorang bapak sejak awal kelahiran seorang anak, mestinya sudah 

dibebani pengurusan sertifikad atau akta kelahiran anaknya sehingga sejak 

awal terpenuhi hak-hak yang melekat bagi anak dengan bukti penerbitan akte 

kelahiran tersebut. Setelah hak pertama anak terpenuhi, hak kedua anak 

adalah hak pendidikan (haqq li al-tarbiyah) yang dibebankan kepada bapak 

dan ibu. Selain ketiga kewajiban orang tua terhadap anaknya di atas (terkait 

nasab, penyusuan, dan perawatan atau pengasuhan), hal yang cukup penting 
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 Agus Salim, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, 318. 
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dalam kaitannya dengan kajian serta karya ini adalah pembebanan kewajiban 

memberi nafkah tidak saja kepada anak tetapi juga kepada kerabat.
23

 

Dari sebuah peristiwa hukum yang berupa perkawinan yang diurai 

diatas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akan membawa pada sebuah 

akibat hukum. Akibat hukum dari sebuah perkawinan tidak saja meliputi 

terwujudnya hak dan kewajiban suami-istri tetapi juga pada hal lain yang 

mengiringinya. Hal-hal tersebut meliputi hubungan anak dengan orang tua 

dan hal ini melibatkan nafkah didalamnya, hukum waris, perwalian dan 

pengampuan atau akibat lainnya.
24

 

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan 

Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga yang mengatur 

tentang Kewajiban Suami dijelaskan dalam Pasal 80: 

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami isteri bersama. 

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. 

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 

agama, nusa dan bangsa. 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
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a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak.  

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a 

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 

nusyuz.
25

 

 Selanjutnya pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan 

Anak dari Pasal 98 sampai 106. Pasal 98 menjelaskan bahwa: (1) Batas usia 

anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang 

anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut 

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. (3) 

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak 

mampu. 

Pada Pasal 99 menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah:  

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 
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2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut.  

Pasal 100 dijelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.  

Pasal 101 menjelaskan bahwa Seorang suami yang mengingkari 

sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan 

pengingkarannya dengan li’an.  

Selanjutnya dalam Pasal 102 menjelaskan (1) Suami yang akan 

mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan 

kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya 

atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui 

bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan 

dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran 

yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.  

Pasal 103 menjelaskan (1) Asal usul seorang anak hanya dapat 

dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta 

kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka 

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 

anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti 

yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka 

Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama 

Tersebutmengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
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Kemudian dalam Pasal 104 menjelaskan (1) Semua biaya penyusuan 

anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah 

meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang 

berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan 

dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan 

dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.  

Pasal 105 menjelaskan Dalam hal terjadinya perceraian:  

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

adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.  

Dan Pasal 106 menjelaskan (1) Orang tua berkewajiban merawat dan 

mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah 

pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya 

kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan 

anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).
26

 

Dalam Bagian Ketiga yang mengatur Akibat Perceraian pada pasal 

156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
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a. Anak yang belum mumayyizberhak mendapatkan hadhanahdari 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 sedarah menurut garis samping dari ayah.  

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya. 

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula; 

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).  

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

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

dan (d); 
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f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya.
27

 

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak pada Bab III Hak dan Kewajiban Anak yang diatur dalam Pasal 4 

sampai Pasal 19.Pasal 4 menjelaskan bahwa“Setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” 

Pasal 5 menjelaskan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai 

identitas diri dan status kewarganegaraan.”Pasal 6 menjelaskan bahwa 

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 

Orang Tua atau Wali.” 

Pasal 7 menyebutkan bahwa (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui 

orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal 

karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang 

anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh 

atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Pasal 8 menjelaskan “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 

dan sosial.” 

Pasal 9 menjelaskan bahwa (1) Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak 

berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan 

seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, 

sesame peserta didik, dan/ atau pihak lain. (2)  Selain mendapatkan Hak Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang 

Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang 

memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.  

Pasal 10 menjelaskan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” 

Pasal 11 menjelaskan “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan 

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 

berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri.” 

Pasal 12 menjelaskan “Setiap anak yang menyandang cacat berhak 

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial.” 
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Kemudian dalam Pasal 13 menjelaskan (1) Setiap anak selama dalam 

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung 

jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. 

diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  c. penelantaran;  

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  e. ketidakadilan; dan  f. 

perlakuan salah lainnya.  (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak 

melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.  

Dan Pasal 14 mengatur bahwa (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh 

oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum 

yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik 

bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi 

pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: 

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua 

Orang Tuanya; 

b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 

untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya; 

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan 

d. Memperoleh Hak Anak lainnya.  

Pasal 15 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh 

perlindungan dari : 

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;   
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b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;   

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;   

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  

e. pelibatan dalam peperangan; dan 

f. kejahatan seksual. 

Pasal 16 menjelaskan bahwa (1) Setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh 

kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak 

pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.  

Kemudian Pasal 17 menjelaskan bahwa (1) Setiap anak yang dirampas 

kebebasannya berhak untuk :a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;  b. memperoleh bantuan 

hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 

yang berlaku; dan  c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 

untuk umum.  (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.  

Pasal 18 menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 

lainnya.”Dan dalam Pasal 19 menjelaskan Setiap anak berkewajiban untuk : 
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a. menghormati orang tua, wali, dan guru;   

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;   

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;   

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan   

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
28

 

Kemudian pada Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab 

Keluarga dan Orang Tua dijelaskan pada Pasal 26 menjelaskan bahwa: 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;   

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan   

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.   

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 

karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29

 

Selanjutnya ditegaskan dalam Bab XIA Larangan pasal 76B “Setiap 

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 

melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam 

Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
30

 

D. Penegakan Hukum 

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law 

enforcement) sepertinya hanya tertuju pada adanya tindakan represif dari 

aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan 

pelaku kriminal.  

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, 

oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung 

jawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena 

penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggung jawab setiap orang 

dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (perzoonlijk) melekat kewajiban 

untuk menegakkan hukum.  

Memang bagi orang awam, penegakan hukum semata dilihatnya 

sebagai tindakan represif dari aparat hukum, tindakan di luar dari aparat 

hukum hanya dipandangnya sebagai partisan hukum, misalnya tindakan 

informative terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan 

terjadinya peristiwa hukum.  

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada 

ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian 

dengan kaidah atau norma yang mengikat. 

                                                           
30

 Ibid.,  



38 

 

 

Pada perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa 

penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang 

mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahapakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup.
31

 

Soerjono Soekanto, dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa sistem 

penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai 

dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. 

Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak 

hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance, oleh karena 

penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-

kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
32

 

Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai 

keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum itulah 

hukum menjadi kenyataan (Liliana). 

Penegakan hukum tidak lain adalah perilaku nyata dalam memaknai 

dan menetapkan pilihan keputusan dari seseorang dalam berhadapan dengan 

suatu peristiwa hukum kongrit dalam pergaulan kehidupan kemanusiaan 

dalam arti yang luas. 

