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ABSTRAK
Ilkhas Choirul Mukminin, 2018. Perspektif Hukum Islam Terhadap
Implementasi UU. No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Di
Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo.Skripsi. Jurusan
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing: Lia Noviana, M.H.I
Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, H}ad}a>nah Panti Asuhan
Anak sebagai generasi bangsa, berasal dari berbagai lapisan
masyarakat, ada yang berasal dari keluarga kaya, miskin ada juga yang
berstatus yatim bahkan yatim piatu. Kondisi ini yang memunculkan
tingkah sosial maupun anti sosial terhadap anak. Dari sinilah kita
menyadari bahwa pentingnya peran serta adanya wali atau lembaga yang
berperan sebagai wali untuk mewujudkan UU No. 35 Th. 2014, salah
satunya adalah Panti Asuhan, yang bertugas sebagai wali dari anak yatim
piatu, terlantar dan kurang mampu.
Pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1)
Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. No. 35
Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah
Mlarak Ponorogo Atas Hak Pendidikan, (2) Bagaimana Perspektif Hukum
Islam Terhadap Implementasi UU. No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan
Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo Atas Hak Kesehatan
Dan Sarana Prasarana.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan
metode penelitian yang bersifat kualitatif. Jenis data yang digunakan
adalah data primer. Analisis data menggunakan teknik analisis data
kualitatif dengan model analisa data interaktif. Lokasi penelitiannya di
Panti Asuhan Ar-Rohmah.
Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, (1) Upaya Panti
Asuhan menurut UU No. 35 Th. 2014 dianalisis dengan menggunakan
H}ad}an> ah sudah sesuai dengan apa saja yang menjadi syarat-syarat
H}ad}an> ah ,(2). Mengenai pemenuhan Hak Kesehatan dan sarana prasarana
sudah memenuhi apa saja yang telah diatur di dalam UU. 35 Th. 2014
Tentang Perlindungan Anak dan sudah memenuhi dengan syarat-syarat
atau kaitannya dengan H}ad}an> ah.

ii

iii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

H}ad}an> ah berasal dari kata “h}id}an” yang berati sesuatu yang
terletak di antara ketiak dan pusar. H}ad}an> ah at}-T}a’> ir baid}ahu, berarti
seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua
sayap dan badannya. Demikian juga seorang ibu membuai anaknya dalam
pelukan, atau lebih tepat dikatakan memelihara dan mendidik anaknya. 1

H}ad}an> ah dengan kasrah huruf ha adalah masdar dari kata “h}ad}ana”
misalnya “h}ad}ana sabiyya” yaitu (dia mengasuh dan memeliara bayi).2
Anak merupakan titipan dari Allah SWT dan tidak bisa dianggap
sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang
tuanya. Sebagai amanah anak harus diasuh dan dijaga sebaik mungkin
oleh orang tuanya, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita- cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Islam
sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Bahkan, anak
memiliki hak-hak yang harus ditunaikan orang tuanya jauh sebelum

1

Syaih Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Penerjemah Abdul Ghofar, Cet 24,
( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 454.
2
As-Shan’ai, Terjemahan Subulu Al-Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Jilid III,
( Surabaya : Al-Ikhlas, 1995) 819.
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2

mereka dilahirkan. Dalam al-qur’an juga telah dijelaskan tentang hak-hak
anak, diantaranya adalah:
1)

Hak untuk Hidup

2)

Hak Mendapatkan Nama yang Baik

3)

Hak Penyusuan dan Pengasuhan

4)

Hak Mendapatkan Kasih Sayang

5)

Hak Mendapatkan Perlindungan dan Nafkah dalam Keluarga

6)

Hak Pendidikan dalam Keluarga

7)

Hak Mendapatkan Kebutuhan Pokok sebagai Warga Negara

Dalam mengasuh anak banyak orang tua yang tidak mampu untuk
mengasuh

anaknya.

