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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama 

hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang 

bersangkutan. Sesudah terjadi pernikahan suami istri mempunyai tanggung 

jawab dalam membina rumah tangga yang sedang dibinanya. 
1
 

Hal tersebut juga termuat dalam Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Tuntunan Allah SWT dalam berbagai ayat mengenai kehidupan 

rumah tangga tersebut bertujuan agar rumah tangga yang dibangun atas 

dasar saling pengertian dan bertanggung jawab, terutama suami istri 

menyadari sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya masing-masing. 

Dalam Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

ditegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang 

dibangun oleh suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

kekal dan bahagia. Rumah tangga yang kekal artinya “abadi” sebagai 

                                                           
1
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 63. 

  
2
 Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2. 
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kebalikan dari rumah tangga yang hancur dengan perceraian. Adapun 

rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang saki>nah, mawaddah 

dan, warah{mah yakni sebuah bangunan rumah tangga yang dipenuhi rasa 

cinta dan kasih sayang.
3
 

Namun faktanya banyak sekali pernikahan yang tidak sesuai 

dengan amanat undang-undang perkawinan diatas. Hal ini terjadi karena 

berbagai macam faktor yang dapat merusak pernikahan itu sendiri. 

Tuntutan untuk tetap memelihara kasih sayang dan keharmonisan antara 

suami istri yang terkadang sulit untuk diwujudkan, dengan berbagai 

macam problematika kehidupan berumah tangga. Hal ini berawal dari 

munculnya perbedaan persepsi, minimnya komunikasi serta kesalahan 

yang menimbulkan perselisihan antara suami istri. 

Maka, apabila perselisihan itu semakin memuncak karena solusi 

tidak diketemukan dan usaha damai tidak terwujud maka perceraian adalah 

jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh dan merupakan yang terbaik. 

Pada hakikatnya perceraian itu boleh namun di benci Allah. 

Dalam presfektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh 

Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya 

perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai 

untuk memikirkan segala macam mad}arat nya jika perceraian itu 

dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan 

                                                           
3
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006), 25. 
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perdamaian secara internal, dengan cara musyawarah keluarga atau cara 

lain yang dianjurkan  oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang 

disarankan oleh majelis hakim di pengadilan oleh pihak-pihak lain tidak 

memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih jika dilanjutkan, 

perceraian pun akan diputuskan. 

Al H{amda>ni mengatakan bahwa perceraian bukan jalan yang tepat 

untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami istri, tetapi ajaran 

Islam melalui Al-Quran atau As-Sunah telah mengatur tata cara perceraian. 

Itu artinya perceraian bukan hal yang terlarang, sepanjang dilakukan 

dengan tujuan yang lebih mas{lah}ah bagi kehidupan kedua belah pihak.
4
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah 

satu alasan perceraian adalah jika antara suami istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 

lagi dalam rumah tangganya.
5
 

Karena perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum, lantas 

dengan terjadinya perceraian juga tidak memutus secara otomatis hak 

maupun kewajiban yang melekat pada keduanya.Terutama apabila dalam 

pernikahan tersebut telah menghasilkan keturunan (anak). Meskipun telah 

putus perkawinannya, tetapi ada berberapa hal yang tidak bisa dilepaskan 

begitu saja. 

                                                           
4
 Saebani, Perkawinan Dalam, 49. 

5
 Ibid., 49. 
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Salah satu hal yang tidak bisa lepas begitu saja adalah masalah . 

Kata h}ad}a>nah berasal dari kata h}ad}a >na yang berarti menempatkan sesuatu 

diantara ketiak dan pusar. Atau lebih tepat jika kata h}ad}a>nah ini diartikan 

dengan pemeliharaan. Yang dimaksud memelihara di sini adalah menjaga, 

memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup 

mengatur sendiri.
6
 

Dalam melaksanakan h}ad}a>nah tersebut, tidak akan terlepas dari 

yang namanya nafkah. Untuk menunjang h}ad}a>nah itu sendiri, diperlukan 

nafkah. Sehingga antara h}ad}a>nah dan nafkah tidak bisa dipisahkan satu 

sama lainnya. 

Dalam pelaksanaan pemeliharaan anak, semata-mata dilakukan 

demi kepentingan anak yang bersangkutan. Yang dijadikan pertimbangan 

adalah bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak itu tidak akan 

terhenti dengan adanya perceraiaan. Ayah sebagai kepala rumah tangga 

ataupun sebagai orang tua tetap bertanggung jawab terhadap segala 

kebutuhan  pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan (pengasuhan) 

dan pendidikan anak meskipun pemeliharaan tersebut berada ditangan 

orang lain.
7
 

Karena h}ad}a>nah dan nafkah merupakan salah satu masalah yang 

krusial karena erat kaitannya dengan hukum keluarga, maka dibentuklah 

                                                           
6
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai 

Syariat, terj. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), 451. 
7
 Syamsuld Dluha, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai 

Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan 

Agama Surabaya Nomor 3129/Pdt.G/2010/PA.Sby)”(Thesis Magister, Universitas Sunan Giri, 

Surabaya, 2013), 3. 
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beberapa aturan khusus yang membahas tentang h}ad}a>nah (pemeliharaan 

anak), baik itu diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam penjelasan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

yang menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yang 

berbunyi:
8
 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilaman 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadiloan 

member keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak untuk itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi 

biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu bagi bekas istri. 

Selain itu dalam bab XIV tentang Pemeliharaan Anak pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan:
9
 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum  berumur 

12 tahun adalah hak ibunya; 

                                                           
8
 Pasal 41, Undang-undang, 13. 

9
 Pasal 105,Undang-undang, 354. 
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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. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi titik tekan adalah h}ad}a>nah   

bagi anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibu. Sedangkan untuk 

masalah nafkah menjadi tanggung jawab ayah. Biaya itu diberikan kepada 

anak, sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam hal anak 

belum mumayyiz, meskipun hak h}ad}a>nah jatuh ke tangan ibu, dalam hal 

pembiayaan tetap menjadi kewajiban penuh bagi ayah. 

Satu hal yang menarik adalah dalam putusan hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun, dengan nomor perkara 0954/Pdt.G/2016/PA 

Kab.Mn, bahwa dalam putusan tersebut pihak istri (termohon) pada 

awalnya menuntut suami (pemohon) untuk memberikan h}ad}a>nah 

kepadanya dan biaya nafkah pada anak dengan perincian sesuai dengan 

jenjang pendidikan, yang berbeda-beda setiap jenjangnya, bahkan sampai 

perguruan tinggi yang biayanya mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah). Selain terkait dengan nafkah tuntutan istri juga minta 

dibuatkan rumah untuk dihuni dia dengan anaknya. 

Sesuai dengan putusan dalam rekonpensi disebukan  h}ad}a>nah 

diberikan kepada ibu serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk 

membayar nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima 
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ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi sejak 

putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak dewasa dan atau 

mandiri. 

Yang menjadi menarik dari putusan ini adalah mengenai h}ad}a>nah 

maupun jumlah nafkah anak yang dituntutkan oleh istri. Apa yang 

dituntutkan oleh istri (Termohon) sudah dirinci  dan diperkirakan 

jumlahnya. Padahal dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas, 

baik itu dalam Undang–undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika ayah tetap 

menjadi penanggung jawab utama dalam hal pembiayaan. 

Inilah yang menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui 

lebih jauh, mengenai pertimbangan hakim serta hal-hal yang 

melatarbelakangi pertimbangan tersebut untuk memutuskan h}ad}a>nah serta 

jumlah nafkah bagi anak dengan nominal sekurang-kurangnya Rp. 

500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sesuai dengan tuntutan 

awal istri yang telah merinci biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan 

perawatan serta pendidikan anak tersebut. Padahal jelas sang istri 

memintakan biaya tersebut untuk kepentingan pembiayaan dan 

pemeliharaan anak, bukan untuk kepentingan yang lain. 

Karena tuntutan istri dalam hal h}ad}a>nah dan nafkah anak hanya 

dikabulkan sebagian, bahkan ada beberapa hal yang dikesampingkan dan 

tuntutannya dinyatakan tidak  jelas. Sehingga inilah yang menjadi 

ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan 
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hakim dalam memutuskan h}ad}a>nah serta jumlah nafkah yang terkait 

dengan biaya pemeliharaan serta pendidikan pada anak pasca perceraian, 

karena apa yang dituntutkan dengan yang dikabulkan memiliki selisih 

yang sangat banyak.  

  Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk 

diangkat dalam sebuah skripsi dengan judul “H}ad}a>nah dan Nafkah Anak 

Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim  Nomor 0954/Pdt.G/ 

2016/PA Kab.Mn)”. 

B. Penegasan Istilah 

 Supaya penelitian ini lebih terarah, maka perlu memperjelas 

pembahasan mengenai penegasan istilah: 

1. H}ad}a>nah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak 

hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
10

 

2. Nafkah adalah sebuah kebutuhan ekonomi standar (kifa>yah) yang 

diberikan seorang suami kepada keluarganya baik istri, anak atau 

lainnya yang berupa bahan pokok dasar, pakaian, dan tempat tinggal.
11

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut: 

                                                           
 

10
 Pasal 1 huruf a, Undang-undang, 323. 

11
 Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan 

Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po PRESS, t.th), 

10. 
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1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun dalam memutus perkara nomor 0954/Pdt.G/2016/PA 

Kab.Mn? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn? 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

terjawabnya semuapermasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan 

h}ad}a>nah dan nafkah anak pada perkara Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA 

Kab.Mn. 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang terdapat dalam pertimbangan 

hakim, sehingga mengeluarkan putusan tersebut yang dituangkan 

dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  Nomor 

0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn terhadap h}ad}a>nah dan nafkah anak. 

E. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan akan diperoleh, yakni: 

a. Manfaat Teoritis 

 Dari hasil penelitian dapat diperoleh manfaat toritis, yaitu 

dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan 

h}ad}a>nah dan jumlah nafkah  pada anak dalam putusan Nomor 

0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn. 
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b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi 

dalam penentuan jumlah h}ad}a>nah bagi perkara yang sejenis. 

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan 

motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya. 

F. Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara 

mutlak. Dari beberapa skripsi yang ada, penulis menemukan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain: 

 Penelitian Muhammad Mujib Al Anwar “Analisis Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Perkara 434/Pdt.G/2012/PA.PO 

Tentang Hak H}ad}a>nah Akibat Cerai GUGAT”
12

. Penelitian ini merupakan 

peneltian lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan 

adalah putusan serta sumber data lapangan dengan menggunakan teknik 

data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini disimpulkan  bahwa penentuan 

h}ad}a>nah hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam kasus cerai gugat 

                                                           
12

 Muhammad Mujib Al Anwar ,“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor Perkara 434/Pdt.G/2012/PA.PO Tentang Hak Hadhanah Akibat Cerai Gugat”, (Skripsi 

STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014), 14. 
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dengan Nomor Perkara 434/Pdt.G/2012/PA.PO yaitu hak h}ad}a>nah 

diberikan kepada ayah, karena ibu yang seharusnya berhak, beragama 

Kristen / murtad. Dan terindikasi ibunya akan mempengaruhi / 

mengalihkan agama anaknya, ibunya juga terindikasi berperilaku tidak 

terpuji. Meskipun bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. 

Sedangkan dasar hukum hakim dalam penentuan tersebut, mengacu pada 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 31 ayat 4 Tentang 

Perlindungan Anak, Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 198, al fiqh ala 

Mazdahib Arbaah jilid 4 halaman 291, yurisprudensi serta ayat-ayat Al 

Quran dan Hadits. 

 Yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan 

kepada hak asuh anak / h}ad}a>nah yang jatuh pada tangan ayah, meskipun 

dalam peraturan perundang-undangan jika anak yang belum mumayyiz 

maka yang lebih berhak melakukan h}ad}a>nah adalah ibu. Karena 

diindikasikan ibu yang seharusnya memegang hak h}ad}a>nah murtad dan 

berkelakuaan buruk, sehingga untuk kemaslakhatan anak h}ad}a>nah jatuh 

pada tangan ayah. 

 Penelitian Samsul Arif Muttaqin yang berjudul “Telaah Kritis 

Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Nomor 128/Pdt.G/2011/PA.MN Di 

Pengadilan Agama Kota Madiun”.
13

 Penelitian ini merupakan peneltian 

lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan adalah 
                                                           

13
 Samsul Arif Muttaqin, “Telaah Kritis Terhadap Putusan Hak Asuh Anak  Nomor 

128/Pdt.G/2011/PA.MN Di Pengadilan Agama Kota Madiun,” (Skripsi STAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2013). 
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putusan serta sumber data lapangan dengan menggunakan teknik data 

interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutuskan perkara 

tentang hak asuh anak dalam perkara Nomor 128/Pdt.G/2011/PA.MN 

yaitu menggunakan dasar pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam 

dan putusan tersebut sudah sesuai dengan kepastian. Dasar hukum yang 

digunakan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memeriksa 

perkara Nomor 128/Pdt.G/2011/PA.MN menggunkan buku II pedoman 

tugas dan adminstrasi Peradilan Agama baik permohonan maupun 

gugatan. 

 Yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitiaan yang 

dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan 

kepada hak asuh anak yang seharusnya masuk dalam ranah permohonan, 

yang menghasilkan penetapan, justru dalam hal ini hakim memasukkannya 

dakam ranah gugatan yang menghasilkan keputusan. 