Perilaku dalam pemilihan suatu keputusan terhadap suatu peristiwa 

hukum kongrit, tidak terlepas dari berbagai faktor, baik internal maupun 
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eksternal. Internal merupakan faktor yang lebih bersifat individualistik, 

sementara faktor eksternal lebih dominan dari pengaruh diluar kedirian 

manusia, ya lingkungannya, politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain 

sebagainya.  

Jika kedua faktor ini baik dan mampu bersekutu dengan baik, maka 

wajah penegakan hukum mencerminkan ketenteraman dan kesejukan. Namun 

dikala kedua faktor ini tidak mampu bersekutu baik, maka wajah penegakan 

hukum tercermin buram dan suram. Demikian pula manakala kedua faktor 

tersebut tidak baik, maka menampakkan wajah penegakan hukum yang 

lalim.
33

 

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang 

membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini 

sangat relevan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini 

mensyaratkan penelitinya disamping mengetahui ilmu sosial, dan memiliki 

pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research).  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 

masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum / peraturan itu sendiri; (2) petugas / 

penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak 

hukum; (4) kesadaran masyarakat.  

a. Kaidah Hukum 

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal 

mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini, diungkapkan sebagai 

berikut. 
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1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar 

yang telah ditetapkan. 

2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut 

efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh 

penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori 

kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari 

masyarakat. 

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi.
34

 

b. Penegak Hukum 

Lebih jauh Soekanto mengemukakan masalah pokok dalam penegakan 

hukum adalah terletak pada: hukumnya sendiri (peraturan perundang-

undangannya), penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung, 

masyarakat dimana hukum itu diberlakukan, dan budaya hukum 

masyarakat.
35

 Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan 

hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut 

petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam 

melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus 

memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang 

mencakup ruang lingkup dan tugas-tugasnya. 
36
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c. Sarana atau Fasilitas 

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektivkan suatu peraturan 

perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama 

sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung.  

d. Kesadaran Hukum Masyarakat 

Salah satu faktor yang mengefektivkan suatu peraturan adalah warga 

masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi 

suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana 

dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
37

 

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas Perundang-undangan, maka 

kita dapat mengatakan bahwa tentang efektivnya suatu perundang-undangan, 

banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain: 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) Perundang-undangan. 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 

c. Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup Perundang-undangan di dalam 

masyarakatnya.  

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 

dilahirkan tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 

diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-

undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakatnya.  
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Oleh karena itu, menurut pendapat saya, pada umumnya, faktor yang 

banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah 

professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para 

penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap 

diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.  

Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan 

adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-

undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua 

perspektif: 

a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai 

„institusi‟ yang ditinjau dari ciri-cirinya.  

b. Perspektif individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada segi 

individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh peraturan 

perundang-undangan.
38
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BAB III 

NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI DESA MUNGGUNG 

KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo 

Desa Munggung memiliki luas wilayah menurut penggunaannya 

958,25 Ha. Menurut data Monografi jumlah total penduduk ialah 4437 orang, 

dengan jumlah laki-laki 2112 orang, perempuan 2325 orang serta jumlah KK 

1265 KK.
39

Adapun batas-batas wilayah Desa Munggung yaitu: 

Sebelah utara        : Desa Talun Kecamatan Ngebel 

Sebelah timur       : Desa Bekiring Kecamatan Pulung 

Sebelah selatan     : Desa Patik, Singgahan Kecamatan Pulung 

Sebelah barat        : Desa Wotan, Plunturan Kecamatan Pulung 

Desa Munggung terdiri dari beberapa dusun yakni: 

1. Dusun Tosari  dikepalai oleh Bapak Joko Imam M 

2. Dusun Putuk Tranjang dikepalai oleh Bapak Boiman 

3. Dusun Munggur dikepalai oleh Bapak Tukimin 

4. Dusun Warangan dikepalai oleh Bapak Sumindar
40

 

Kondisi masyarakat Desa Munggung merupakan daerah yang 

sebagian besar masyarakatnya dengan mata pencaharian sebagai petani, 

karena sebagian areal tanah Desa Munggung adalah tanah sawah 265 Ha dan 
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 Monografi Desa Munggung tahun 2016. 
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tanah perkebunan 47 Ha. Ada juga yang menjadi PNS dan tidak sedikit juga 

yang menjadi TKI ke luar Negeri. Selain mata pencaharian diatas, juga 

sebagian dari masyarakat Desa Munggung bekerja sebagai pedagang.  

B. Perceraian Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Munggung merupakan Desa dengan rata-rata perceraian merupakan 

perkara cerai gugat dan cerai talak yang imbang, seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Harun yang merupakan Modin Desa Munggung, Beliau 

menuturkan bahwa: 

“Bahwa angka perceraian meningkat sejak tahun 2015 yang lalu. 

Adapun sebab-sebab dari perceraian itu sendiri disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya ialah ekonomi, kurangnya kesadaran 

masyarakat dan hasutan pihak ketiga. Karena permasalahan ekonomi 

misalnya istri bekerja ke luar Kota maupun luar negeri untuk 

mencukupi kehidupan rumah tangganya, namun hal tersebut malah 

akan menimbulkan permasalahan yang baru karena kurangnya 

kesadaran serta hilangnya rasa kasih sayang dari masing-masing 

pihak. Hal inilah yang menyebabkan gampang retaknya hubungan 

suami istri dalam keluarga, dari sisi psikis dan rasa kesadaran yang 

kurang menyebabkan pondasi rumah tangga akan runtuh. Selain 

karena faktor ekonomi, juga karena hasutan pihak ketiga yang 

bersifat profokasi yang tentunya sangat mempengaruhi kerukunan 

rumah tangga. Pihak ketiga disini mencoba menghasut salah satu 

pihak yang selain menimbulkan dampak kecemburuan sosial juga 

akan menimbulkan fitnah, dengan keuntungan mendapatkan persen 

atau fee dari pihak yang dihasut setelah mereka pergi bekerja ke luar 

Kota maupun luar Negeri. Misalnya saja kasus Bapak Martono 

bercerai yang disebabkan karena istrinya bekerja ke luar Negeri 

karena faktor kecemburuan sosial, setelah bekerja menjadi TKW 

bukannya menyelesaikan permasalahan ekonomi tapi justru 

menimbulkan permasalahan baru. Karena kurangnya rasa kesadaran 

yang menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang dari masing-masing 

pihak membuat pasangan ini bercerai.”41
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Namun secara pribadi, Bapak Harun tidak sepakat dengan ekonomi 

sebagai alasan dari sebuah perceraian. Beliau beralasan bahwa: 