Hal

ini

dikarenakan

banyak

faktor

yang

menyebabkan orang tua tidak mampu untuk mengasuh anaknya. Faktor
tersebut antara lain dengan adanya
mengasuh

anak,orang

tua

keterbatasan orang tua dalam

meninggal

atau

masalah

lain

yang

menyebabkan tidak mampunya orang tua dalam mengasuh anak. Oleh
karena itu banyak anak yang terlantar dan tidak menerima haknya
sebagai seorang anak. Sehingga perlu adanya perwalian dalam mengasuh
anak, agar anak tersebut mendapatkan haknya sebagai seorang anak.
Negara merupakan pihak yang paling harus mempunyai perhatian
khusus terhadap anak-anak yang terlantar atau tidak mempunyai orang
tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah titipan atau amanah UUD
1945. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Negara harus
melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab atas fakir miskin dan

3

anak-anak terlantar yang tidak atau belum mendapatkan hak-haknya.
Mereka harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hakhaknya, masa kanak-kanak merupakan fase di mana anak mengalami
tumbuh kembang untuk menentukan masa depannya.
Pada Th. 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak
(KHA) melalui Keppres No. 36 Th. 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990
di mana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki
anak dan ada tanggung jawab Negara maupun pemerintah, masyarakat,
dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya
efektivitas

penyelenggaraan

perlindungan

anak

secara

optimal.

Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang No. 35 Th.
2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Th. 2003 tentang
Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak,
serta kewajiban tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh,
perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan
perlindungan.3
Mengenai cara pengangkatan wali diatur dengan Undang-Undang.
Dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka melekat pula
kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap anak yang
ada di bawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur juga
dengan Undang-undang.
3

Mulia Astutik, Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (Jakarta : P3KS Press,
2013), 1.
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Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu
terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat
mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat
disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang
tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana
maka ada pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika
memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan Pasal
34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan
kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab negara.
Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan
atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang/yayasan
wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang
berada dibawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang
berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan
terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orang
tuanya sendiri.4
Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang

4

Muhammad Sidik, Buku Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional (Batam:
Fornas LKSA-PSAA Press, 2017), 7.
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mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan
sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau
perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada
anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan
memadai bagi perkembangan kepribadiannya.5 Pelayanan sosial anak
melalui panti merupakan alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak
bisa mengasuh karena suatu sebab. Panti mendorong masyarakat untuk
ikut serta untuk membantu menangani anak terlantar melalui program
perwalian. Di mana anak terlantar dimungkinkan mendapatkan orang tua
ataupun keluarga pengganti yang membantu kelangsungan hidup dan
tumbuh kembangnya.6 Sebagai orang tua pengganti tentu saja panti
asuhan harus menaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah yang
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seorang wali harus bisa
memenuhi tanggungjawabnya dan mempunyai i’tikad baik demi tumbuh
kembang anak asuhnya.
Pada kenyataan di lapangan banyak orang tua yang tidak mampu
mengasuh anaknya dan diwalikan kepada panti asuhan. Diharapkan
dengan dititipkannya anak tersebut pada panti asuhan, anak tersebut akan
mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Hak sebagai seorang anak
antara lain hak untuk dirinya sendiri dan hak akan harta yang dia miliki.
Dalam pengelolaan hak-hak anak,panti asuhan memiliki aturan dan
5

Ibid.
Ali Ridho, Badan Hukum DanKedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Ya yasan, Wakaf (Bandung : Alumni, 1986), 111
6

6

regulasi pengelolaan hak pada anak tersebut. Akan tetapi masih ada panti
asuhan yang belum mampu mengelola hak anak untuk dirinya sendiri dan
harta yang diperwalikan.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui aturan dan
regulasi yang digunakan oleh panti asuhan dalam mengelola hak untuk
mengurus dirinya sendiri dan harta yang diperwalikan kepada
anak.Sebagaimana yang diketahui masih ada panti asuhan yang belum
mampu mengelola hak pribadi si anak dan harta yang diperwalikan
kepada anak tersebut. Sedangkan setiap anak berhak untuk mendapatkan
haknya untuk mengurus dirinya sendiri dan harta yang diperwalikan.
Selanjutnya apabila kita meninjau pada ketentuan UU 1945 pasal
34 yang berbunnyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara”, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Panti Asuhan
sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial adalah merupakan salah satu
perwujudan dari pasal tersebut. Penulis memilih Panti Asuhan ArRohmah sebagai lokasi penelitian karena menurut penulis panti ini belum
melaksanakan regulasi dan peraturan hak anak dalam mengurus dirinya
dan harta yang diperwalikan, sehingga penulis memilih panti

yang

didirikan oleh seorang dermawan yang mewakafkan tanah dan rumah ke
Perserikatan Muhammadiyah Cabang Mlarak Pada Tahun 2006. Panti
Asuhan ini bertempat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten
Ponorogo. Panti Asuhan ini menerima anak asuh yang tidak mampu
untuk melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya dan membantu