 Penelitian Zainal Fanani “Imlementasi Pemberian Nafkah Dan 

Pemeliharaan Anak Dalam Pesfektif Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga TKI 

dan Bercerai di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
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Ponorogo)”.
14

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data 

lapangan dengan menggunakan teknik data interview (wawancara), 

observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pemberian nafkah 

maupun pemeliharaan anak masih belum sesuai dengan aturan yang ada 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ayah 

sebagai penanggung jawab utama banyak yang melalaikan kewajibannya. 

Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, misalnya masalah intern dalam 

keluarga, kurang pemahaman terhadap kewajibannya, bahkan karena 

faktor keluarga baru (bagi yang sudah menikah lagi pasca bercerai). 

 Yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitiaan yang 

dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan 

kepada hak asuh anak yang seharusnya ditanggung oleh ayah, meskipun 

terjadi perceraian. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan, ayah 

tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Diantaranya masalah intern dalam keluarga, kurang pemahaman 

terhadap kewajibannya, bahkan karena faktor keluarga baru (bagi yang 

sudah menikah lagi pasca bercerai). 

                                                           
14

 Zainal Fanani, “Imlementasi Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak dalam 

Presfektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi 

Kasus Keluarga TKI dan Bercerai di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo),” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014),  
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 Dari penelitian di atas, belum ada penelitian lapangan yang 

mengkaji tentang H}ad}a>nah dan Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian 

(Analisis Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn). Yang menjadi 

penekanan pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam 

menetukan h}ad}a>nah dan jumlah nafkah yang diberikan seorang suami 

kepada istrinya dalam hal sebagai pembiayaan perawatan maupun 

pendidikan bagi anaknya.  Oleh karena itu perlu sekali untuk diteliti 

khususnya dalam penelitian lapangan agar dapat diketahui dasar 

pertimbangan hakim dalam menentukan h}ad}a>nah dan nafkah yang 

diberikan kepada anak pasca perceraian. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara 

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan 

sistemaatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-

cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan.
15

 Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk 
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menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu 

pengetahuan.
16

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif yang 

memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk 

deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti pengumpulan data 

yang ada di lapangan (data perkara yang diterima dan diputus yang 

ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). Disini penulis 

mengambil putusan sebagai penelitian yaitu putusan hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Perkara 

0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn. 

2. Pendekatan Penelitian 

Di lihat dari sisi pelaksanaanya yaitu peneliti langsung berinteraksi 

dengan hakim untuk mendapatkan data. Maka jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok.
17

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang 

beralamat di Jalan Raya Tiron Km 6, Nglames Madiun Telp (0351) 
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463301. Karena dengan alasan cukup tingginya tingkat perkara yang 

ditanganinya. Hampir setiap tahun ada  kurang lebih 1.200 kasus 

perceraian yang ditangani. 

4. Data dan Sumber Data 

Sesuai yang terdapat dalam rumusan masalah  data yang akan dicari 

berupa pertimbangan hakim serta faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan tersebut, dimana dalam memperoleh data tersebut 

digunkan teknik wawancara. Penulis akan langsung berinteraksi 

dengan hakim untuk memperoleh data tersebut. Selain itu sumber data 

yang digunakan berasal dari putusan hakim nomor 

0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn yang di dalamnya terdapat putusan 

mengenai h}ad}a>nah dan nafkah anak. 

5. Teknik Penggalian Data 

Untuk mendapat data yang akurat digunakan teknik penggaliaan data 

sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara ialah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang 

memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah 

pikiran serta perasaanya dengan tepat. Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara terfokus, karena penulis dalam 

mewawancarai menggunakan struktur pertanyaan tertentu dan 

selalu pada pokok permasalahan dengan resonden hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 
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b. Dokumentasi 
18

 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat 

maupun agenda. 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

dokumentasi dalam memperoleh putusan hakim nomor perkara 

0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn.. 

6. Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data: 

a. Editing, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari 

berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, 

keaslian, relevansi, dan keseragaman  dengan rumusan masalah. 

b. Organizing, yakni menyususn dan mensistematiskan data-data 

yang diperoleh untuk menghasilkan dari bahan-bahan dalam 

penyusunan skripsi. 

c. Analyzing, yakni melakukan analisis lebih lanjut terhadap data 

yang telah diedit dan data-data yang telaah diorganisasikan 

sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

7. Analisis Data 

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles 

dan Huberman. Model Miles dan Huberman adalah analisis data 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 
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selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu 

dimana diperoleh data yang dianggap kredibel.
19

 Setelah proses-proses 

tersebut berlangsung maka tahap selanjutnya adalah: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas. 

b. Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) adalah analisi 

data terus menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan 

data untuk menarik kesimpulan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut. 

    BAB II  : KONSEP H}AD}A<NAH DAN NAFKAH PADA ANAK 

Bab ini  merupakan serangkaian teori yang diambil dari 

berbagai literatur yang membahas mengenai h}ad}a>nah dan 

nafkah anak, baik itu dalam fiqih munakahat, maupun 

dalam aturan perundang-undangan.  

   BAB III : HASIL PENELITIAN 

Gambaran umum objek penelitian, membahas profil 

maupun sejarah dari Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun, pemeriksaan perkara nomor 

0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn, serta data mengenai 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, 

dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut. 

 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn, TERHADAP 

H}AD}A>NAH DAN NAFKAH ANAK PASCA 

PERCERAIAN 
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 Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, 

yang merupakan analisis dari rumusan masalah terhadap 

problem-problem yang diangkat  dalam masalah tersebut. 

  BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan     skripsi yang memaparkan kesimpulan dan 

saran-saran terhadap penulisan penelitian ini. 
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BAB II 

H}AD}A<NAH DAN NAFKAH ANAK 

A. H}ad}a>nah  Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian 

H}ad}a>nah berasal dari kata “h}id}an”, artinya lambung. Dan 

seperti kata “h}ad}ana al Ta>’iru ‘bayd}ahu”, artinya burung itu 

mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan 

(ibu) yang mengempit anaknya.
20

 

Dalam kitab lisa>n al-‘arab disebutkan bahwa al-hidn, adalah 

al-janbu (sisi / samping). Kalau dua h}id}a>ni dan jamaknya adalah 

ah}da>n, dari kata tersebut lahir kata al-ih}tid}a>n, yakni, bahwa anda 

menanggung sesuatu dan menjadikannya sebagai apa yang anda jamin 

/ urus, sebagaimana seorang perempuan atau ibu menggendong 

anaknya dan menjadikannya pada salah satu pinggangnya.
21

 

H}ad}a>nah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dalam 

pangkuan, karena seorang ibu waktu menyusukan meletakkan anak di 

dalam pangkuan, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. 

Sedangkan menurut istilah h}ad}a>nah adalah tugas menjaga dan 
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mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai 

mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
22

 

Para ahli fiqh mendefinisikan h}ad}a>nah ialah, melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan 

atau yang sudah besar, tetapi belum tamyi>z, tanpa perintah 

daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 

menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 

jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi  

hidup dan memikul tanggung jawabnya.
23

 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233: 
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 

cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan”.
24

 

 

2. Syarat-syarat Bagi yang Melakukan H}ad}a>nah 

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya, diperlukan 

beberapa syarat bagi yang melakukan h}ad}a>nah, sebagai berikut:
25

 

a. Yang melakukan h}ad}a>nah hendaklah sudah baligh berakal, 

tidak terganggu ingatannya. Sebab h}ad}a>nah itu merupakan 

pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang 

ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak 

layak melakukan tugas h}ad}a>nah. Ahmad bin Hambal 

menambahkan agar yang melakukan h}ad}a>nah tidak mengidap 

penyakit menular. 
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b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan 

mendidik mah}d}un (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan 

suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas h}ad}a>nah 

menjadi terlantar. 

c. Seorang yang melakukan h}ad}a>nah hendaklah yang dapat 

dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat 

menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya 

tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang 

diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini. 

d. Jika yang akan melakukan h}ad}a>nah itu ibu kandung dari anak 

yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. 

Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah yaitu: 

ا اُةا َة ْنْن ُة َة ا َةنَّنا ِة ْن  َة ًة َة اَة ْنا ا َة ْن ِة اِةا ْن ِةا ُة َة َة َة ِة َة ْنا:ا َة ْن اِةا ِةنَّنا ِة ْنِنِة يَة  َةسُةوْنَلَة
وَة ءًةوَةإِةنَّنا َة َة ه قَة ءًةوَةحَةجْن ِةىااَةهُةاحِة ْنااَةهُةاشِة ِبِة ْنااَةهُةاوِة َة ءًةوَةثَة ْن اٗ  ٰهذَة كَة نَةا َةطْنِنِة طَةلَّنقَةِنِة

ا اِةا َةلَّن ا اُةا َةلَة ْنهِةاوَة َةلَة هِةاوَةسَةلَّن َةا ا َةَة  َةسُةوْنلُة ايْنَة ْن َة ِة َةهُةا ِةِنْىِّنْنا ْنَةقَة لَة :اوَة َة َة اَة َةنْن
ا ا ِةهِةا َة َلَةْناتْنَة ْنكِةحِة ْن ا َةحَةقُّ  ( و  مح و  وا وا) َةنْن َة

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar R A, bahwa seseorang 

perempuan pernah berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya 

anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku 

yang jadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, 

sedang bapaknya telah menceraikanku dan bapaknya itu mau 

mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah SAW bersabda 

kepadanya, Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama 

engkau belum menikah lagi. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)
26
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Adanya persyaratan tersebut, dikhawatirkan  suami kedua tidak 

merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami 

pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, 

hak h}ad}a>nah nya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan 

kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan 

tanggung jawabnya. Demikian pula hak h}ad}a>nah tidak gugur 

jika ia menikah dengan laki-laki lain yang rela menerima 

kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika  

menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama 

selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR. Ahmad). Berdasarkan 

kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat tidak gugur hak 

h}ad}a>nah seorang ibu dengan menikahnya dia dengan lelaki 

lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya. 

e. Seorang yang melakukan h}ad}a>nah harus beragama Islam. 

Seoraang non Muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk 

sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya 

usaha mendidik anak menjadi Muslim yang baik, dan hal iu 

menjadi kewajiban mutlak atas kedua orangtuanya. 

3. Yang Lebih Layak Melakukan H}ad}a>nah 

H}ad}a>nah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, 

karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya 

dan orang yang mendidiknya.
27

 Seperti telah disinggung, kewajiban 
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melakukan h}ad}a>nah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip 

tersebut hanya berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam 

hubungan suami isteri. Yang menjadi persoalan adalah apabila kedua 

orang tua si anak telah berpisah cerai, maka pihak manakah yang lebih 

berhak terhadap anak itu. Dalam kaitannya dengan masalah ini, ada 

dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan.
28

 

a. Periode Sebelum Mumayyiz29
 

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur 

tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut gha>lib nya 

seorang anak bermanfaat dan berbahaya  bagi dirinya. 

Hak mengasuh dan mendidik (h}id}a>nah) itu ditetapkan bagi 

kaum perempuan, kemudian setelah itu baru kaum laki-laki. 

Perempuan yang pertama yang paling berhak untuk hal tersebut 

adalah sang ibu, sebab ia lebih sayang dan lebih lembut / halus 

terhadap anak kecil ketimbang yang lainnya.
30

 

Apabila seseorang anak yang belum mumayyiz dan ibunya 

telah bercerai dari bapaknya, orang yang lebih utama  dan yang 

lebih patut adalah ibunya sendiri, selama ia belum menikah 

dengan laki-laki lain.
31
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Pada perio de ini ibu lebih berhak  terhadap anak untuk 

selanjutnya melakukan h}ad}a>nah, dengan berdasarkan pada:
32

 

1) Firman Allah SWT yang artinya, “Dan para ibu 

hendaklah menyusui anak-anaknya”. QS Al-Baqarah: 

233. 

2) Sabda Rasulullah:  

ا اِةا َةلَّن ا اُةا َةلَة هِةاوَةسَةلَّن َةا ا َةسُةوْنلِة ا:ا َة لَة َة ا ْنَةْيْن ا ْنَة َةقَة  َة ْن
ا َةحِة َّن ِةهِةايْنَةوْنمَةا اْنقِة َة  َة ِةا َة ا اُةا ْنَة ْنْن َةهُةاوَة ْنَةْيْن  .وَةاِة َة ٍةوَةوَةاَة َةهِة  ْنَة َةقَة

 

Artinya:“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu 

dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya 

dengan yang dikasihinya di hari kemudian”. (HR. Abu 

Daud)
33

 

 

3) Hadits Abdullah bin Umar bin al-Ash menceritakan, 

seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang 

anak kecilnya, dimana mantan suaminya bermaksud 

membawa anak mereka bersamanya setelah 

menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda: 

ا اُةا َة ْنْن ُة َة ا َةنَّنا ِة ْن  َة ًة َة اَة ْنا ا َة ْن ِة اِةا ْن ِةا ُة َة َة َة ِة َة :ا َة ْن
ْنااَةهُةا ِبِة ْنااَةهُةاوِة َة ءًةوَةثَة ْن ْناٰهذَة كَة نَةا َةطْنِنِة اِةا ِةنَّنا ِة ْنِنِة يَة  َةسُةوْنَلَة

وَة ءًةوَةإِةنَّنا َة َة ه قَة ءًةوَةحَةجْن ِةىااَةهُةاحِة ايْنَة ْن َة ِة َةهُةا ِةِنْىِّنْناٗ  شِة اوَة َة َة اَة َةنْن طَةلَّنقَةِنِة
ا اِةا َةلَّن ا اُةا َةلَة ْنهِةاوَة َةلَة هِةاوَةسَةلَّن َةا ا َةَة  َةسُةوْنلُة ا ِةهِةا:ا ْنَةقَة لَة ا َةحَةقُّ  َةنْن َة

ا  ( و  مح و  وا وا) َة َلَةْناتْنَة ْنكِةحِة ْن
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Artinya:“Dari Abdullah bin Umar R A, bahwa 

seseorang perempuan pernah berkata, Ya Rasulullah, 

sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang 

mengandungnya, dan susuku yang jadi minumannya, 

dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya 

telah menceraikanku dan bapaknya itu mau 

mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah SAW bersabda 

kepadanya, Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, 

selama engkau belum menikah lagi”. (H.R. Ahmad dan 

Abu Daud). 