“Secara pribadi saya tidak sepakat dengan ekonomi sebagai alasan 

dari sebuah perceraian. Menurut saya bahwa garis besar yang 

menjadi penyebab dari perceraian ialah kurangnya kesadaran dari 

masing-masing pihak, dengan kurangnya kesadaran tersebut maka 

akan hilang rasa kasih sayang dari mereka. Karena banyak orang 

yang kurang mampu, namun mereka sama-sama sadar dan mau 

menyelesaikan permasalahan ekonominya dengan baik maka rumah 

tangganya juga akan baik-baik saja. Orang yang mampu pun juga 

banyak yang bercerai karena memang sudah hilangnya rasa kasih 

sayang diantara mereka akibat hilangnya kesadaran, seperti Bapak 

BP4 Pulung itu juga bercerai mbak walaupun saya rasa hidupnya 

sudah berkecukupan. Dalam membangun rumah tangga itu 

diibaratkan seperti tanah, tanah yang subur saya rasa juga akan 

menyuburkan tanaman diatasnya, begitu juga dengan bahtera rumah 

tangga mbak.Tentunya anaklah yang sangat dirugikan dengan 

perceraian kedua orang tuanya, mereka menjadi anak yang tumbuh 

dengan kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya dan bahkan ada 

yang diasuh oleh kakek maupun neneknya. Seperti kasus perceraian 

Ibu Eko dan Bapak Cipto, setelah bercerai hak asuh anak menjadi 

perdebatan dari Ibu dan Bapaknya, karena setelah bercerai Ibu Eko 

menikah lagi maka anaknya ikut Bapak Cipto dan diasuh oleh kakek 

neneknya.”42
 

 

Hal diatas tidak jauh berbeda dengan keterangan dari Bapak Anif, 

Beliau menuturkan bahwa: 

“Perceraian di Desa Munggung meningkat sejak tahun 2015 yang 

disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ialah faktor salah satu 

pihak menjadi TKI, faktor ekonomi dan faktor pernikahan dini. 

Namun yang mendominasi ialah faktor TKI. Misalnya dalam 

pernikahan dini dapat diambil contoh dari anak Bapak Dasar yang 

telah bercerai sampai dua kali karena faktor pernikahan dini, dimana 

anak belum siap mental dalam menyusuri bahtera rumah tangga, hal 

tersebut tentunya sangat berdampak dalam kerukunan dalam rumah 

tangga. Sedangkan peran perangkat desa dalam menyikapi tingginya 

perceraian di Desa Munggung yaitu dengan memberikan nasehat, 

arahan dan pengertian yang baik agar mereka yang mengajukan cerai 

untuk bisa mengurungkan niatnya. Walaupun sering kali nasehat 
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tersebut selalu diabaikan oleh masyarakat. Mengenai dampak 

perceraian, anak selalu menjadi korbannya, yang jelas anak selalu 

kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Misalnya saja kasus dari 

Bapak Budi setelah bercerai ia menikah lagi sedangkan istrinya 

bekerja keluar Negeri, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang 

kedua orang tuanya anak dari Bapak Budi sampai murtad dengan 

alasan bahwa ia depresi dengan perceraian orang tuanya.”43
 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Marmini selaku tokoh 

masyarakat Desa Munggung, Beliau menjelaskan bahwa: 

“Bahwa tingginya angka perceraian di Desa Munggung disebabkan 

oleh faktor ekonomi dan keluarga tidak harmonis. Dengan berangkat 

dari kurangnya ekonomi, istri banyak yang bekerja menjadi TKW 

dan inilah yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam 

keluarga. Selain itu juga lemahnya mental yang menyebabkan istri 

yang telah bekerja maupun suami yang dirumah melakukan 

perselingkuhan, hal inilah yang juga menjadi penyebab dari 

perceraian di Desa ini. Seiring adanya kasus perceraian tentu banyak 

akibat yang ditimbulkan dan salah satunya adalah anak yang 

merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Tingkat perceraian di Desa 

Munggung menyebabkan anaklah yang selalu menjadi korban 

perceraianorang tua, sehingga dalam perkembangan kurangnya kasih 

sayang maupun pendidikan.”44
 

 

Setiap orang tua dituntut untuk selalu bertanggung jawab dan juga 

selalu menunjukkan rasa untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam 

keluarga. Terutama terhadap hubungan dengan anak, agar dalam keluarga 

tercipta hubungan yang baik dan efektif tentu ini menjadi tujuan dari sebuah 

perkawinan yang dibingkai dalam keluarga yang di dalamya ada rasa 

tanggung jawab, karena perasaan tanggung jawab yang baik inilah yang 

kemudian mendasari seluruh kegiatan pendidikan dan pembimbingan 

terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga.  
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Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa di Desa Munggung, 

terdapat kasus perceraian dengan berbagai faktor, dan rata-rata mereka adalah 

pasangan yang sudah mempunyai anak. Disini, anaklah yang selalu menjadi 

korban perceraian orang tuanya. Dalam pertumbuhannya anak kurang kasih 

sayang dan didikan dari kedua orang tuanya, terutama ayah karena sebagian 

besar setelah bercerai hak asuh anak langsung pada ibunya.  

C. Praktek Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama 

berkewajiban untuk memelihara anak dari perkawinan, setelah terjadinya 

perceraian dan kedua orang tua harus berpisah maka ibu dan ayah 

berkewajiban memelihara anak-anak mereka bersama dengan cara sendiri-

sendiri.  

Merupakan fakta yang tidak dapat dielakkan, bahwa dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis di Desa Munggung, banyak anak yang menjadi 

korban perceraian orang tuanya. Dari berbagai sumber ada beberapa bukti 

bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak akibat perceraian oleh kedua orang 

tuanya terutama oleh ayahnya setelah bercerai. Walaupun data jumlahnya 

kurang tepat, tapi dari berbagai sumber hasil wawancara yang dijadikan 

sampel oleh peneliti, ada berbagai bentuk dari praktek pemberian nafkah anak 

akibat perceraian di Desa Munggung. Dari berbagai wawancara yang 

dilakukan oleh penulis, maka di Desa Munggung ada berbagai keterangan dan 
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pendapat mengenai praktek pemberian nafkah anak akibat perceraian adalah 

sebagai berikut:  

Bahwa di Desa Munggung ada beberapa contoh anak yang menjadi 

korban perceraian, sebut saja Putra (bukan nama sebenarnya) adalah salah 

satu anak korban perceraian di Desa Munggung. Dia masih berumur 12 tahun 

yang duduk di kelas 5 Sekolah Dasar, anak dari Ribut dan Siin. Kedua orang 

tuanya sudah bercerai 2 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Ponorogo 

dengan Nomor Perkara 0006/Pdt.G/2015/PA. Po. Terkait dengan pemberian 

nafkah anak oleh ayahnya Ibu Siin Menuturkan bahwa: 

“Tidak pernah mbak, sama sekali tidak pernah. bahkan untuk 

menjenguk anaknya pun juga tidak. Untuk semua biaya sekolah 

maupun kebutuhan anak saya ya saya sendiri mbak yang 

mencukupinya, tapi kadang juga masih diberi uang oleh ibu saya.”45
 

 