7

orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akan tetapi Panti Asuhan
ini belum melaksanakan regulasi dan peraturan yang mengatur hak anak
dalam mengurus dirinya dan harta yang diperwalikan. Sehingga butuh
untuk diteliti lebih lanjut lagi.7
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
meneliti Panti Asuhan Ar-Rohmah dalam hal pengelolaan hak pribadi
dan harta perwalian untuk anak. Di dalamnya akan dikaji regulasi dan
peraturan tentang hak pribadi dan harta perwalian anak. Untuk itu penulis
memilih kajian dengan judul sebagai berikut ”PERPEKTIF HUKUM
ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UU. NO. 35 TH. 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI ASUHAN ARROHMAH MLARAK PONOROGO”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. No.
35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Hak Pendidikan Di
Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. No.
35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Hak Kesehatan Dan
Sarana Prasana Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo?
C. Tujuan Penelitian
Dalam mengadakan penelitian ini tidak lain adalah meninjau
bagaimana perwalian anak dan tanggung jawab Panti Asuhan sebagai
7

Ria Ratna Umami, hasil wawancara, 12 September 2017
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Lembaga pengasuhan anak khususnya di Panti Asuhan Ar-Rohmah. Di
dalam mengadakan penelitian ini yang terpenting atau yang menjadi objek
penelitian adalah untuk mengetahui persoalan-persoalan sebagai berikut :
1.

Tujuan Obyektif
a. Untuk menganalisis bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap
Implementasi UU. No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak
Atas Hak Pendidikan Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak
Ponorogo.
b. Untuk meneliti bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap
Implementasi UU. No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak
Atas Hak Kesehatan Dan Sarana Prasarana Di Panti Asuhan ArRohmah Mlarak Ponorogo.

2.

Tujuan Subyektif
a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan
serta pemahaman terhadap teori-teori Perlimdungan Anak.
b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penyusunan
penulisan hukum yang merupakan syarat untuk mencapai gelar
sarjana Setara 1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN
Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat Penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi

9

perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan
perwalian anak dalam Panti Asuhan.
b.

Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap
penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis
a.

Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan
pemikiran, pemahaman, tambahan pengetahuan bagi penulis dan
pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penelitian di bidang
hak-hak anak.

b.

Sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan
berkepentingan dengan perlindungan dan hak-hak anak pada Panti
Asuhan.

E. Telaah Pustaka
Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana
yang diungkapkan di atas, serta untuk menghindari plagiasi terhadap karya
tulis orang lain maka peneliti menggunakan beberapa karya tulis ilmiah
yang membahas tentang perwalian anak untuk membedakan karya tulis
penulis dengan karya orang lain. Referensi tersebut antara lain :
Frisca Putri Prihandini dalam skripsinya yang berjudul: “Pelaksanaan
perwalian anak oleh panti asuhan widya kasih boyolali berdasarkan
hukum yang berlaku di indonesia” dalam skripsi ini membahas tentang
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur peralihan
perwalian atas anak dari orang tua kepada Panti Asuhan Widya Kasih
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Boyolali, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak
pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali dan permasalahan yang timbul
dalam

pelaksanaan

perwalian

anak

tersebut

serta

upaya

untuk

mengatasinya. Terdapat persamaan dengan apa yang peneliti bahas yaitu
saling meneliti tentang perwalian di panti asuhan dan ada juga
perbedaannya yaitu pada undang-undangnya di skripsi Frisca lebih global
mengenai undang-undangnya sedangkan di skripsi penulis hanya meneliti
UU.Nomor 35 Tahun 2014 dan KHI dalam Perwalian8.
Maryanto yang berjudul “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan
IKATRINA Kabupaten Ponorogo (Kajian Implementasi UU No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak)”. Dalam

skripsi

ini

peneliti

memfokuskan pada pelaksanaan pengasuhan anak di Yayasan Ikatrina dan
bagaimana implementasi Undang-Undang Pelindungan Anak pada Panti
Asuhan Iktrina sebagai lembaga pengasuhan. Yang berkesimpulan bahwa
kepengasuhan hanya terbatas pada masalah pemeliharaan dan pendidikan
anak saja, sedangkan dalam mengimplementasikan UU Perlindungan
Anak Panti Asuhan Ikatrina bertanggungjawab baik dari segi pendidikan
moral, kepribadian agar anak asuh mempunyai perilaku yang baik di
masyarakat, selain itu sebagai upaya mengentaskan anak yatim dan
terlantar maka Panti Asuhan Ikatrina memberikan keterampilan dan
membantu memperoleh pekerjaan, di dalam skripsinya ada persamaan
teori yaitu meneliti panti asuhan yang didalamnya ada sebuah masalah
8
Frisca Putri Prihandini, Pelaksanaan perwalian anak oleh panti asuhan widya kasih
boyolali berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia, Skripsi ( Surakarta: Universitas Sebelas
Maret, 2008). 19.
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yaitu bagaimana peran panti terhadap anak asuhnya dan perbedaannya
terdapat pada Undang-undang yang dipakai maryanto 9.
Dewi Andika Putri dalam skripsinya yang berjudul “Peran Dan Fungsi
Perwalian Anak dalam mengasuh anak” dalam skripsinya ini membahas tentang