4) Sesuai dengan isi hadits di atas adalah keputusan 

Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar 

bin Khattab dan bekas isterinya. Umar bin Khattab 

dengan salah seorang istrinya mendapat seorang anak 

yang diberi nama „Ashima‟, kemudian ia bercerai 

dengan isterinya, pada suatu hari Umar pergi ke Quba‟ 

(satu Dusun di tepi kota Madinah), ia mendapati 

anaknya sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya 

dengan maksud membawanya pergi, terjadilah 

pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini segera 

disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar, dan ia 

memutuskan menetapkan bahwa anak itu ikut ibunya. 

(Riwayat Ibnu Abi Syaibah). 

b. Periode Setelah Mumayyiz34
 

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai baligh 

berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah 

mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang 
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bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap 

dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ia ikut ibu atau 

ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan 

sikapnya. 

Dasar hukumnya adalah hadits Abu Hurairah, yaitu:  

ا اِةا َةلَّن ا اُةا َةلَة هِةاوَةسَةلَّن َةا ْنَةقَة اَة ْنا ا  ْن َة َة ٌةإِةٰ ا َةسُةوْنلِة ا اِةا:ا َة ءَة ِة !ايَة  َةسُةوْنلَة
نْنَة َة َةِنِةا ا ُة ْن َة َة اوَة َة ْن ا ِة ْن ِة َةِبِة ا ِة ْن سَةقَة اِة اوَة َة ْن ا ِة  ْنِنِة هَة َة ايَةذْن .اإِةنَّنا َةوْن ِة ايُة ِةيْن ُة َةنْن

ا اِةا َةلَّن ا اُةا َةلَة هِةاوَةسَةلَّن َةا ا َةسُةوْنلُة ا:ا ْنَةقَة لَة اوَةهَةذِةهِةا ُة ُّكَة هَةذَة  َة ْنُةوْنكَة
ا ِةهِةا.ا َة َة َةذَة  ُّهُةا.ا َة ُةذْن ِة َة ِة َةيْىِّن ِة َة ثِة ْن َةا  ( و ها  وا وا). َة نْنطَةلَةقَة ْن

 

Artinya:“Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, 

katanya : Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau 

membawa anakku pergi, padahal dialah yang mengambil air 

untukku dari sumur, dan diapun berguna sekali bagiku. Maka 

Rasulullah SAW bersabda: Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah 

mana yang engkau sukai”. Lalu anak tersebut memilih ibunya. 

Lalu ibunya pergi membawa anaknya”. (H.R. Abu Daud)
35

 

 

Anak yang disebut dalam hadits di atas sudah mampu 

membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan 

berumur di atas tujuh tahun atau sudah mumayyiz. Dengan 

demikian, hadits tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah 

mumayyiz atau sudah dianggap mampu menentukan pilihan sendiri 

diberi hak untuk memilih sendiri. 
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Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan h}ad}a>nah 

di atas ialah:
36

 

a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas pihak bapak jika 

tingkatannya dalam kerabat adalah sama. 

b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara pepempuan, 

karena anak perempuan bagian dari kakek, karena iru nenek 

lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan. 

c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan 

sekandung, dan kerabat seibu lebih didahulukan atas 

kerabat seayah. 

d. Dasar urutan  ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan 

mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama 

pihak ibu didahulukan atas pihak ayah. 

e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, 

maka hak h}ad}a>nah pindah kepada kepada kerabat yang 

tidak ada hubungan mahram. 

B. H}ad}a>nah menurut Hukum Positif 

Pemeliharann anak (h}ad}a>nah) pada dasarnya menjadi tanggung 

jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai 

hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi 

berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal 
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ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam 

menanggung kewajiban ekonomi tersebut.  

Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong 

menolong antara suami istri dalam memelihara anak, dan 

mengantarakannya sampai dewasa. Undang-undang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. 

Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, koheren dengan tugas daan 

tanggung jawab suami sekaligus hak bagi anak-anaknya.
37

 

Mengenai hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur 

dalam pasal 98 dan pasal 105 ditetapkan sebagai berikut: 

Pasal 98 berbunyi:
38

 

(1) Batas 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 di luar Pengadilan. 

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 

yang mampu menuanaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 

tuanya tidak mampu. 

 

Pasal 105, berbunyi;
39
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Dalam hal terjadinya perceraian: 

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaanya; 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Dalam undang-undang Perkawinan disebutkan, paling tidak, dua 

bab dan delapan pasal yang mengatur tidak saja kedudukan anak tetapi 

juga hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam kaitannya 

dengan kedudukan anak terdapat penjelasan perundang-undangan yang 

mengaskan bahwa kedudukan anak dikaitkan dengan sah atau tidaknya 

sebuah perkawinan, “Anak yang sah, sebagaimana diamanatkan  pasal 42, 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah.”
40

 

Sementara itu pada lima pasal selanjutnya yang secara tegas 

mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menunjukkan berbagai 

penjelasan hukum. Dalam pasal 45 Undang-undang Perkwaninan ayat (1) 

dan ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: 

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi;
41
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(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya; 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. 

Sedangkan pada pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi;
42

 

(1) Anak harus menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka 

dengan baik; 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memeliharamenurut kemampuannya, 

orang tua dan keluarga dalam garis lurus e atas, bila mereka itu 

memerlukan bantuan. 

Sementara dalam pasal 47 sebagai pasal berikutnya, terdapat 

ketentuan undang-undang yang berbunyi;
43

 

(1) Anak yang belum mencapai unur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya; 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 

di dalam dan di luar pengadilan. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga 

menyebutkan mengenai masalah h}ad}a>nah: 

Dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan berbunyi; 

                                                           
42

 Pasal 46, Undang-undang, 15. 
43

 Ibid. 



35 

 

 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:
44

 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusan; 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak untuk itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi 

biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu bagi istri. 

C. NAFKAH ANAK 

Nafkah diartikan dengan pembiayaan. Nafkah berbeda dengan 

h}ad}a>nah. namun keduanya sangat berkaitan erat. dimana apabila seseorang 

dalam melakukanh h}ad}a>nah pasti memerlukan yang namaya biaya 

(nafkah) 

Kata nafaqah diderifasi dari kata al-‘infa>q yang memiliki arti 

mengeluarkan sesuatu, dan hanya digunakan untuk tujuan kebaikan. Jamak 

kata nafaqah  yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nafkah 

ini adalah nafaqat. Dari sisi bahasa diartikan sebagai harta yang 

dikeluarkan seseorang untuk kebutuhan keluarganya, “ma> yunfiquhu al-

‘insa>n ‘ala> ilayhi” 
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Dari ranah istilah shara‟ nafkah didefinisikan sebagai sebuah 

kebutuhan ekonomi standar (kifa>yah) yang diberikan seorang suami 

kepada keluarganya baik istri, anak atau lainnya yang berupa bahan pokok 

dasar, pakaian, dan tempat tinggal.
45

 

Nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan oleh seseorang 

untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang 

menjadi tanggungannya.
46

 

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah 

kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk 

memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu 

dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, 

tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, 

hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang 

wanita, Hindun istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah tentang 

keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi 

kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihatkan dengan mengatakan: “Ambil 

saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu.”
47

 

Selain itu landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain 

hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang 

membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak 
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yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling 

dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya. Apabila ibu bertanggungjawab 

atas kepengasuhan anak, maka ayah bertanggung jawab mencarikan 

nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak 

kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan 

nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk 

membiayai dirinya sendiri.
48

 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang 

ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan 

kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya, oleh sebab 

itu kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan 

bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah 

dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh 

ayahnya yang sedang dalam berkelapangan.
49

 

Seperti telah disebutkan di atas  bahwa ayah berkewajiban 

member nafkah pada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini 

memerlukan syarat –syarat sebagai berikut:
50

 

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. 

anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak 

atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. 

                                                           
48
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2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa member nafkah yang menjadi 

tulang punggung kehidupannya. 

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah 

sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada 

halangan apapun untuk bekerja, gugur lah kewajiban ayah untuk memberi 

nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai 

umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau 

kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan 

nafkah untuk anaknya itu.
51

  

Anak perempuan dibebankan kepada ayah memberi nafkah 

kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai 

pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa 

untuk bekerja mencari nafkah sendiri. apabila ia telah kawin, nafkahnya 

menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak 

mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya 

berkewajiban lagi member nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum 

menikah. 

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan 

memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, 

kewajiban memberi nafkah pada anak-anaknya yaitu tidak gugur. Apabila 

ibu anak-anak itu berkemampuan, dapat diperintahkan untuk 

mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka 
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itu tetapi dapat diperhitungkan menjadi hutang ayah yang dapat ditagih 

saat ayah sudah mampu.
52

 

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi 

keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang 

yang menurut berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. 

Berdasarkan firman Allah:
53

 

    

     

   

      

     

    

   

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan”.
54

 

 

Ada beberapa sebab, yang menjadikan seseorang wajib memberikan, 

sehingga hal tersebut menjadi keharusan bagi pemberi nafkah, untuk 

memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. 

Diantara sebab-sebab itu adalah:
55

 

1. Sebab Keturunan 

Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib member nafkah 

kepada anaknya; begitu pula pada cucu, kalau dia tidak mempunyai 

bapak. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada 
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Rasulullah SAW. Dia berkata, ”Abu Sufyan adalah orang yang 

kikir, dia tidak member saya dan anak saya nafkah selain yang saya 

ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu 

memudaratkan saya? Jawab beliau “Ambil olehmu dari hartanya 

dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.” 

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah 

apabila anak masih kecil dan  miskin, atau sudah besar tetapi tidak 

kuat berusaha dan miskin pula. Begitupula sebaliknya anak wajib 

memberi nafkah kepada kedua bapak ibunya apabila kedua nya 

tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. 

2. Sebab Pernikahan 

Suami diwajibkan member nafkh kepada istrinya yang taat, baik 

makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan 

lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut 

kemampuan suami. 

4. Sebab Milik 

Seseorang yang memiliki binatang wajib membewri makan 

binatang itu, dsan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi 

beban lebih dari semestinya. 

D. DampakPerceraian terhadap H}ad}a>nah dan Nafkah Anak 

Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu 

yang menyangkut kesejahteraan anak adalah di bawah pengamatan kedua 

orang tuanya. Suami istri bahu membahu, bekerja sama memenuhi semua 
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keperluan anaknya, anak pun merasa tenteram dalam pertumbuhan 

jasmaniah dan rohaniahnya.
56

 

Kewajiban orang tua untuk tetap bertanggung jawab terhadap 

segala kebutuhan untuk kesejahteraan anak tidak akan terputus, meskipun 

keduanya bercerai. Diamana kewajiban tersebut tetap melekat padanya. 

Hal ini sesuai pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Yang berbunyi: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusan; 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak untuk itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi 

biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu bagi istri. 

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan 

mengenai hadhanah jika terjadi perceraian, yang berbunyi: 

Dalam hal terjadinya perceraian:
57
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1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkankepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaanya; 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung  ayahnya. 

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, 

meskipun terjadi perceraian, namun kedua orang tua tetap bertanggung 

jawab terhadap kelangsungan hidup anak. Secara eksplisit dijelaskan 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi 

Hukum Islam bahwa bapaklah yang tetap menjadi penanggung jawab 

dalam pemberian nafkah anak setelah perceraian terjadi. Hal ini juga 

sesuai dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrai 

Peradilan Negara. 

Sedangkan dalam hal pemelihan mengenai yang lebih berhak 

memegang hak h}ad}a>nah terdapat ketentuan, jika anak belum mumayyiz 

maka diserahkan kepada ibu, sedangkan apabila anak sudah mumayyiz 

maka anak diberi kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya. 

E. Pertimbangan Hakim 

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan 

kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.
58

 Sejatinya 

pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam 
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kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicita-

citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, undang-undang dan 

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
59

 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menetukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung 

keadilan (ex aquano et bono) dan mengandung kepastian hukum, di 

samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan 

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahlamah Agung. 