Ahmad dan Rara (bukan nama sebenarnya) merupakan kakak 

beradik korban dari perceraian di Desa Munggung, masing-masing berumur 

10 Tahun 4 bulan dan 5 tahun 10 bulan. Kedua orang tuanya sudah bercerai 

sejak 2 tahun yang lalu di Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 

perkara 0061/Pdt.G/2015/PA.Po. Perkara tersebut merupakan perkara cerai 

gugat yang diajukan oleh ibu Salis kepada suaminya dengan alasan bahwa 

sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh pihak suami telah menjalin 

hubungan dengan wanita lain bernama Mey Mey Erlangga yang berasal dari 

Desa Wagir Lor Ngebel dan sudah tidak memperdulikan anak dan istri 

kembali. Selain itu juga pihak suami sering berhutang kepada orang lain 
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tanpa musyawarah dan sepengetahuan istri atau keluarga serta penggunaan 

keuangan tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, dan pihak istri 

yang membayar hutang-hutangnya. Menurut keterangan dari Ibu Salis bahwa 

secara langsung hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena menurutnya 

mantan suaminya tidak pantas atau layak untuk menjadi sosok orang tua bagi 

anak-anaknya. Mengenai nafkah anak, Ibu Salis menuturkan bahwa: 

“Setelah perceraian mantan suami saya tidak pernah sama sekali 

memberikan nafkah kepada anak-anak.”46
 

 

Sasa (bukan nama sebenarnya) juga merupakan anak korban 

perceraian yang masih duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar, anak dari Ibu 

Mur dan Bapak Taselan. Menurut keterangan dari Ibu Mur bahwa: 

“Saya telah digugat cerai oleh suami saya mbak karena dia telah 

mempunyai wanita dambaan lain. Sebelum bercerai, suami saya 

bekerja menjadi TKI luar Negeri namun sama sekali tidak pernah 

memperdulikan istri dan anak, juga tidak pernah memberikan nafkah 

pada keluarga. Saat ini masih proses perceraian namun tinggal 

menunggu salinan putusan saja.”47
 

 

Kemudian terkait nafkah anak, ia mengaku bahwa: 

“Sampai saat ini mantan suami saya tidak ada kabar lagi dan sama 

sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada saya maupun untuk 

anak.”48
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Seperti halnya kasus diatas, Lala (bukan nama sebenarnya) juga 

merupakan anak korban perceraian yang berumur 3 tahun, merupakan anak 

dari Ibu Fiki dan Bapak Rois. Menurut keterangan dari Ibu Fiki bahwa: 

“Saya bercerai sejak tahun 2015 dengan alasan bahwa mantan suami 

saya sudah tidak lagi memperdulikan istri dan anak. Setiap hari 

mantan suaminya jarang sekali pulang kerumah dan tidak tahu 

kemana perginya, bahkan mantan suami saya tidak pernah sama 

sekali memberi nafkah kepada anaknya. Keterangan dari tetangga 

saya bahwa suami saya setiap hari selalu nongkrong di warung 

bersama teman-temannya sehingga jarang sekali pulang, dengan 

alasan tersebut saya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan 

Agama Ponorogo pada tahun 2015.”49
 

 

Terkait dengan nafkah anak, ia mengaku bahwa: 

“Setelah bercerai hubungan saya dengan mantan suami tidak terjalin 

dengan baik lagi, bahkan mantan suami saya sangat jarang 

menjenguk anaknya. Anak saya saya rawat sendiri di rumah orang 

tua saya ini mbak. Mantan suami saya tidak pernah memberikan 

nafkah kepada anak.  karena mantan suami saya tidak pernah 

memberi nafkah kepada anak maka semua kebutuhan anak 

ditanggung oleh orang tua saya karena waktu itu saya juga tidak 

memiliki pekerjaan. Namun setelah saya menikah lagi nafkah anak 

sudah ada yang menanggung berbeda ketika saya belum menikah 

lagi mbak.”50
 

 

Berbeda dengan kasus diatas, Lia (bukan nama sebenarnya) juga 

merupakan anak korban perceraian di Desa Munggung yang masih berumur 4 

tahun putri dari Ibu Mila. Menurut pengakuan dari Ibu Mila bahwa: 

“Saya bercerai dengan mantan suami saya secara baik-baik dengan 

alasan bahwa saya tidak mau diajak tinggal bersama dengan suami di 

luar Jawa dan suami saya juga tidak mau diajak tinggal bersama di 

Jawa. Saya dan mantan suami saya sama-sama sepakat untuk 
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bercerai dengan baik-baik, dan sampai sekarang komunikasi dengan 

mantan suami juga terjalin dengan baik.”51
 

 

Terkait dengan nafkah anak setelah perceraian, ia mengaku bahwa: 

“Mengenai nafkah anak setelah bercerai tahun 2015 yang lalu, baru 

tahun 2017 ini mantan suami saya memberi nafkah kepada anak. 

Setiap bulannya biasanya mengirim uang Rp 400.000,00 sampai Rp 

500.000,00 mbak, menurut saya itu sudah mencukupi kebutuhan 

anak saya.”52
 

 

Sebelum tahun 2017, biaya anaknya dicukupi oleh neneknya yaitu 

ibu dari Ibu Mila karena saat itu Ibu Mila juga belum memiliki pekerjaan.
53

 

Berbeda dengan Lia, Nana (bukan nama sebebarnya) juga 

merupakan anak korban perceraian di Desa Munggung berumur 12 tahun 

yang duduk di kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Merupakan anak dari Mujianto 

dan Yuni Fifit. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak 4 tahun yang lalu di 

Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor perkara 

0647/Pdt.G/2013/PA.Po. Menurut keterangan dari Bapak Mujianto bahwa” 

“Dalam putusan memang tidak mengatur mengenai hak asuh anak, 

namun secara berjalannya waktu anak tinggal bersama ibunya. Saya 

masih memberikan nafkah kepada anak yang saya berikan saat 

bertemu, namun juga tidak pasti waktu bertemu dengannya. Sekali 

memberi dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 

sampai RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung dari 

kemampuan saya, apalagi sekarang saya sudah memiliki keluarga 

baru toh ibunya juga sudah bekerja ke luar Negeri.”54
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Menurut keterangan dari Bapak Harun mengenai permasalahan 

nafkah anak Beliau menuturkan bahwa: 

“Mengenai permasalahan nafkah anak menurut saya tergantung dari 

kedua orang tuanya mbak. Tidak jarang dari mereka melakukan 

kesepakatan terkait dengan nafkah anak setelah perceraian, namun 

juga banyak pihak yang tidak dibebani hak asuh anak biasanya sudah 

tidak lagi mengurus anak termasuk juga tidak memberi nafkah. 

Setelah bercerai kebanyakan anak diasuh oleh ibunya, dan seringkali 

tidak adanya hubungan baik yang menjadi salah satu faktor nafkah 

anak tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak setelah bercerai.”55
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Anif,beliaumenuturkan  

bahwa: 

“Kalau masalah nafkah anak tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya 

mbak, yaitu pihak yang dibebani hak asuh anak maka dia-lah yang 

bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anaknya.”56
 

 

Terkait dengan implikasi perceraian bagi nafkah anak di Desa 

Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo bisa dikatakan sangat 

berpengaruh tentang pemenuhan dalam bidang sosial, kesehatan dan 

pendidikan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi setiap anak itu 

berbeda-beda.   

Kemudian dari seorang Ibu yang bercerai dengan suaminya yaitu Ibu 

Salis, mengatakan bahwa: 

“Yang jelas anak merasa tidak percaya diri karena mereka merasa 

berbeda dengan teman-temannya yang seharusnya memiliki keluarga 

inti lengkap tetapi sosok ayah tidak dia dapatkan, selain itu anak juga 

lebih pemarah karena mereka merasa sosok yang menjadi 
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pelindungnya telah hilang dan bingung dengan siapa akan 

berlindung.”57
 

 

Sedangkan dampak bagi nafkah anak karena mantan suaminya sama 

sekali tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya, Ibu Salis mengaku: 

“Sebagai orang tua tunggal saya harus bisa menjadi sosok ibu 

sekaligus ayah untuk anak-anak saya. saya percaya bahwa semua 

rizki sudah ada yang mengatur yang penting berusaha dan berdo‟a, 

maka Allah akan mempermudah semuanya, dan alhamdulilah nafkah 

anak masih bisa tercukupi.”58
 

 

Begitu juga seperti pengakuan Ibu Siin bahwa mantan suaminya 

sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan 

menjengukpun tidak pernah. Menurutnya perceraian sangat berdampak bagi 

nafkah anak, ia mengaku bahwa: 

“Saya rasa memang sangat berdampak bagi nafkah anak. Dimana 

seharusnya ayah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab 

memenuhi segala kebutuhan anaknya kini telah pergi meninggalkan 

keluarga. Ya kalau saya pribadai kalau ditanya mengenai solusi mau 

tidak mau ya saya yang harus bekerja keras untuk mencukupi segala 

kebutuhan anak saya, tapi kadang juga masih diberi uang oleh ibu 

saya.”59
 

 

Tidak berbeda dengan pengakuan dari Ibu Mur, setelah bercerai ia 

bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih duduk di 

bangku Sekolah Dasar (SD). Mengenai solusi, menurutnya bahwa: 

“Kalau masalah nafkah anak saya kira tidak terlalu berdampak ya 

mbak, karena memang sejak sebelum bercerai mantan suami saya 

tidak pernah menafkahi keluarga. Ya bagi saya hasil dari pekerjaan 

saya sebagai penjaga kantin sekolah dan membuka usaha jahit 
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dirumah sudah mencukupi kebutuhan saya maupun untuk anak saya. 

Kalau untuk makan juga masih tercukupi dengan hasil panen orang 

tua saya mbak jadi tidak perlu membeli.”60
 

 

Lain lagi dengan Ibu Fiki, karena mantan suaminya tidak pernah 

memberi nafkah kepada anaknya maka kebutuhan anaknya ditanggung oleh 

orang tua Ibu Fiki karena ia juga tidak bekerja. Namun menurutnya, setelah ia 

menikah lagi nafkah anak sudah ada yang menanggung berbeda ketika ia 

belum menikah lagi.
61

 Lain lagi dengan kasus Ibu Mila, setelah bercerai sejak 

tahun 2015 yang lalu baru tahun 2017 mantan suaminya memberikan nafkah 

kepada anaknya. Ia mengaku bahwa: 

“Bagi saya perceraian sangat memberi dampak bagi nafkah anak, 

karena pada saat itu saya belum bekerja dan orang tua saya juga 

sudah lama bercerai. Solusi untuk mencukupi kebutuhan anak 

dengan dicukupi oleh ibu saya yang bekerja di luar Negeri dengan 

mengirimkan uang untuk kebutuhan saya dan anak saya.”62
 

 

Contoh lainnya ialah kasus dari Bapak Mujianto, menurutnya karena 

perceraiannya tidak dengan baik-baik maka hubungan dengan mantan istri 

dan keluarga mantan istrinya juga kurang baik. Karena setelah bercerai 

mantan istrinya bekerja ke luar Negeri, maka anaknya diasuh oleh keluarga 

mantan istrinya.
63

 

Sedangkan dari realitas yang diamati oleh peneliti dari berbagai 

sampel, ada berbagai pendapat tentang implikasi perceraian bagi nafkah anak 
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dengan solusi yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Harun bahwa: 

“Setelah bercerai anak banyak yang diasuh ibunya, serta kurangnya 

komunikasi yang baik menjadi faktor penyebab nafkah anak tidak 

dipenuhi oleh kedua belah pihak, terutama ayah. Hal tersebut 

tentunya menuntut ibu sebagai orang tua tunggal untuk berusaha 

keras memenuhi kebutuhan anaknya.”64
 

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami oleh peneliti adalah tentang 

implikasi perceraian sangat berpengaruh bagi nafkah anak. Solusi yang 

dilakukan ialah dengan ibu sebagai orang tua tunggal harus berusaha 

mencukupi kebutuhan anaknya, tidak jarang juga kakek dan nenek ikut 

membantu mencukupi kebutuhan bila dirasa ibu kurang mempu 

mencukupinya.   

Dari beberapa contoh kasus yang penulis paparkan diatas dapat 

dikatakan bahwa pemenuhan nafkah anak di Desa Munggung sangat kurang. 

Kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tuanya setelah bercerai 

menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya nafkah anak akibat perceraian. 

Setelah bercerai kebanyakan anak ikut ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi 

memberikan nafkah, bahkan menjenguk anaknya pun sangat jarang. Praktek 

pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi, seharusnya 

setelah bercerai kedua orang tuanya tetap berkewajiban mengurus anak 

terutama pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Namun, 

juga masih ada yang memberi nafkah kepada anaknya walaupun dirasa masih 

kurang maksimal. 
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D. Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Nafkah Anak Akibat 

Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Penelitian terhadap penegakan hukum pada hakikatnya mencakup 

ruang lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali oleh karena penegakan 

hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya 

Pengadilan, Kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan 

sebagai pelaksana atau penegak hukum (misalnya para hakim, Jaksa, Polisi) 

dan segi-segi administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, 

penahanan dan seterusnya). Disamping itu hal ini sedikit banyaknya juga 

menyangkut penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (seperti misalnya 

sengketa perumahan, perburuan ataupun rapat-rapat desa pada masyarakat-

masyarakat hukum adat), batas-batas wewenang antara Pengadilan sipil 

dengan Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama dan seterusnya.
65

 

Kemudian menurut keterangan dari seorang ibu yang telah bercerai, 

yaitu ibu Salis menuturkan bahwa: 

“Saya tahu mbak kalau ayahlah yang memang berkewajiban untuk 

menafkahi anaknya, namun karena anaknya ikut bersama saya, maka 

otomatis sayalah yang harus memelihara dan mendidik anak-anak.”66
 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Siin bahwa: 

“Saya memang tidak begitu mengetahui aturan yang mengatur 

tentang anak, yang saya tahu bahwa seharusnya ayah tetap 

berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya setelah bercerai.”67
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Mila, menurutnya bahwa: 
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“Ya memang seharusnya ayahnya memberi nafkah kepada anaknya 

setelah bercerai, apalagi perceraian kami juga dengan baik-baik. 