 Dalam kegiatan kehidupan masyarakat sangat luas, tidak terhitumg 

jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam peraturan 

perundang-undangan dengan jelas. Maka wajar jika tidak ada peraturan 

perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan 

kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan yang lengkap. Karena 

ketidakjelasan itu maka hakim harus mencari dan menemukan 

hukumnya.
60

 

Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan 

perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila 

penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan 
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ketidakadilan, maka hakim wajib berpijak pada keadilan (moral justice) 

dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal 

justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 

berlaku pada masyarakat (sosial justie). Keadilan yang dimaksud disini 

bukanlah keadilan yang bersifat formil, tetapi keadilan yang bersifat 

materiil / substantif yang sesuai dengan hati nurani hakim.
61

 

Sesuai dengan asas ius curia novit ialah hakim dianggap secara 

mutlak tahu hukum, sebab seorang hakim adalah sarjana hukum dan secara 

khusus dididik untuk itu, sehingga bisa diharapkan untuk dapat menangani 

dan menyelesaikan menurut hukum terhadap perkara yang disidangkan 

dimuka pengadilan, bahkan para hakim wajib membantu para pihak untuk 

menyelesaikan perkaranya dimuka persidangan dalam batas-batas tertentu 

menurut hukum yang ada.
62

 

Berdasarkan prinsip tersebut, hakim tidak boleh menolak 

memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya yang 

mengatur. Dalam situasi yang demikian, hakim harus menciptakan hukum 

sendiri. Menciptakan hukum mengandung arti membuat hukum baru, yang 

sebelumnya belum ada. Menciptakan hukum baru dilakukan dalam rangka 

untuk mengisi kekosongan hukum, karena dalam hukum tertulis maupun 

tidak tertulis tidak ada.
63
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Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa hakim mempunyai 

kedudukan yang penting dalam sistem hukum, begitu pula dengan hukum 

di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya 

melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum 

(rechtvinding) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (creation of 

new law). Padapokoknya, penemuan hukum yang dilakukan oleh 

hakimberawal dari peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada 

hakim untuk diputuskan, sehingga sudah seharusnya putusan hakim 

memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan.
64

 

Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan 

kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara 

yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang 

mempunyai wibawa. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena 

dituangkan dalam bentuk putusan.
65

 

Kegiatan menafsirkan hukum bukan merupakan kegiatan yang 

rasional dan logis, seorang hakim hakim harus mengambil pilihan. Ia 

mempunyai kebebasan yang harus dilakukannya, karena harus 

memutuskan yang tidak boleh ditolaknya dan yang hanya dapat 

dijawabnya berdasarkan pandangan dan penilaiannya. Dan pilihan itu 
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dipilih oleh pandangan pribadinya tentang suatu putusan yang dapat 

diterima oleh masyarakat.
66

 

Aliran penemuan hukum oleh hakim ini kemudian berkembang 

menjadi beberapa aliran seperti antara lain sebagai berikut:
67

 

1. Aliran Begriffjurisprudenz 

Menurut aliran ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak 

lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-

kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. 

Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tertutup, dimana 

pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai suatu tujuan. 

Pekerjaan hakim dianggap sebagai pekerjaan intelek di atas hukum-

hukum rasional dan logis. Kepastian hukum merupakan tujuan dari 

aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga 

masyarakat diabaikan. 

Kritik terhadap aliran ini, terutama berpendapat bahwa hukum bukan 

sekedar persoalan logika dan rasio, tetapi juga persoalan hati nurani 

maupun pertimbangan akal budi manusia, yang kadang-kadang bersifat 

irrasional. 

2. Aliran Interessenjurisprudenz (Freirechtslehre) 

Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang jelaslah tidak lengkap. 

Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum sedangkan hakim 

dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk 
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melakukan penemuan hukum, jadi hakim bukan sekedar menerapkan 

undang-undang saja, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk 

peraturan dalam putusan hakim. 

Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim boleh 

menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Jadi, 

disini hakim mempunyai freies ermessen. Ukuran dengan kesadaran 

hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari 

keyakinan hakim, dimana kedudukan hakim bebas mutlak. 

Menurut aliran Interessenjurisprudenz (Freirechtslehre), suatu 

peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai suatu yang 

formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya, yaitu tujuan 

hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan, atau memenuhi 

kepentingan (interessen) atau kebutuhan hidup yang nyata. Oleh karena 

itu, dalam putusannya, hakim harus bertanya kepentingan manakah 

yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. 

Karenanya pula, hakim harus memahami kepentingan sosial, 

kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingan kultural maupun 

kepentingan-kepentingan lainnya, dalam suatu peristiwa konkret 

tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. 

3. Aliran Soziologische Rechtsschule 

Aliran ini tidak menyetujui hakim diberikan freies ermessen atau 

menolak adanya kebebasan dari hakim dalam melakukan penemuan 

hukum, namun demikian hakim bukan hanya sekedar corong undang-
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undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-

kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga 

masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat. Menurut aliran ini, 

dalam melaksanakan tugasnya hakim tetap mempunyai kebebasan, 

tetapi kebebasan yang terikat (gebonded-vrijheid) atau keterikatan yang 

bebas (vrij-gebondenheid). Jadi tugas hakim hanyalah menyelaraskan 

undang-undang dengan keadaan zaman. 

 

F. Pemeriksaan Perkara Perdata 

Pemeriksaan perkara perdata dimuka persidangan terdiri dari 

tahap-tahap atau fase-fase yang tertib dan teratur, yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Tahap sidang pertama sampai anjuran damai 

Tahap ini terdiri dari:
68

 

a. Hakim Membuka Sidang 

Ketua majelis membuka sidang dan menyatakan persidangan 

dibuka untuk umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 Pasal 17 ayat (1) yang mengharuskan semua sidang 

pemeriksaan perkara di Pengadilan dilaksanakan terbuka untuk 

umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tidak 

dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi 
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hukum dan ketentuan ini berlaku untuk semua lingkungan 

peradilan di Indonesia. 

b. Hakim memeriksa identitas para pihak 

c. Anjuran damai 

Anjuran damai sebebarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang 

perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang 

bersifat mutlak dan wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita 

acara persidangan. Jika terjadi perdamaian antara kedua belah 

pihak, maka dibuatkan akta perdamaian di muka Pengadilan dan 

kekuatannya sama dengan putusan. 

Selanjutnya proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang 

dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim 

terlebih dahulu berusaha terlebih dahulu dan tidak berhasil mendamaikan 

para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut ialah:
69

 

1. Pembacaan Gugatan atau Permohonan
70

 

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua 

Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di 

dalamnya mengandung suatu sengketa. Sedangkan surat permohonan 

ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata 

oleh satu pihak yang berkepentingan. 
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Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan 

(yaitu penggugat dan tergugat), sedang dalam perkara permohonan 

hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di 

Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung 

sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon 

dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan 

permohonan ijin beristri lebih dari seorang. 

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara 

tertulis . bagi penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan 

menulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada 

Ketua Pengadilan Agama. 

2. Tahap Jawab Menjawab (Replik Duplik)
71

 

Sesudah pembacaan surat gugtana atau permohonan dan anjuran damai 

tetapi tidak berhasil, ketua majelis hakim akan menanyakan kepada 

termohon atau tergugat, apakah ia akan menjawab secara lisan atau 

tertulis. Jika akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau belum 

siap. Sejak saat itulah masuk pada proses jawab menjawab, baik antara 

pihak dengan pihak maupun pihak dengan hakim. Dalam hal replik 

duplik, yang perlu diperhatikan dengan benar adalah: 

a. Tergugat atau termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir; 

b. Pertanyaan hakim kepada para pihak harus terarah, hanya 

menanyakan yang relevan dengan hukum; 
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c. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim, 

harus melalui izin ketua majelis. 

3. Tahap Pembuktian
72

 

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu 

fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut 

hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para 

pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa 

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukannya. Tujuan pembuktian adalah untuk 

memperoleh kepastian bahwa  peristiwa atau fakta yang diajukan itu 

benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan 

adil. Yang termasuk alat bukti dalam perkara perdata yaitu, alat bukti 

surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, 

dan alat bukti sumpah. 

Yang perlu ditekankan dalam pembuktian adalah sebagai berikut:
73

 

a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan 

kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat 

bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi 

kesempatan kepada pihak lawannya jika ada sesuatu yang 

ditanyakan oleh pihak lawan kepada saksi tersebut; 

b. Semua alat bukti yang disodorkan pleh para pihak, harus 

disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis 
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memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang 

mengajukan bukti; 

c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti dimuka persidangan 

adalah tugas para pihak itu sendiri, hakim hanya membantu jika 

dimintai tolong oleh para pihak, seperti memanggil saksi. 

4. Tahap penyusunan konklusi
74

 

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis 

hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-

kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan). Konklusi 

ini sifatnya untuk membantu majelis hakim karena hakim juga 

manusia yang ingatannya terbatas, disamping itu mungkin ada diantara 

sidang-sidang yang hakim anggotanya berganti, dan itulah perlu 

adanya konklusi. 

5. Musyawarah Majelis 

Musyawarah majelis yaitu suatu sikap yang terdapat yang diambil oleh 

majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara masing-masing 

mengemukakan pendapat hukumnya atau alasannya yang dilakukan 

secara rasia dan tertutup sebelum hakim mengucapkan keputusannya. 

Langkah-langkah atau teknis musyawarah majelis hakim yaitu: 

a. Ketua majelis hakim mempersilahkan kepada hakim yang lebih 

senior dan hakim senior anggota satu untuk menyampaikan 

pendapatnya berupa fakta-fakta yang sudah terbukti dan tidak 
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terbukti, dasar hukum apa yang disampaikan  dan pertimbangan 

keadilan dan kemaafaatan hukum secara tertulis; 

b. Majelis menyepakati pendapat ulama yang memenuhi ketentuan 

hukum yang berlaku, dan memenuhi rasa keadilan serta asas 

manfaat; 

c. Jika tidak ada kesepakatan dilakukan voting dan pendapat yang 

kalah merpakan dissenting opinion 

d. Jika tiga majelis hakim berbeda pendapat mak yang digunakan 

adalah pendapat ketua majelis; 

e. Pendapat para hakim anggota dan ketua majelis dicatat dalam 

ikhtisar musyawarah yang ditanda tangani oleh ketua majelis dan 

panitera sidang dilampirkan dalam berita acara persidangan 

terakhir. 

6. Putusan 

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai 

hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
75

 

Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, 

kecuali jika ada alasan tertentu pengucapan putusan hakim akan 

dilakukan tertutup untuk umum dan pengucapan keputusan hanya 

boleh dilakukan minimal setelah keputusan terkonsep rapi yang sudah 

ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

1. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun76 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten 

Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km 6 Nglames, dengan Nomor Telpon 

0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri di atas 

tanah seluas 1.539 M2 dengan luas gedung 250 M2. Pembangunan dimulai 

pada tahun 1986/1987 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 

dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil 

Awal 1408 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi 

oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs. Bambang 

Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas pada Tahun 

1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen 

Agama) seluas 1539 M2. 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya 

sebelah utara Kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga 

Pelayanan Hukum Kota yang mana pada awalnya mempunyai induk di 

Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatarbelakangi oleh 

meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama 
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Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian 

perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi 

jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara 

Kotamadya dengan Kabupaten. 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun 

telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode yaitu : 

a. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987 – 1990 ) yang pada saat itu 

hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua 

sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu 

oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah : KH. Khudlori, dan 

KH. Haromain, dan Ibu Shafurah.Pada Tahun 1990 Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bapak. 

Miswan, SH dan Bapak. Drs. Misbahul Munir. 

b. Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali Bapak. 

Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). 

c. Pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu 

kepemimpinan diambil oleh Bapak. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-

2004). 

d. Pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). 
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e. Pada periode kelima ini, puncak kepemimpinan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dipimpin Bapak. Drs. H. Salman Asyakiri, SH 

(2008-2010). 

f. Pada periode keenam kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun dipimpin Ibu Hj. Sri Astuti, SH, 

g. Pada periode ketujuh dipimpin oleh Drs. H. Amam Fakhrur, SH, MH. 

h. Pada periode kedelapan dipimpin oleh Drs. Kafit, MH  hingga 

sekarang. 

2. Visi dan Misi 

Visi : 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman 

di Negara Republik Indonesia, yaitu : "Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung". 

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut: 

Misi : 

a. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Peradilan Agama; 

b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern; 

c. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Yang di Mohonkan 

Banding, Kasasi dan PK; 

d. Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai Sumber Hukum Materiil Peradilan 

Agama 

3. Kewenangan Pengadilan Kabupaten Madiun 
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Yang dimaksud dengan kewenangan ( kompetensi ) Peradilan 

Agama dalam kaitan hukum acara adalah kewenangan Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hukum acara 

dikenal dua kompetensi utama, yaitu:. 

a. Kompetensi Absolut 

Kompetensi absolut Peradilan Agama yaitu kewenangan absolut 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam 

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dapat 

terlihat dengan jelas dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

yaitu Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. 

Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal 

yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara 

lain: 

1) Izin beristri lebih dari seorang; 

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali 

atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 
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3) Dispensasi kawin; 

4) Pencegahan perkawian; 

5) Penolakan perkawian oleh Pegawai Pencatat Nikah ; 

6) Pembatalan perkawinan; 

7) Gugatan kelalaian  atas kewajiban suami istri; 

8) Perceraian karena talak; 

9) Gugatan perceraian; 

10) Penyelesaian harta bersama; 

11) Penguasaan anak; 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 

mematuhinya; 

13) Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh 

suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi 

seorangbekas istri; 

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15) Putusan tentang kekuasaan orang tua 

16) Pencabutan kekuasaan wali; 

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam 

hal kekuasaan seorang wali dicabut; 

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal 

mati kedua orangtuanya; 
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19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda 

anak yang ada di bawah kekuasaanya; 

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam; 

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan 

untuk melakukan perkawinan campuran; 

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi 

sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 

 

 

b. Kompetensi Relatif 

Penentuan kompetensi relatif ini sangat penting untuk memberikan 

petunjuk kepada pihak bererkara ke Pengadilan Agama mana ia 

dapat mengajukan gugatan atau permohonannya, agar gugatan atau 

permohonannya memenuhi persyaratan formil dan pihak yang 

merasa keberatan beracara pada suatu Pengadilan Agama tertentu 

dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) dengan landasan 

kewenangan relatif ini. 

Dalaam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun yang beralamat di Jalan Raya Tiron Km.6 

Nglames, Madiun mempunyai wilayah hukum yang meliputi 15 

kecamatan, yaitu: 
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1. Kecamamatan Jiwan, meliputi: Desa Jiwan, Desa Sambirejo, 

Desa Grobogan, Desa Wayut, Desa Klagenserut, Desa Teguhan, 

Desa Ngetrep, Desa Bedoho, Desa Bribik, Desa Bukur, Desa 

Matesih, Desa Sukolilo, Desa Kincangwetan, dan Desa 

Kwangsen. 

2. Kecamatan Wungu, meliputi: Kelurahan Wungu, Desa 

Bantengan, Desa Karangrejo, Desa Mojopurno, Desa 

Mojorayung, Kelurahan Munggut, Desa Nglambangan, Desa 

Nglanduk, Desa Sobrah, Desa Tempursari, Desa Brumbun, Desa 

Pilangrejo, Desa Sidorejo, Desa Kresek. 

3. Kecamatan Madiun, meliputi: Desa Tiron, Kelurahan Nglames, 

Desa Betek, Desa Banjarsari, Desa Dimong, Desa Tulungrejo, 

Desa Tanjungrejo, Desa Dempelan, Desa Gunungsari, Desa 

Sendangrejo, Desa Sumberejo, Desa Bagi, Desa Sirapan. 

4. Kecamatan Sawahan, meliputi: Desa Kanung, Desa Rejosari, 

Desa Pucangrejo, Desa Krokeh, Desa Lebakayu, Desa Bakur, 

Desa Sidomulyo, Desa Golan, Desa Cabean, Desa Sawahan, Desa 

Pule, Desa Klumpit, Desa Kajang. 

5. Kecamatan Mejayan, meliputi: Desa Kaliabu, Desa Mejayan, 

Kelurahan Krajan, Desa Kebonagung, Desa Darmorejo, Desa 

Kaligunting, Desa Wonorejo, Desa Klecorejo, Desa Blabakan, 

Desa Ngampel, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Kelurahan 

Pandean, Kelurahan Bangunsari. 
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6. Kecamatan Kebonsari, meliputi:  Desa Singgahan, Desa Balerejo, 

Desa Pucangnaom, Desa Sukorejo, Desa Palur, Desa Kedondong, 

Desa Mojorejo, Desa Bacem, Desa Krandengan, Desa Kebonsari, 

Desa Sidorejo, Desa Rejosari, Desa Tambakmas, Desa 

Tanjungrejo. 

7. Kecamatan Balerejo, meliputi: Desa Garon, Desa Balerejo, Desa 

Glonggong, Desa Kuwu, Desa Pacinan, Desa Simo, Desa 

Kebonagung, Desa Gading, Desa Sumberbening, Desa Bulakrejo, 

Desa Tapelan, Desa Babadan Lor, Desa Warurejo, Desa 

Jerukgulung, Desa Kedungjati, Desa Sogo, Desa Banaran, Desa 

Kedungrejo. 

8. Kecamatan Pilangkenceng, meliputi: Desa Muneng, Desa 

Purworejo, Desa Bulu, Desa Dawuhan, Desa Duren, Desa Gandu, 

Desa Kedungbanteng, Desa Kedungmaron, Desa Kenogorejo. 

9. Kecamatan Geger, meliputi: Desa Kaibon, Desa Kranggan, Desa 

Kertosari, Desa Kertobanyon, Desa Sangen, Desa Uteran, Desa 

Sambirejo, Desa Nglandung, Desa Geger, Desa Putat, Desa 

Purworejo, Desa Slambur, Desa Sareng, Desa Jtisari, Desa 

Jogodayuh, Desa Banaran, Desa Klorogan, Desa Pagotam, Desa 

Sumberejo. 

10. Kecamatan Dagangan, meliputi: Desa Dagangan, Desa Bnjarejo, 

Desa Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Kulon, Desa Jetis, Desa 

Sewulan, Desa Joho, Desa Kepet, Desa Ketandan, Desa 
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Segulung, Desa Padas, Desa Tileng, Desa Prambon, Desa 

Mruwak, Desa Sukosari. 

11. Kecamatan Dolopo, meliputi: Desa Dolopo, Kelurahan 

Bangunsari, Desa Ketawang, Desa Doho, Desa Glonggong, Desa 

Lemah, Kelurahan Mlilir, Desa Kradinan, Desa Suluk, Desa 

Blimbing, Desa Candimulyo, Desa Bader. 

12. Kecamatan Saradan, meliputi: Desa Bajulan, Desa Bener, Desa 

Bongsopotro, Desa Klumutan, Desa Ngepeh, Desa Sambirejo, 

Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Sumbersari, Desa Tulung, 

Desa Bandungan, Desa Klangon, Desa Pajaran, Desa Sugihwaras, 

Desa Sumberbendo. 

13. Kecamatan Wonoasri, meliputi:  Desa Wonoasri, Desa Jatirejo, 

Desa Ngadirejo, Desa Buduran, Desa Klitik, Desa Plumpungrejo, 

Desa Purwosari, Desa Sidomulyo, Desa Bancong, Desa 

Banyukambang. 

14. Kecamatan Kare, meliputi: Desa Kare, Desa Bodag, Desa Bolo, 

Desa Kepel, Desa Kuwiran, Desa Morang, Desa Cemo, Desa 

Randualas. 

15. Kecamatan Gemarang, meliputi: Desa Gemarang, Desa Batok, 

Desa Durenan, Desa Nampu, Desa Sebayi, Desa Tawangrejo, 

Desa Winong. 

B. H>}ad}a>nah dan Nafkah Anak dalam Perkara Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA 

Kab.Mn. 

1. Duduk Perkara 
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Dalam perkara nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn tersebut, 

terdapat gugatan balik rekonvensi, yang di dalamnya terdapat tuntutan dari 

istri mengenai h}ad}a>nah serta nafkah yang ditujukan untuk kepentingan 

anak.  

Pemohon dan Termohon dulu pernah melaksanakan pernikahan 

yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, 

tertanggal 24 Nopember 2009. Antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 

seorang anak perempuan yang bernama AA. 

Setelah pernikahan berlangsung keadaan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara 

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus. Puncaknya pada bulan Agustus 2016, Pemohon melayangkan 

gugatan kepada istrinya untuk mengakhiri rumah tangga mereka.  

2. Mediasi 

Setelah hari sidang dan tanggal sidang telah ditetapkan, Pemohon 

datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan 

Termohon juga hadir menghadap persidangan. 

Selanjutnya majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan 

memberi nasehat agar mengurungkan niatnya untuk mengurungkan natnya 

dalam bercerai, namun tidak berhasil. 

3. Jawaban Dan Rekonpensi
77 

                                                           
77

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Salinan Putusan Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA 
Kab.Mn. (Mahkamah Agung RI, 2017), 4-5. 
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Berdasarkan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

mengajukan jawaban dan gugat rekonpensi sebagai berikut: 

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang 

sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2009 

Masehidihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat 

dalam Register Buku Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx; 

b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah orang tua Termohon di RT 1 RW 1 Desa Luworo Kecamatan 

Pilangkenceng Kabupaten Madiun hingga pisah rumah; 

c. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 

1 (satu) anak bernama AA, perempuan, umur 6 Tahun, yang sekarang 

ikut Termohon; 

d. Bahwa tidak benar, yang memicu terjadinya pertengkaran diantara kami 

karena faktor ekonomi yang didalilkan. Termohon selalu merasa kurang 

atas nafkah yang diberikan Pemohon, yang terjadii sebenarnya saya 

bekerja di MPS DMA Tiron sebelum suami saya menjadi TKI. Jadi, saya 

tidak rnerasa kurang karena saya lah yang bekerja pada waktu itu. Benar. 

Karena dulu setelah menikah saya sempat tinggal dirumah orang tua 

suami saya selama 2 minggu. Tapi setelah itu orang tua suami saya 

menyuruh suami saya untuk pergi meninggaikan saya kerumah 

saudaranya di Jambi. Lalu saya putuskan untuk pulang kerumah orang tua 

saya. Setelah 2 bulan pergi meninggaikan saya, suami saya mencari saya 

kerumah orang tua saya dan akhlrnya kami putuskan untuk tinggal 

dirumah orang tua saya. Tidak benar jika Termohon tidak taatdan patuh 
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kepada Pemohon selaku suami, serta tidak menghormati orang tua 

Pemohon selaku mertua, yang benar adalah orang tua suami saya yang 

tidak menyukai saya. Padahal saya sudah bersikap baik pada orang tua 

suami saya; 

e. Tidak benar jika perselisihan yang terus terjadi dan akhirnya memuncak 

pada tanggal 25 Juni 2016, tepatnya pada saat Pemohon cuti, yang 

diakibatkan oleh permasalahan yang sama, yang sebenarnya terjadi 

adalah pada waktu cuti tidak ada pertengkaran, malah karni pergi ke 

Madiun untuk jalan-jalan. Dan saya tidak pernah menuduh suami saya 

punya wanita lain. Malah suami saya yang menuduh saya punya pria lain; 

f. Bahwa tidak benar jika Pemohon telah mengupayakan agar rumah tangga 

tetap utuh; 

g. Bahwa tidak benar jika pernikahan sudah tidak harmonis lagi dan tidak 

sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, Termohon 

meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini 

seadil-adilnya, dengan permintaan Termohon sebagai berikut: 

1. Menolak seluruhnya permohonan cerai talak pemohon; 

2. Meminta hak asuh anak kepada saya; 

3. Meminta hak saya tiap bulan sampai ada keputusan hukum tetap 

sebesar Rp. 1.500.000; 

4. Meminta hak anak untuk sekolah yang harus diberikan tiap bulan 

sebagai berikut: 

- Sekolah TK tiap bulannya Rp. 1.000.000; 

- Sekolah SD tiap bulannya Rp. 1.500.000; 
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- Sekolah SMP tiap bu!annya Rp.2.000.000; 

- Sekolah SMA tiap bulannya Rp. 2.500.000; 

5. Meminta biaya kuliah. Karena saya tidak tahu berapa biaya kuliah 

dan dimana nanti anak saya kuliah maka saya meminta biaya sebesar 

Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) 

6. Saya meminta tempat tinggal / rumah untuk tinggal anak saya dan 

saya. 