Namum karena alasan ia belum bekerja, maka belum bisa 

memberikan nafkah untuk anak setelah bercerai. Dan untuk nafkah 

yang terhutang selama tahun 2015 sampai tahun 2016 memang tidak 

saya tuntut, karena saya sendiri juga tidak mengetahui bagaimana 

cara menuntutnya. Yang penting sekarang nafkah anak sudah 

dipenuhi mantan suami saya mbak, dan sudah cukup untuk 

kebutuhannya sehari-hari.”68
 

 

Hal ini sedikit berbeda dari pengakuan Bapak Mujianto, ia 

menuturkan bahwa: 

“Saya tahu mbak hubungan antara bapak dan anak tidak akan putus, 

dan bagaimanapun saya tetap bapaknya. Namun karena perceraian 

kami tidak dengan baik-baik maka hubungan saya dengan keluarga 

mantan isteri saya juga kurang baik. Mengenai nafkah anak saya 

sudah menjalankan sesuai dengan aturan, walaupun memang belum 

sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari anak saya. 

Bagaimana lagi kemampuan saya memang hanya segitu dan 

sekarang saya juga sudah memiliki keluarga baru yang juga 

membutuhkan biaya penghidupan dari saya.”69
 

 

 Mengenai penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak 

akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo belum bisa berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan keterangan 

dari Bapak Harun selaku Modin Desa, Beliau menuturkan bahwa: 

“Di Desa Munggung ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui 

terkait dengan peraturan yang mengatur nafkah anak akibat 

perceraian. Sehingga aturan hukum yang mengatur terkait hak-hak 

anak maupun kewajiban orang tua sebagaimana dalam Kompilasi 

Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak dan aturan 

hukum lainnya tidak berjalan dengan efektif di masyarakat. Karena 

yang terjadi di masyarakat umumnya setelah bercerai anak banyak 
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yang diasuh oleh ibunya, dan bapaknya sudah tidak memenuhi 

kewajiban untuk menafkahi anaknya.”70
 

 

Hal diatas tidak jauh berbeda dari keterangan Bapak Anif, bahwa: 

“Mengenai pengetahuan masyarakat terkait peraturan yang mengatur 

perihal anak sangat kurang mbak. Apalagi bagi masyarakat yang 

memang dari latar belakang pendidikan yang rendah, maka juga 

minim pengetahuannya terkait undang-undang. Kalaupun ada yang 

memang mengetahui tentang peraturan yang mengatur anak dalam 

Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Perlindungan 

Anak, tidak mereka jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku 

karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait hukum itu sendiri. 

Selain itu juga faktor ekonomi yang lemah dan rendahnya 

pengetahuan agama dalam keluarga yang menjadi faktor tidak 

terpenuhinya nafkah anak oleh kedua belah pihak.”71
 

 

Dari pendapat tokoh masyarakat di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa memang penegakan hukum di masyarakat Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum berjalan dengan baik. 

Kurangnya pengetahuan tentang hukum serta kurangnya kesadaran 

masyarakat menjadi faktor belum efektifnya penegakan hukum di 

masyarakat. Seharusnya memang ada sosialisasi dan kontrol secara 

berkelanjutan tentang peraturan perundang-undangan, khususnya terkait hak 

dan kewajiban antara orang tua dan anak.  

Difusi hukum bersangkutan paut dengan bagaimana hukum menyebar 

dalam masyarakat dan kemudian diketahui oleh para warganya. Kiranya salah 

satu alat difusi yang utama adalah penerangan melalui ceramah-ceramah 

secara berkala ataupun tak berkala. Ceramah-ceramah tersebut dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung umpamanya melalui radio 
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atau televisi. Ceramah-ceramah secara langsung dapat dilanjutkan dengan 

diskusi, sedangkan apabila digunakan radio atau televisi, penerangan hanya 

dilakukan secara sepihak, yakni dari pihak penceramah. 

Selain dari pada upaya-upaya tersebut diatas, penerangan hukum 

dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan melalui surat-surat kabar, majalah-

majalah (ilmiah maupun populer) atau dengan selebaran.
72
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP NAFKAH ANAK 

AKIBAT PERCERAIAN DI DESA MUNGGUNG KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO  

 

A. Analisa Terhadap Praktek Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian di 

Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Abbas Mahmud Al-Aqad (1990:11) mengatakan bahwa perceraian 

adalah bagian dari hukum duniawi, tetapi setelah terjadi perceraian, dalam 

ajaran islam, suami atau istri harus tetap memelihara silaturahmi, apalagi bagi 

istri yang telah diceraikan. Sebaliknya, suami yang telah menalak istrinya 

memiliki keturunan yang wajib dididik dan dipelihara dengan baik.
73

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga yang mengatur 

tentang Kewajiban Suami dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c  “Sesuai 

dengan penghasilannya suami menanggung “Biaya pendidikan bagi anak.” 

Selanjutnya pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak 

dijelaskan dalam Pasal 98 sampai 106. Lebih lanjut terkait dengan nafkah anak 

dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) “Semua biaya penyusuan anak 

dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal 

dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban 

memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”  
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Dalam prakteknya di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo bertentangan dengan Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 104 ayat (1). 

Dimana seharusnya walaupun setelah bercerai kewajiban ayah untuk tetap 

menanggung biaya pendidikan maupun penyusuan anaknya tidak berhenti 

karena sebuah perceraian. Namun fakta di Desa Munggung bahwa setelah 

bercerai ayahnya sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan dan nafkah 

kepada anak. 

Dalam Pasal 105 huruf c menjelaskan“Dalam hal terjadinya 

perceraian “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”Dalam Bagian 

Ketiga yang mengatur Akibat Perceraian terkait dengan akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian diatur pada pasal 156 huruf d “Semua biaya 

hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, 

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri 

sendiri.” 

Dari bunyi Pasal 105 huruf c tidak berjalan baik di masyarakat Desa 

Munggung, fakta yang terjadi di Desa Munggung, setelah bercerai anak banyak 

yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan biaya 

pemeliharaan untuk anaknya bahkan ada yang sampai menjengukpun tidak 

pernah. Menurut penulis seharusnya walaupun hak asuh anak oleh ibunya, ayah 

harus tetap memberikan biaya pemeliharaan untuk anak. Selain itu juga 

bertentangan dengan bunyi Pasal 156 huruf d, seharusnya ayah yang 

menanggung nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak tersebut 

dewasa. Namun yang terjadi di Desa Munggung bahwa kebanyakan anak 
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korban perceraian masih usia anak-anak (belum dewasa) dan sudah tidak 

mendapatkan nafkah dari ayahnya lagi, seharusnya ayah tetap memberikan 

biaya hadhanah dan nafkah untuk anaknya.  

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur 

tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Sebelum 

maupun sesudah terjadinya perceraian, ayah tetap berkewajiban memberikan 

biaya atau nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat 

mengurus diri sendiri (21 tahun). Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini 

terkait dengan nafkah anak tidak berjalan dengan efektif di Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.  

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak pada Bab III yang menjelaskan Hak dan Kewajiban Anak yang diatur 

dalam Pasal 4 sampai Pasal 19. Pasal 13 (1) huruf c menjelaskan “Setiap anak 

selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan penelantaran.Menurut penulis seorang ayah yang tidak memberikan 

nafkah kepada anaknya baik sebelum maupun sesudah perceraian merupakan 

bentuk penelantaran anak oleh ayahnya. Berpedoman dari Pasal ini, bahwa di 

Desa Munggung, ayah setelah bercerai tidak memberikan nafkah kepada anak, 

meskipun ada yang memberi namun masih dirasa kurang maksimal. Tentunya 

hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal ini sebagai bentuk penelantaran 

anak.  
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Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: 

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua 

Orang Tuanya; 

b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 

untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya; 

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan 

d. Memperoleh Hak Anak lainnya. 

Pasal 14 menjelaskan bahwa ketika terjadi pemisahan antara anak 

dengan kedua orang tuanya, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, 

pemeliharaan, pendidikan dari kedua orang tuanya. Yang terjadi di masyarakat 

Desa Munggung kebanyakan setelah bercerai anak banyak yang diasuh ibunya, 

dan hanya mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan hanya dari 

ibuya saja. Selain itu juga seharusnya anak masih mendapatkan pembiayaan 

hidup dari kedua orang tuanya, namun di Desa Munggung ibu sebagai orang 

tua tunggal harus berusaha dengan keras untuk memenuhi semua kebutuhan 

anaknya.   

Kemudian pada Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab 

Keluarga dan Orang Tua dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) huruf a “Orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, 

dan melindungi anak.Fakta yang terjadi di Desa Munggung juga tidak sejalan 

dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a, karena seharusnya kewajiban orang tua untuk 
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mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Kewajiban ini 

tidak dijalankan oleh ayahnya setelah bercerai, fakta di lapangan selain ayah 

tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, banyak ayah 

yang sampai jarang dan bahkan sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya. 

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal ini yang mengatur kewajiban 

dan tanggung jawab orang tua yang dalam faktanya tidak dilaksanakan oleh 

ayah.  

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya terkait nafkah anak akibat 

perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

diantaranya ialah keluarga Ibu Salis, Ibu Mur, Ibu Fiki, dan Ibu Siin bahwa 

nafkah anak sama sekali tidak diberikan oleh ayahnya. Hal ini sedikit berbeda 

dengan keluarga Bapak Mujianto dan keluarga Ibu Mila. Menurut keterangan 

dari Bapak Mujianto bahwa ia mengaku masih memberi uang kepada anaknya 

saat bertemu, walaupun tidak pasti waktu bertemunya. Namun pemberian uang 

tersebut menurut penulis bukanlah disebuat sebagai nafkah, hanya merupakan 

uang saku untuk anaknya. Dengan nominal yang bisa dikatakan sedikit, 

tentunya sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sedangkan dalam 

keluarga Ibu Mila ia mengaku baru diberi nafkah untuk anak pada Bulan 

Januari tahun 2017, sedangkan ia bercerai sudah sejak tahun 2015. Walaupun 

pada tahun 2017 nafkah anak dari pemberian mantan suaminya sudah cukup 

untuk memenuhi kebutuhan anaknya, namun pada tahun 2015 sampai tahun 

2016 akhir nafkah anak oleh ayahnya tidak terpenuhi.  
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Yang terjadi di masyarakat umumnya bahwa setelah bercerai anak 

banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan 

nafkah untuk anaknya. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perlindungan anak yang mengatur 

mengenai hak-hak Anak, khususnya nafkah anak akibat perceraian tidak 

berjalan dengan efektif di Desa Munggung. Praktek pemenuhan nafkah anak 

oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerai kedua 

orang tuanya tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan nafkah 

yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi, juga masih ada yang 

memberi nafkah kepada anaknya walaupun dirasa masih kurang maksimal. 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak Selanjutnya ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 

76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 

melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam 

Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Serinci itu Undang-undang mengatur 

tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, 

menurut penulis hal tersebut sudah sampai pada ranah penelantaran anak Pasal 

76B yang dilakukan oleh ayahnya karena tidak memberikan nafkah kepada 

anak dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 77B Undang-undang 

No 35 tahun 2014.  
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak dalam fakta yang terjadi di masyarakat Desa 

Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tentunya tidak berjalan 

dengan efektif. Faktor tidak dipenuhinya nafkah anak akibat perceraian ialah:  

1. kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tuanya setelah bercerai, 

2. Ekonomi yang lemah, dan  

3. Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.  

B. Analisa Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Nafkah Anak Akibat 

Perceraian Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.  

Masalah penegakan hukum di Indonesia yang sangat sulit untuk 

dituntut, namun dengan memahami secara seksama kultur masyarakat, 

karakteristik etik dan emik penegak hukumnya, dan substansi hukumnya akan 

mempermudah dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

Yang penting juga, memutus manipulasi kebenaran hukum, karena 

tindakan itu adalah mematikan akal sehat, sudah biasa membenarkan yang 

senyatanya salah dan menyalahkan yang senyatanya benar. Antara lain 

terwujud mafia peradilan, mafia peradilan adalah konsekuensi yuridis dari 

tindakan malpraktik dan hilangnya moralitas serta ketidakprofesionalan aparat 

penegak hukum. Dan hukum sebagai perangkat peradilan tidaklah mempunyai 

arti apa-apa bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan, apabila dalam 

proses pembuatannya nir sosiologis serta tidak didukung dengan sanksi yang 

tegas dan jelas.
74
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Inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagian penyerasian antara 

apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundang-undangan 

terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam 

pergaulan hidup sebagaimana yang dikemukakan Soekanto, lebih jauh 

Soekanto mengemukakan masalah pokok dalam penegakan hukum adalah 

terletak pada: hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangannya), penegak 

hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat dimana hukum 

itu diberlakukan, dan budaya hukum masyarakatnya.
75

 

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait dengan 

nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo yang kurang berjalan dengan baik karena bila diamati dan 

diteliti msecara mendalam ada beberapa hal yang mempengaruhi penegakan 

hukum di masyarakat, diantaranya adalah: 

1. Hukumnya (peraturan perundang-undangan) 

Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal dari sejak peraturan 

perundang-undangan dibuat, paling tidak ada dua alasan untuk mendukung 

alasan ini. Pertama , pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi 

perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dijalankan 

atau tidak. Pembuat peraturan perundang-undangan sadar ataupun tidak 

dapat mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat 

berjalan. Kedua , peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak 

realistis. Hal ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan 
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yang merupakan pesanan dari elit politik, Negara asing maupun lembaga 

keuangan internasional.
76

 

Dari alasan diatas, mengenai sulitnya penegakan hukum terkait peraturan 

perundang-undangan khususnya yang mengatur nafkah anak di Desa 

Munggung  kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo disebabkan karena 

peraturan perundang-undangan sejak awal dilahirkan tanpa ada keinginan 

kuat untuk dapat ditegakkan dan karenanya hanya memiliki makna simbolik 

(symbolic meaning). 

2. Penegak hukumnya  

Di indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan 

hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat.
77

Mereka 

mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha 

penegakan hukum. Terkait dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, peran mereka 

sangat menentukan apabila terjadi kendala-kendala terkait pemenuhan hak-

hak anak. 