7.  Mernbebankan biaya perkara kepada pemohon. 

4. Replik Pemohon
78

 

Berdasarkan jawaban Termohon dan sekaligus disertai tuntutan 

tersebut, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang 

sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2009 

Masehidihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat 

dalam Register Buku Nikah Nomor: 501/13/XI/2009; 

b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah orang tua Termohon di RT 1 RW 1 Desa Luworo Kecamatan 

Pilangkenceng Kabupaten Madiun hingga pisah rumah; 

c. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 

1 (satu) anak bernama AA, perempuan, umur 6 Tahun, yang sekarang 

ikut Termohon; 

d. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil Posita Permohonan Pemohon  

Nomor  4, yang benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 
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sejak sekira tahun 2012 mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana 

Pengakuan Termohon dalam jawabanya yang menjelaskan bahwa 

Pemohon memang sebelum menjadi TKI tidak memiliki pekerjaan yang 

mapan, Termohon pergii meninggalkan rumah orang tua Pemohon saat 

Pemohon bekerja di Luar Jawa, Termohon Tidak menghormati orang tua 

Pemohon hal yang mana Pemohon sebelum berangkatke luar jawa 

berpesan untuk menghormatinya dan tetap tinggal di rumah orang tua 

Pemohon; 

e. Tidak benar apabila tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan, faktanya 

dapat dilihat dari akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan 

tersebut yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat cuti 

tersebut tidak tinggal bersama dan memilih pisah tempat. Pemohon 

tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula Termohon juga tinggal 

di rumah orang tuanya; 

f. Bahwa berkaitan dengan beberapa tuntutan Termohon kepada Pemohon, 

Pemohon dapat menanggapinya sebagai berikut: 

- Hak Asuh anak, Pemohoh tidak mempermasalahkan apabila diasuh 

oleh Termohon; 

- Hak setiap bulan sampai ada keputusan hukum tetap sebesar Rp 

1.500.000,- Pemohon menyanggupinya sebesar Rp 1.000.000,-; 

- Pembiayaan untuk sekolah anak, tanpa Termohon memintanya, 

Pemohon dengan rela dan ikhlas akan membiayainya hingga dewasa 

sesuai kemampuan Pemohon, karena faktanya hingga saat ini 

Pemohon juga membiayainya, namun Pemohon keberatan apabila 
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Termohon merincinya, karena Pemohon bukan Pegawai Negeri yang 

mempunyai gaji yang tetap; 

- Bahwa berkaitan dengan tempat tinggal untuk Termohon, Pemohon 

keberatan, namun Pemohon sudah merencanakan untuk membuatkan 

rumah untuk dan atas nama anak yang bernama Anindya Ananta, 

Perempuan, umur 6 Tahun, dan saat ini usaha Pemohon masih dalam 

proses mengumpulkan uang guna merealisasikannya; 

g. Bahwa Pemohon perlu menegaskan kembali, Pemohon merasa sudah 

tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, 

karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang 

kekal dan bahagia, kiranya semakin jauh dan sulit, oleh karenya Pemohon 

ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya melalui perceraian 

daripada antara satu dengan lainnya saling menyakiti; 

h. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan atas hukum, 

fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon 

kepada Majlis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh 

Permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon; 

Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas,  mohon kepada yang mulia Majlis Hakim yang memeriksa perkara 

ini berkenan memutuskan: 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon; 
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2. Memberi izin Pemohon EK bin P, untuk mengucapkan ikrar talak 

terhadap Termohon DAS binti Sdi depan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama kabupaten Madiun; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

 

 

5. Duplik Termohon
79

 

Berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan 

duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Mengenai Jawaban nomor 4: 

Bahwa kami tidak pernah ada pertengkaran meskipun kami tidak tinggal 

bersama karena kami sudah sepakat untuk tinggal terpisah pemohon 

masih sering mengunjungi kami. Dan mengenai pemohon bekerja diluar 

pulau Jawa itu sebenarnya pemohon tidak bekerja melainkan tinggal di 

rumah saudaranya karena disuruh orang tuanya untuk menjauhi saya. 

Dan sebelum pergi keluar Jawa pemohon tidak pernah berpamitan dan 

tidak meninggalkan pesan apapun kepada saya. Pemohon berangkat 

setelah mengantar saya kerumah nenek saya. Pemohon hanya berpamitan 

untuk pergi ke Puskesmas untuk berobat karena pada waktu itu sedang 

kurang enak badan. Dan akan menjeput saya setelah itu, tapi setelah saya 

tunggu sampai malam pemohon tidak menjemput saya dan handphone 

pun tidak aktif. Akhirnya saya pulang kerumah pemohon diantar oleh 

paman saya. Setelah tiba di rumah saya kaget karena baju dilemari semua 

tidak ada. Dan saya bertanya kepada keluarganya tidak ada yang 
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memberitahu kemana pemohon pergi dan meninggalkan saya dirumah 

pemohon, saat ditinggal saya sudah berusaha menghormati keluarganya, 

tapi keluarganya bilang untuk apa tetap tinggal disini karena pemohon 

tidak ada dirumah dan keluarganya juga bilang rumah ini bukan rumah 

pemohon. Dan akhirnya saya dijemput oleh keluarga saya. Sampai 

akhirnya pemohon kembali dan menemui saya dirumah orang tua saya; 

b. Mengenai jawaban no 5: 

Tidak benar kalau ada pertengkaran dan-perselisihan, karena saya selalu 

mengalah walaupun kami tidak tinggal serumah. Dan saya juga tidak 

mempermasalahkan pemohon tinggal dirumah orangtuanya, karena 

pemohon juga masih sering mengunjungi kami. Dan pada waktu cuti 

bulan Juni tidak ada pertengkaran karena kami pada tanggal 28 Juni 2016 

kami pergi ke Ngawi, tanggal 29 Juni 2016 kami pergi ke Madiun, 

tanggal 3 Juli 2016 kami pergi ke Caruban, tanggal 9 Juli 2016 kami 

pergi ke Ngawi, tanggal 15 Juli 2016 kami pergi ke Taman Kota dan ada 

bukti foto pada waktu pergi bersama dan tidak ada pertengkaran 

walaupun kami tidak tinggal bersama; 

c. Mengenai tanggapan tuntutan 

- Hak asuh anak tetap pada saya; 

- Hak setiap bulan sampai ada keputusan tetap saya menyetujuinya 

- Hak pembiayaan sekolah anak saya saya menyetujuinya, dan 

pembiayaan tersebut harus benar-benar diberikan mulai masuk SD, 

SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Dan harus diberikan setiap 

bulan; 
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- Berkaitan dengan tempat tinggal untuk anak saya, saya 

menyetujuinya. Dan harus terealisasikan sebelum anak saya masuk 

Perguruan Tinggi; 

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas saya meminta 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar 

memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya; 

6. Pembuktian
80

 

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti berupa surat-surat: Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah 

nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 24 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, 

Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun dan telah bermeterai cukup. 

Setelah memeriksa surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah 

mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan 1 (satu) keterangan yang diberikan dari 

pihak keluarga, masing-masing bernama: 

1. RS bin MS, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang buah, 

tempat kediaman di  RT 6 RW 3 Desa Glonggong Kecamatan Balerejo 

Kabupaten Madiun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai 

berikut;  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Termohon karena saksi 

adalah paman Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009; 
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- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah orang tua Termohon di Desa Luworo; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang diasuh 

oleh Termohon; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon 

saat ini berada di Korea; 

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah karena berangkat 

sebagai TKI di Korea; 

- Bahwa pisah rumahnya sampai sekarang kurang lebih 3 tahun; 

- Bahwa Pemohon pernah cuti namun Pemohon pulang ke rumah 

orang tuanya sendiri; 

- Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon 

tersebut disebabkan  antara Pemohon dengan Termohon sering 

bertengkar. 

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari informasi Pemohon; 

- Bahwa masalahnya Termohon tidak cocok dengan orang tua 

Pemohon, tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan 

Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain; 

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan membicarakan 

dengan keluarga Termohon, namun tidak ada titik temu; 

2. S bin P, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bunga, tempat 

kediaman di  RT 3 RW 2 Desa Glonggong Kecamatan Balerejo 

Kabupaten Madiun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai 

berikut;   

- Bahwa saksi kenal karena saksi kakak kandung Pemohon. 
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

orang tua Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak 

yang sekarang ikut Termohon; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 

2013 karena Pemohon berangkat kerja ke Korea Selatan; 

- Bahwa sampai sekarang kurang lebih 3 tahun; 

- Bahwa Pemohon sudah pernah pulang namun waktu pulang ke 

rumah orang tuanya sendiri; 

- Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon 

tersebut disebabkan seringnya terjadi percekcokan antara Pemohon 

dan Termohon; 

- Bahwa saksi mengetahui perengkaran tersebut dari cerita Pemohon; 

- Bahwa pokok permasalahannya sejak awal ibu kandung Pemohon 

sudah tidak suka dengan Termohon, namun Pemohon memaksa 

menikah dengan Termohon, dan setelah menjalani rumah tangga 

ternyata tidak ada kerukunan, Termohon terlalu cemburu dengan 

Pemohon dan menuduh Termohon memiliki wanita lain; 

- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasehati Pemohon agar bisa rukun 

kembali dengan Termohon namun Pemohon berkeras ingin cerai; 

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya; 
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3. Y binti MS, umur 58 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun 

Plumpung, RT 6 RW 3 Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, 

Kabupaten Madiun, memberi keterangan sebagai berikut: 

- bahwa, dirinya adalah ibukandung Pemohon dan benar Pemohon 

dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah mempunyai 1 

orang anak yang sekarang diasuh Termohon; 

- bahwa, sepengetahuan dirinya antara Pemohon dengan Termohon 

sering bertengkar karena sejak awal nikah tidak disetujui 

pernikahannya tersebut meski telah punya anak hingga sekarang; 

- bahwa, dirinya selaku orang tua sudah menasehati agar memikirkan 

yang baik ternyata Pemohon tetap memilih berpisah dari Termohon; 

Berdasarkan atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan 

Termohon menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya kedua belah pihak 

berperkara tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar 

Pengadilan menjatuhkan putusannya. 

7. Putusan
81

 

a. Dalam Konpensi 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (EP bin P) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (DAS binti S) di depan sidang 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Pilangkenceng, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; 

4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut‟ah kepada Termohon 

sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); 

b. Dalam Rekonpensi 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; 

2. Hak hadhonah terhadap anak yang bernama AA, perempuan, umur 6 

tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi; 

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak 

sekurang kurangnya  sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 

setiap bulan kepada Pengguga rekonpensi sejak putusan ini 

berkekuatan hokum tetap  hingga anak dewasa dan atau mandiri; 

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada 

Penggugat Rekonpensi nafkah iddah selama tiga bulan sebesar 

Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah); 

5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima 

selain dan selebihnya; 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi: 

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini 

dihitung sebesar Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu  ribu  

rupiah) 

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 954/Pdt.G/2016/PA 

Kab.Mn. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis 

kepada Hakim yang mengadili perkara Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn 
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tentang h}ad}a>nah dan nafkah pada anak pacsa perceraian, diperoleh bahwa dasar 

dalam memutus perkara tersebut mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

“Dalam memutus perkara tersebut yang menjadi acuan adalah dalam 

pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

yang beisi bahwa ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab terhadap 

anak meskipun perkawinan putus semata-mata untuk kepentingan 

anak.”
82

 

 

Meskipun hubungan kedua orang tua putus karena perceraian, maka 

kewajiban orang tua tetap melekat untuk untuk tetap memelihara, merawat, serta 

membiayai anak. Hal ini dilalakukan semata-mata untuk kepentingan anak itu 

sendiri. Dengan demikian si anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan yang seharusnya. Bisa mendapatkan kasih sayang penuh 

meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. 

Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan h}ad}a>nah adalah usia 

anak itu sendiri, karena h}ad}a>nah merupakan perawatan bagi anak dalam hal ini 

mengasuh dan mendidik. Namun pada umumnya h}ad}a>nah jatuh pada tangan ibu, 

karena sesuai kebiasaan yang ada ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih 

besar terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan h}ad}a>nah lebih sering 

diberikan kepada ibu, terutama jika usia anak masih kecil atau belum mumayyiz. 

“Dalam hal terjadinya perceraian, bagi anak yang belum mumayyiz hak 

h}ad}a>nah jatuh pada tangan ibu, seperti yang tertera dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41. Apabila 

anak sudah mumayyiz, maka anak diberi pilihan untuk memilih ikut 

bapak atau ibu. Sedangkan untuk masalah nafkah bagi anak, tetap 

menjadi tanggung jawab bapak.”
83

 

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, ibu memiliki hak mutlak untuk 

mengasuh anak (h}ad}a>nah), selama anak belum mumayyiz atau belum mencapai 
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umur 12 tahun. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan jika bapak tidak 

memiliki hak h}ad}a>nah, selama ibu tidak memenuhi kriteria dalam hal 

pemeliharaan (h}ad}a>nah) anak. 

Secara eksplisit seperti yang tertulis dalam buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama nomor 15 Tentang Pemeliharaan dan 

nafkah anak yang menyebutkan:
84

 

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

adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada 

ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai 

perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, 

kecerdasan intelektual dan agama si anak. 

c. Pengalihan pemeliharaan anak, harus didasarkan pada putusan Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syariah dengan mengajukan permohonan pencabutan 

kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syariah telah ditetapkan di bawah asuhan istri. 

d. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, 

anak, keluarga dalam garis lurus keatas, saudara kandung dan pejabat yang 

berwenang (jaksa). 

e. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu 

berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974). 

f. Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah 

lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. 

                                                           
84

 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 
Buku II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peadilan Agama, 2013), 156-157. 



78 

 

 

Tidak hanya masalah umur yang dijadikan pertimbangan hakim dalam 

memutus masalah h}ad}a>nah namun pertimbangan dari sisi ibu juga diperhatikan.  

“Satu lagi pertimbangannya, yaitu ibu. Karena disini dinilai ibu yang 
memiliki rasa kasih sayang yang lebih selain itu hal ini juga terkait 
dengan kondisi anak”.85 

 

Dalam hal ini h}ad}a>nah diberikan kepada ibu, mengingat dengan bunyi 

undang-undang dan kondisi anak itu sendiri, dimana anak yang masih kecil 

membutuhkan ibunya terutama dalam hal kasih sayang 

Sedangkan dalam undang-undang tidak mengatur mengenai jumlah 

nafkah yang harus diberikan kepada anak apabila kedua orangtuanya bercerai. 

Sehingga hal ini menjadi mutlak pertimbangan hakim dalam memutuskan jumlah 

nafkah untuk anak. Dalam undang-undang hanya menyebutkan pembiayaan tetap 

menjadi kewajiban ayah. 