3. Sarana atau Fasilitas 

Mungkin ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara 

resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai 

fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada: (1) apa yang sudah ada dipelihara 

terus agar setiap saat berfungsi, (2) apa yang belum ada, perlu diadakan, 

dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, (3) apa yang kurang 
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perlu dilengkapi, (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti, (5) apa 

yang macet dilancarkan, dan (6) apa yang telah mundur 

ditingkatkan.
78

Setelah terjadi perceraian, anak selalu kurang didikan dari 

kedua orang tua terutama ayahnya, dalam fakta di lapangan bahwa ibu 

sebagai orang tua tunggal harus bisa menjadi sosok ibu sekaligus ayah untuk 

anaknya. Ibu harus bisa memperbaiki dampak-dampak yang terjadi terhadap 

anak setelah perceraian. Selain itu, juga diharapkan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Undang-undang Perlindungan Anak bisa diterapkan dengan 

maksimal di masyarakat.  

4. Kesadaran Hukum Masyarakat 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan.
79

 Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki 

kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif 

telah berguna. Efektif tidak berguna, artinya tidak dibutuhkan lagi polisi, 

hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya, karena hukum sudah 

dapat ditegakkan dengan baik. Efektif telah berguna karena hukum telah 

menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat dan pedihnya 

hidup dalam penjara.
80

Yang terjadi di masyarakat Desa Munggung bahwa 

faktor tidak efektifnya penegakan hukum ialah karena kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Banyak masyarakat yang 

mengetahui tentang aturan mengenai hak-hak anak terkait akibat dari 
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percerain, namun mereka tidak memiliki rasa kesadaran untuk 

mematuhinya. Hal tersebut tentunya karena kurang tegasnya pemberian 

sanksi bagi pelaku yang melanggar hukummembuat mereka enggan untuk 

mematuhinya.  

5. Kebudayaan  

Oleh karena hukum tadi merupakan bagian daripada kebudayaan 

masyarakat, maka hukum tak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berfikir 

dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahwa dapat 

dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada jiwa dan cara 

berfikir masyarakat yang bersangkutan, yakni yang merupakan struktur 

rohaniyah masyarakat tadi. Oleh sebab itu di dalam penelitian hukum, unsur 

kebudayaan tak dapat diabaikan begitu saja, sebab pada hakikatnya hukum 

bernaung di bawah kebudayaan dari suatu masyarakat.
81

Namun karena 

kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Desa Munggung yang acuh terhadap 

hukum, menyebabkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang 

Perlindungan Anak mengalami hambatan. Fakta yang terjadi di lapangan 

ialah budaya masyarakat yang hilang tanggung jawab kepada anaknya 

setelah perceraian, khususnya mereka yang tidak dibebani hak asuh anak. 

Menurut penulis, budaya tersebut sudah mengakar dalam diri masyarakat, 

hal ini tentunya yang sangat mempengaruhi penegakan hukum di Desa 

Munggung. 
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Adapun terkait faktor efektivnya perundang-undangan di 

masyarakat, diantaranya ialah:  

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) Perundang-undangan. 

Fakta di masyarakat Desa Munggung bahwa masih banyak dari mereka 

yang tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan, 

khususnya Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang 

Perlindungan Anak. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi 

efektivnya perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.  

Bagi masyarakat awam yang memang tidak mengetahui terkait 

Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut tentunya melibatkan tokoh 

masyarakat serta tokoh agama untuk bekerja sama memberikan 

sosialisasi dan kontrol yang berkelanjutan kepada masyarakat Desa 

Munggung agar Kompilasi Hukum Islam dapat berjalan dengan efektif. 

Terkait Undang-undang Perlindungan anak juga seharusnya ada 

sosialisasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak seperti Negara, dan 

pemerintah, selain itu juga perlu adanya kerjasama dan berkoordinasi 

dengan masyarakat guna terpenuhinya hak-hak anak.  

c. Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup Perundang-undangan di 

dalam masyarakatnya.  

Sudah menjadi kewajiban bersama untuk menegakkan Undang-undang 

terkait dengan hak-hak anak setelah perceraian, yaitu pihak Negara, 

pemerintah dan masyarakat seharusnya mampu berkoordinasi untuk 

menyelesaikan kendala-kendala pemenuhan nafkah anak akibat 

perceraian di Desa Munggung. Upaya tersebut dilakukan agar Kompilasi 
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Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak dapat berjalan 

dengan efektif di masyarakat. 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 

dilahirkan tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).  

Dasar yang menjadi tujuan dari perlindungan anak ialah non 

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan 

kelangsungan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. 

Hal ini harus menjadi roh dalam setiap tindakan apapun dari seluruh 

penyelenggaraan perlindungan anak dalam memberikan pemenuhan hak-

hak mereka walaupun setelah perceraian.  

Mengenai kendala yang dihadapi terkait dengan praktek pemberian 

nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo, bisa dikatakan menjadi kendala yang komplek, karena 

menyangkut berbagai faktor, diantaranya ialah kurangnya komunikasi 

setelah bercerai. Sejalan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Kewajiban dan 

Tanggungjawab Pasal 20 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 

orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak. Jadi sudah menjadi kewajiban untuk sama-sama 

berupaya mengusahakan perlindungan anak dari berbagai pihak. Hal 

tersebut dijalankan agar perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak 

dapat berjalan dengan baik, dan tentunya sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan.  

 



73 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang Perlindungan Anak adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam  

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak.Praktek 

pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi, 

seharusnya setelah bercerai kedua orang tuanya tetap berkewajiban 

mengurus anak terutama pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawab 

ayahnya.  

2. Penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian belum 

bisa berjalan dengan efektif di Desa Munggung Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. Masalah pokok dalam penegakan hukum di Desa 

Munggung adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-

undangannya) yang dibuat tanpa adanya keinginan kuat untuk dapat 

ditegakkan, penegak hukumnya yang belum berupaya dengan maksimal 

untuk menegakkan hukum, sarana dan fasilitas yang belum dimanfaatkan 

dengan baik, masyarakatnya yang kurang kesadaran terhadap hukum , dan 

budaya hukum masyarakat yang acuh terhadap hukum.   
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A. Saran  

1. Agar Kompilasi Hukum Islam dapat berjalan dengan baik di masyarakat, 

khususnya terkait nafkah anak akibat perceraian maka seharusnya ada 

sosialisasi dan kontrol dari pemuka agama dan tokoh masyarakat secara 

berkelanjutan. Kemudian terkait Undang-undang Perlindungan Anak juga 

perlu adanya sosialisasi, kerjasama dan kontrol dari Negara, pemerintah dan 

masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pemenuhan hak-hak anak 

khususnya setelah perceraian dapat berjalan dengan baik dan tentunya 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan 

Anak.  

2. Ketika ada perundang-undangan yang telah disahkan dan menjadi dasar 

dalam perlindungan, maka diharapkan peran hakim Pengadilan Agama 

khususnya dalam memberi putusan perceraian juga membebankan nafkah 

anak kepada ayahnya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal tersebut guna 

untuk mengefektifkan penegakan hukum di masyarakat terkait dengan 

pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian.  
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