“Dalam undang-undang tidak terdapat aturan mengenai jumlah nafkah, 
jadi memang tersebut merupakan pertimbangan hakim dalam 
memutuskan jumlahnya”.86

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu majelis hakim yang 

memutus perkara tersebut, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan 

jumlah nafkah pada anak adalah kebutuhan anak itu sendiri. Selain kebutuhan 

anak sebagai pertimbangan, yang tidak kalah penting yang dimasukkan dalam 

pertimbangan hakim adalah kemampuan bapak dalam hal ini mengenai jumlah 

nafkah yang ditetapkan disesuaikan dengan penghasilan bapak. 
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“Yang menjadi pertimbangan yaitu kebutuhan anak itu sendiri, dan 
jumlah penghasilan bapaknya berapa. Dalam pasal 41 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, menyebutkan, bapak menjadi 
penanggung jawab atas pembiayaan anak dalam menjalankan 
kehidupan sehari-harinya”.87 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hakim dalam 

mempertimbangkan jumlah nafkah yang akan diputuskan pada kebutuhan anak 

itu sendiri. Sifat dari kebutuhan disini adalah kebutuhan yang pasti diperlukan 

setiap harinya. Pertimbangan selanjutnya adalah penghasilan bapak. Dimana jika 

hakim tidak mempertimbangkan penghasilan bapak, maka jumlah nafkah yang 

akan diputuskan nanti tidak sesuai, atau bahkan kuranng mencukupi kebutuhan 

nafkah anak itu sendiri.  

 

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Memutus 

Perkara Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn. 

Tidak semua permasalahan yang ada diatur dalam undang-undang. 

Namun meskipun demikian, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan 

tidak ada hukumya. Disinilah hakim harus menggali hukum yang ada sehingga 

dengan demikian akan tercipta hukum baru. Yang mana putusan tersebut akan 

dijadikan referensi bagi hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Inilah 

yang kemudian dikenal dengan yurisprudensi. 
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Dalam upaya melakukan penemuan hukum, seorang hakim akan 

menggali hukum-hukum yang telah ada, nilai-nilai dalam masyarakat,  serta 

berbagai pertimbangan dalam memutuskan perkara. Sehingga dalam putusan 

tersebut dapat menjadikan manfaat bagi para pihak yang berperkara dan dapat 

menciptakan keadilan. 

Pertimbangan hakim menjadi salah satu hal yang krusial dalam uapaya 

penemuan hukum oleh hakim. Karena di dalam pertimbangan tersebut hakim 

akan menilai beberapa hal sebelum dituangkan dalam suatu putusan. Dalam 

melakukan pertimbangan tersebut, tentunya akan dipengaruhi beberapa hal 

sehingga pertimbangan tersebut digunakan dalam memutus suatu perkara. 

Begitu pula dalam perkara nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn, dalam 

perkara tersebut, terdapat gugatan balik atau rekonvensi yaitu memintakan hak 

h}ad}a>nah dan sejumlah nafkah yang digunakan untuk kepentingan anak. Dalam 

peraturan perundang-undang jelas keduanya diatur, baik dalam undang-undang 

perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk nafkah anak sendiri 

tidak terdapat aturan yang menyebutkan berapa jumlahnya. 

Untuk h}ad}a>nah jatuh ke tangan ibu. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

aturan yang ada, mengingat umur anak belum mumayyiz. Hakim memutuskan 

sesuai dengan bunyi undang-undang. Ada faktor kondisi anak yang masih 

dibawah umuryang membutuhkan kasih sayang lebih, yang biasanya didapatkan 

dari seorang ibu. 

“Kondisi anak yang masih kecil lebih membutuhkan ibunya, Karena 

kedekatan emosional yang terjadi antara ibu dan anak jauh lebih besar”.
88
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Dengan kondisi anak yang masih kecil, kasih sayang  dari ibu sangat 

diperlukan, untuk menunjang tumbuh kembangnya  agar sesuai dengan 

perkembangan yang seharusnya. berbeda lagi jika anak sudah besar, maka anak 

diberi kebebasan untuk memilih diasuh siapa. 

“Ibu dinilai memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar, serta lebih telaten 

dalam mendidik anak, terutama  bagi anak kecil yang masih 

membutuhhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Selain itu ibu juga 

dinilai lebih cakap dalam mengurusi dan mendidik anak-anaknya”.
89

 

 

Meskipun tidak menutup kemungkinan h}ad}a>nah bisa jatuh ke tangan 

bapak,  sesuai dengan ketentuan yang ada jika ibu tidak layak, maka hak 

pengasuhan bisa dipindahtangankan ke bapak. namun melihat kasus ini, 

memang sejak awal rumah tangga para pihak bermasalah, si anak juga sudah 

ikut ibunya. selain itu kecakapan seorang ibu dalam mendidik anak dirasa lebih 

baik mengingat rasa kasih saying yang lebih besar,  

Untuk nafkah sendiri yang menjadi pertimbangan utama adalah 

kebutuhan anak. Yaitu kebutuhan yang setiap hari yang dipastikan dibutuhkan 

anak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan menjadi 

pertimbangan utama hakim. 

“Jadi begini mbak, yang pertama kan tadi kebutuhan anak. Kebutuhan 
anak itu sendiri dilihat dari segi usianya dulu, kondisi masyarakat 
setempat, serta lingkungan tempat tinggal anak. Yang dimaksud 
kebutuhan itu sendiri disini kebutuhan dasar, yang setiap hari 
dibutuhkan anak. Karena dalam hal ini anaknya masih kecil, masih 6 
tahun, jadi kebutuhan dasarnya hanya untuk makan saja, yang harus 
dibeli setiap hari”.90 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu hakim, terdapat 

beberapa faktor pertimbangan hakim, diantaranya adalah usia anak, kondisi 

masyarakat serta lingkungan dimana anak tinggal. Karena ketiga faktor tersebut 

mempengaruhi jumlah kebutuhan dari anak itu sendiri. 

Berdasarkan data yang diperoleh, hal-hal yang mempengaruhi 

pertimbangan hakim dalam memutus jumlah nafkah yang diberikan kepada 

anak adalah usia anak, kondisi masyarakat serta lingkungan tempat tinggal anak. 

Usia anak menjadi salah satu faktor pertimbangan penentu jumlah 

nafkah yang diberikan karena, kebutuhan setiap orang berbeda berdasarkan 

usia. Kebutuhan anak usia 6 tahun tentu berbeda dengan anak usia 17 tahun. 

Kondisi masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan hakim. Kondisi masyarakat yang dimaksudkan adalah kondisi 

masyarakat dimana anak tersebut tinggal, bagaimana kebiasaan-kebiasaan 

umum masyarakat setempat. Misalnya kebiasaan umum masyarakat setempat 

makan apa, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian faktor ini juga dipertimbangkan oleh hakim dalam penentuan 

jumlah nafkah. 

Lingkungan tempat tinggal anak juga menjadi salah satu faktor 

pertimbangan hakim. Jika anak tinggal di wilayah pedesaan, maka jumlah nafkah 

yang akan diputuskan juga berbeda dengan anak yang hidupnya tinggal dikota. 

Kehidupan di kota membutuhkan biaya yang tinggi, berbeda dengan di desa 

yang biaya kehidupan sehari-harinya masih bisa dijangkau. 



83 

 

 

“Sedangakan pertimbangan yang selanjutnya adalah kemapuan bapak. 
Rata-rata seorang perempuan itu tidak bisa menunjukkan bukti berapa 
gaji suaminya, misalnya melaui kuitansi ataupun yang lainnya.  Lahh, 
hakim hanya memperkirakan saja disini. Sebenarnya kalau ada bukti 
yang konkrit mengenai jumlah gaji dari suami, hakim dalam penentuan 
nafkah juga bisa disesuaikan dengan keadaan suami”.91 

 

Di dalam kemampuan atau lebih tepatnya jumlah gaji bapak terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi untuk dijadikan pertimbangan. 

Bagaimanapun juga penghasilan dijadikan tolok ikur agar jumlah nafkah yang b 

isa benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada. Hakim dalam memutuskan 

mengujur berdasarkan kemapuan bapak. Sehingga hakim dalam memutuskan 

tidak terlampau tinggi ataupun terlalu rendah.  

“Unsur yang terdapat dalam penghasilan bapak adalah kepatutan dan 
bukti konkrit berapa jumlah gaji yang diterima setiap bulannya. Nafkah 
yang nanti diberikan layak atau tidak berdasarkan pertimbangan yang 
sudah ada. Sedangkan untuk kevalidan jumlah penghasilan tersebut 
diperlukan bukti konkrit berupa kuitansi ataupun yang lainnya yang 
menunjukkan besarnya gaji tiap bulan. Namun dalam hal ini sewaktu 
proses persidangan tidak diungkap.”92 

 

Dengan adanya bukti konkrit berupa kuitansi ataupun slip gaji yang bisa 

ditunjukkan, maka jumlah nafkah yang nantinya diputus bisa disesuaikan. 

Namun karena hal itu tidak diungkap maka hakim memutuskan sekurabng-

kuranbgnya nafkah yang harus dipenuhi adalah Rp. 500,000,- disetiap bulannya. 
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BAB IV 

H }AD}A>NAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN 

(Analisis Putusan Hakim Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn) 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 

0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn. 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menetukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung 

keadilan (ex aquano et bono) dan mengandung kepastian hukum, di 

samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan 

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
93

 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus selalu berusaha agar 

putusannya tersebut bermanfaat bagi yang berperkara dan masyarakat. 

Mengandung atau menjamin kepastian hukum dan yang paling penting 

adalah putusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan.  

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga selalu berusaha 

mewujudkan asas-asas tersebut dalam putusannya. Seperti dalam putusan 

dengan nomor perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn. Dalam putusannya 

tersebut mengandung unsur h}ad}a>nah dan nafkah pada anak, yang 
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notabenenya anak masih dalam kategori belum mumayyiz (di bawah 

umur). 

H}ad}a>nah dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam artinya mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri. 

Seperti dalam putusannya, hak h}ad>anah jatuh pada tangan ibunya, 

mengingat karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum 

mumayyiz.  

“Untuk h}ad}a>nah sendiri, sesuai dalam peraturan yang ada maka 

jika anak belum mumayyiz maka ibu yang lebih berhak untuk 

melakukan pemeliharaan (h}ad}a>nah)”
94

 

 

Hal ini dipertegas dalam aturan yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi:
95

 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz duserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Meskipun bunyi dalam ketentuan undang-undang seperti itu, yaitu 

menyerahkan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz pada ibunya, 
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namun tidak menutup kemungkinan hak h}ad}a>nah bisa juga jatuh ditangan 

ayah. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Sesuai dalam ketentuan 

yang terdapat dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama, tentang pemeliharaan anak dan nafkah, 

pada huruf b disebutkan “pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun 

dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, 

mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat 

pertumbuhn jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”. 

Dalam hal pertimbangan umur, memang sudah sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang ada. Melihat perkara yang ada, disini usia 

anak dikategorikan belum mumayyiz sehingga jatuh ditangan ibu hak 

kepengasuhannya.  

“Dalam hal terjadinya perceraian, bagi anak yang belum mumayyiz 

hak h}ad}a>nah jatuh pada tangan ibu, seperti yang tertera dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 

41. Apabila anak sudah mumayyiz, maka anak diberi pilihan untuk 

memilih ikut bapak atau ibu”.
96

 

“Kondisi anak yang masih kecil lebih membutuhkan ibunya, karena 

kedekatan emosional yang terjadi antara ibu dan anak jauh lebih 

besar”.
97

 

Terlepas dari berbagai pertimbangan dan faktor yang 

mempengaruhi perttimbangan hakim dalam memutus hak h}ad}a>nah agar 

diberikan kepada ibu, hakim mengabulkan permintaan tersebut. karena 
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dilihat dari berbagai aspek memang ibu yang lebih berhak dalam 

mengasuh anak.  

Dengan demikian apa yang diputuskan hakim sudah sesuai dan 

tepat berdasarkan bunyi aturan dalam undang-undang. Oleh karena itu 

dalam analisis selanjutnya akan lebih difokuskan pada analisis mengenai 

jumlah nafkah yang seharusnya diberikan kepada hakim pasca 

perceraian. mengingat dalam peraturan perundang-undangan tidak ada 

yang meyinggung mengenai jumlah nafkah, sehingga hal ini yang lebih 

dipertimbangkan oleh hakim. 

Nafkah berarti pembiayaan. Sedangkan dari ranah istilah shara‟ 

nafkah didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan standar (kifayah) yang 

diberikan seorang berupa bahan pokok dasar, pakaian dan tempat tinggal.
98

 

Dalam perkara nomer 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn, pihak ibu 

memintakan nafkah yang ditujukan kepada anaknya sebagai biaya 

pendidikan dan pemeliharaan yang telah dirinci sesuai dengan jenjang 

pendidikan. Biaya tersebut telah diperkirakan bahkan sampai tingkat 

perguruan tinggi yang mencapai Rp. 200.000.000,-. Namun dalam 

putusannya hakim hanya mengabulkan sekurang-kurangnya Rp.500,000,- 

setiap bulannya. 

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

pernikahan, di dalamnya mengenai masalah nafkah, yang berbunyi: 
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Akibat putusnya perkawinan ialah:
99

 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusan; 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

baiaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas istri. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan yang 

menyinggung masalah nafkah, yaitu terdapat dalam pasal 105, yang 

berbunyi: 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz duserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41, 

masalah nafkah ditegaskan dalam huruf b, yaitu bapak yang bertanggung 

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 

anak itu. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam 

pasal 105 huruf c,  yaitu biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, jelaslah 

nafkah tetap menjadi tanggung jawab bapak. Namun dalam peraturan yang 

ada baik dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum 

Islam tidak disebutkan jumlah nafkah yang harus diberikan. Sehingga hal 

ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim. 

Tujuan dari pemberian nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan. 

Sehingga kebutuhan menjadi hal pertama yang dipertimbangkan hakim 

dalam rangka menetukan jumlah nafkah anak. 

“Banyak pertimbangannya, karena dalam undang-undang tidak 

ditentukan jumlah nafkah yang harus diberikan. Yang pertama 

yaitu kebutuhan anak itu sendiri, dan yang tak kalah penting adalah 

kemampuan atau penghasilan dari bapaknya sendiri”.
100

 

 

Mengenai pertimbangan kedua yaitu penghasilan bapak. Dalam 

menentukan jumlah nafkah besarnya kebutuhan harus disesuaikan den gan 
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jumlah penghasilan, agar seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran 

seimbang. 

Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan biaya nafkah yang 

diberikan kepada anak adalah sekurang-kurangnya Rp. 500.000,-, padahal 

yang dituntutkan oleh istri jauh lebih banyak dari apa yang diputuskan 

oleh hakim. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutuskannya. Yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam 

menentukan jumlah nafkah anak adalah kebutuhan anak itu sendiri. 

Pertimbangan dalam penentuan jumlah nafkah pada anak adalah 

kebutuhan anak. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan dasar 

anak. Kebutuhan yang sifatnya dibutuhkan setiap hari. Jadi dalam 

pertimbangan hakim kebutuhan yang sifatnya tidak pokok atau tambahan 

dikesampingkan.  

“Yang namanya nafkah itu tidak bisa dikumulasikan. Dasar dalam 

penentuan nafkah itu pada saat itu juga, maksudnya nafkah 

disesuaikan dengan keadaan sekarang, tidak bisa nafkah yang akan 

datang juga diikutkan. Karena belum tentu anak masih hidup, 

sehingga tidak relevan”.
101

 

 

Dalam tuntutan istri jumlah nafkah yang harus diberikan oleh 

suami berupa biaya pendidikan, yang telah dirinci mulai dari tingkat 

Taman Kanak-kanak bahkan sampai Perguruan Tinggi, yang masing-

masing berbeda biaya yang dituntutkan, bahkan mencapai 

Rp.200.000.000,-.  
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Nafkah untuk biaya pendidikan menjadi tidak realistis karena anak 

masih berusia enam tahun, yang berdasarkan kebiasaan yang ada, dalam 

usia itu anak belum sekolah, ataupun kalau sudah sekolah baru masuk di 

Taman Kanak-kanak. Sehingga apa yang dituntutkan oleh istri tidak sesuai 

dengan keadaan anak yang sekarang. 

Untuk biaya nafkah tidak bisa dijumlahkan secara matematis, 

kembali lagi biaya nafkah harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi 

sekarang, bukan untuk masa yang akan datang. Apabila jumlah nafkah 

tersebut diperinci dan dikumulasikan akan menjadi tidak relevan, karena 

tidak ada yang bisa menjamin apakah anak tersebut akan terus hidup , bisa 

saja anak tersebut mati atau menikah. Sehingga jumlah nafkah yang 

dimintakan menjadi sia-sia. 

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan 

jumlah nafkah anak adalah penghasilan dari suami. Karena bagaimanapun 

bapaklah yang menjadi penanggung jawab terhadap nafkah anak. Oleh 

karena itu hakim memperkirakan berapa jumlah yang sesuai sehingga 

tidak memberatkan. Jikalau hakim mengabaikannya dan ternyata 

memutuskan jauh diatas kemapuan suami, akan putusan tersebut tidak bisa 

dilaksanakan. Oleh karena itu penghasilan suami menjadi salah satu hal 

yang penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara ini. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Memutus 

Perkara Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn. 
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Dalam setiap pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus 

suatu perkara, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga 

pertimbangan tersebut digunakan. Sejatinya pelaksanaan tugas dan 

kewenangan seorang hakim dilakukan ketika memutus suatu perkara 

dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang 

dicita-citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, undang-

undang dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan 

kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara 

yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang 

mempunyai wibawa. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena 

dituangkan dalam bentuk putusan. 

Menurut aliran begriffjurisprudenz, undang-undang dianggap tidak 

lengkap namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-

kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. 

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hakim sangat berperan dalam 

menemukan hukum melalui pencarian makna normatitif dari suatu 

undang-undang. Seperti halnya dalam penentuan jumlah nafkah pada anak. 

Karena undang-undang tidak menetapkan, maka pertimbangan hakim 

sangat diperlukan. Dan dalam pertimbangan tersebut tentunya ada banyak 

hal yang diperhatikan. 
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 “Jadi begini mbak, yang pertama kan tadi kebutuhan anak. 

Kebutuhan anak itu sendiri dilihat dari segi usianya dulu, kondisi 

masyarakat setempat, serta lingkungan tempat tinggal anak.Yang 

dimaksud kebutuhan itu sendiri disini kebutuhan dasar, yang setiap 

hari dibutuhkan anak. Karena dalam hal ini anaknya masih kecil, 

masih 6 tahun, jadi kebutuhan dasarnya hanya untuk makan saja, 

yang harus dibeli setiap hari. Sedangakan pertimbangan yang 

selanjutnya adalah kemapuan bapak.”.
102

 

 

Kebutuhan anak pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satunya adalah usia anak itu sendiri. Tentu akan berbeda antara 

kebutuhan anak usia 6 tahun dengan anak usia 17 tahun. Anak usia 17 

tahun akan lebih banyak jumlah nafkah yang harus diberikan. Selain usia 

anak, yang melatarbelakangi pertimbangan hakim adalah keadaan 

masyarakat serta tempat tinggal dimana anak tersebut berada. Kebutuhan 

hidup orang yang tinggal di kota dan di desa tentunya berbeda, kalau di 

desa sebagaian kebutuhan hidup relatif lebih murah, sedangkan di kota 

biaya hidupnya cukup tinggi.  

Berdasarkan dari berbagai faktor pertimbangan yang memengaruhi 

pertimbangkan hakim, dapat disesuaikan dengan keadaan yang dialami si 

anak berdasarkan urutan pristiwa yang terjadi usia anak yang masih 6 

tahun, sehingga dalam pertimbangan hakim, kebutuhan yang diperlukan 

hanya berupa makanan. Berdasarkan kebiasaan dalam masyarkat, di usia 6 

tahun belum bersekolah, atau setidak-tidaknya masih di Taman Kanak-

kanak, sehingga dirasa nominal sekurang-kurangnya Rp. 500.000 setiap 

bulannya bisa mencukupi. 
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Berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak, anak tersebut tinggal 

di wilayah pedesaan. seperti yang diketahui kehidupan biaya di desa masih 

bisa dijangkau, dalam artian harga masih relative murah. Berbeda dengan 

kehidupan di kota yang membuutuhkan biaya yang jauh lebih besar.  Jadi 

jumlah nafkah yang telah ditentukan cukup untuk menghidupi anak 

tersebut. 

“Unsur yang terdapat dalam penghasilan bapak adalah kepatutan 

dan bukti konkrit berapa jumlah gaji yang diterima setiap bulannya. 

Nafkah yang nanti diberikan layak atau tidak berdasarkan 

pertimbangan yang sudah ada. Sedangkan untuk kevalidan jumlah 

penghasilan tersebut diperlukan bukti konkrit berupa kuitansi 

ataupun yang lainnya yang menunjukkan besarnya gaji tiap bulan. 

Namun dalam hal ini sewaktu proses persidangan tidak 

diungkap.”
103

 

Inilah yang terkadang menjadi titik lemah bagi seorang istri untuk 

membuktikan jumlah penghasilan suaminya. Rata-rata jika sudah terjadi 

percekcokan, antara suami istri sudah berkurang rasa keterbukaaanya, 

termasuk dalam urusan gaji. Bukti konkritnya tidak ada, hanya sebatas 

ucapan saja. Dengan demikian hakim hanya memperkirakan jumlah 

nafkah yang diberikan berdasarkan kepantasan saja. 

Sedangkan dalam putusannya, hakim memutuskan jumlah nafkah 

yang diberikan adalah sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- setiap bulannya 

untuk diberikan kepada anak. Nilai Rp. 500.000,- disini merupakan batas 

minimal yang diberikan hakim, atau sekurang-kurang nya jumlah nafkah 

yang harus diberikan setiap bulannya. Dalam menetapkan tersebut, hakim 

sudah melalui berbagai pertimbangan baik dari segi anak maupun kondisi 
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bapak nya sendiri. Jikalau memang pihak bapak mampu dan sanggup, 

apabila memberikan nafkah melebihi dari yang telah diputuskan hakim, 

juga tidak menjadi masalah. 

Kebutuhan terkait dengan masalah waktu, jika dalam hal ini hakim 

memutus sekurang-kurangnya Rp.500.000 mengingat saat diputuskan usia 

anak masih 6 tahun, kebutuhan yang diperlukan juga tidak banyaak. 

berbeda lagi misalnya jika anak sudah agak besar, secara otomatis dengan 

kesadaran sang bapak menambah jumlah nafkah yang diberikan setiap 

bulannya.  

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan hakim harus memiliki 

unsur keadilan, terutam bagi para pihak. Sehingga diantara para pihak 

tidak ada yang merasa dirugikan. Tidak hanya bagi masyarakat saja, unsur 

keadilan tersebut seharusnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat lain. 

Oleh karena itu dalam setiap memutuskan suatu perkara hakim akan 

berusaha hati-hati dan memliki pertimbangan yang tidak sedikit.  

“Kalau keadialan itu relatif, adil kan bagi setiap orang berbeda. 

Tapi kalau dalam putusan ini kan sudah melalui pertimbangan-

pertimbangan tersebut, dan diputuskan. Masing-masing pihak pun 

menerima, jadi dalam putusan ini sudah bisa  dikatakan memenuhi 

unsur keadilan”.
104

 

Begitu pula dalam putusan yang dituangkan hakim dalam perkara 

Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn, berdasarkan hasil wawancara, 

keadilan itu relatif, adil bagi setiap orang itu berbeda. Adil tidak harus 

sama namun adil lebih ditekankan pada porsi masing-masing. Dalam 
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proses pemeriksaan perkara sampai pada putusan, tentunya sudah melalui 

tahapan yang panjang beserta pertimbangan hakim, jadi dalam 

memutuskan sesuatu tidak secara serta merta, terkadang sampai keluar dari 

aturan yang ada agar mencapai kemaslakhatan dan keadilan. 

Apabila para pihak sudah menerima dan melaksanakan putusan 

secara sukarela, tanpa paksaan, maka dapat dikatakan putusan yang 

dikeluarkan oleh hakim sudah bisa dikatakan memenuhi unsur keadilan 

bagi para pihak khususnya. Meskipun tuntutan awal yang dimintakan 

pihak istri tekit nafkah anak yang jumlahny sangat banyak, namun pada 

akhirnya hakim hanya memutuskan agar bapak memberikan nafkah pada 

anak sekurang-kurangnya Rp. 500.000,-. Namun dalam hal ini putusan 

hakim tersebut dirasa sudah sesuai, memgingat beberapa pertimbangan 

yang telah dipikirkan sebelumnya, diantarnya kondisi anak itu sendiri, 

kebutuhan anak, serta penghasilan suami. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

memutuskan perkara nomor 0954/Pdt.G/2016/PA Kab. Mn yang di 

dalamnya terdapat gugat balik mengenai h}ad}a>nah  dan nafkah anak. 

Dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan usia anak daan ibu 

itu sendiri. Dalam perkarea ini, usia anak masih dikategorikan belum 

mumayyiz, serta ibu juga diindikasikan tidak memeiliki perilaku 

buruk. Sehingga hakim memutuskan memberikah hak h}ad}a>nah  kepada 

ibu. dengan demikian apa yang telah diputuskan hakim sesuai dengan 

undang-undang. Sedangkan dalam penentuan jumlah nafkah anak 

sendiri, menggunakan pertimbangan yaitu jumlah nafkah anak 

ditentukan berdasarkan kebutuhan anak saat itu juga serta kemampuan 

dari pihak bapak. Mengingat dalam dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur jumlah 

nafkah byang harus diberikan pada anak, maka hakim pertimbangan 

hakim yang digunakan dalam menentukan jumlah nafkah  pada anak. 

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam 

memutus h}ad}na>nah  yaitu, kondisi anak, kecakapan ibu, dan kasih 

sayang dari ibu yang lebih besar. Sedangkan faktor yang 
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mempengaruhi dalam penetuan jumlah nafkah yang diberikan adalah 

usia anak, lingkungan tempat tinggal anak, serta kondisi masyarakat 

sekitar. Sementara itu faktor yang mempengaruhi pertimbangan 

kemampuan bapak adalah bukti konkrit gaji bapak serta kepatutan 

dalam penmberian nafkah. 

B. Saran 

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama, dalam menjatuhkan putusan harus 

selalu berusaha agar putusan tersebut bermanfaat bagi yang berpekara 

dan masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan yang tak kalah 

penting dalam putusan tersebut memenuhi rasa keadilan. 

2. Kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara yang ada 

hubungannya dengan anak, lebih memperhatikan terhadap 

kelangsungan hidup dan masa depan anak bagi yang orang tuanya 

bercerai. 
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