prosedur pelaksanaan perwalian Anak dalam Mengasuh Anak di Panti
Asuhan terjadi dengan proses dan persyaratan administratif, persyaratan
tersebut yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak panti asuhan
untuk memutuskan menerima atau tidak anak tersebut untuk masuk pada
panti asuhan, apabila persyaratan tersebut dipenuhi maka anak secara
langsung berada di bawah perwalian Panti Asuhan. Peralihan kekuasaan
dari orang tua kepada Panti Asuhan terjadi secara langsung dengan adanya
penyerahan anak. Dengan penyerahan langsung anak pada Panti Asuhan
maka muncullah peran dan fungsi perwalian anak. Di dalam skripsi
tersebut ada persamaan dengan apa yang penulis jadikan sebagai telaah
pustaka yaitu sama sama meneliti perwalian di sebuah lembaga panti
asuhan yang di mana panti asuhan tersebut memiliki problem tentang
perwalian anak asuhnya, dibalik persamaan adapula perbedaannya yaitu
dari bahan tersebut dewi tidak menggunakan UU

sebagai metode

penelitiannya10.
Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi atau penelitian
di atas jelas berbeda. Penelitian penulis adalah “PERSPEKTIF HUKUM
9
Maryanto, Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten Ponorogo
Kajian Implementasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Skripsi ( Ponorogo:
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2014). 26.
10
Dewi Andika Putri, Peran Dan Fungsi Perwalian Anak dalam mengasuh anak, Skripsi
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2011). 29.

12

ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UU. NO. 35 TH. 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI ASUHAN ARROHMAH MLARAK PONOROGO”. Di dalam skripsi ini pembahasan
fokus terhadap bagaimana prosedur Pemenuhan Hak Pendidikan,
Kesehatan dan Sarana Prasarana anak pada Panti Asuhan Ar-Rohmah
tersebut, apakah sudah sesuai dengan UU.Nomor 35 Tahun 2014.
F. Metode Penelitian
1.

Pendekatan dan jenis penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan
(fieldresearch), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan
langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang di perlukan. Adapun
metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku
yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik
(utuh).11

2.

Kehadiran Peneliti
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari
pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan
keseluruhan skenarionya.12 Pengamatan berperan serta adalah sebagai

11

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & P raktek (Jakarta : Bumi
Aksara, 2015),82.
12
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2000), 163.

13

penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup
lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subyek.
Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data, di
mana data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan para Pengasuh
dan pengurus Panti Asuhan yang ada di Panti Asuhan Ar-Rohmah, selain
sebagai pengumpul data, peneliti juga berfungsi sebagai observer yang
nantinya peneliti akan melakukan pengamatan dalam waktu yang cukup
lama dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan
secara sistematis.13 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak
sebagai instrumen kunci dan pengamat penuh, sedangkan instrumen yang
lain sebagai penunjang
3.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Panti Asuhan Ar-Rohmah
Rt/Rw:01/01 Ds. Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Nomor Akta
Notaris : 220/380/405.54/2008. Dengan alasan bahwa Panti Asuhan
tersebut menampung kurang lebih 20 anak asuh dan dari jumlah ini,
dilihat lebih banyak di antara lembaga pengasuhan anak yang lainnya.
Dengan alasan bahwa di Panti Asuhan tersebut salah satu dari beberapa
Panti Asuhan yang belum melakukan prosedur yang telah ada dan diatur
oleh Undang-Undang dan KHI dalam perwalian.

13

Ibid., 164.
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4.

Data dan Sumber Data
a.

Data
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang
berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan dan
sarana prasarana.
Data primer dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan Pemenuhan hak pendidikan, kesehatan dan sarana
prasarana sesuai dengan Implementasi Undang-undang. Dan data
sekunder dalam penelitian ini seperti sejarah dan profil Panti
Asuhan.

b.

Sumber Data
Adapun sumber data yang mendukung tulisan ini terdiri dari
sumber data primer yaitu dari wawancara pengurus atau pengasuh
Panti Asuhan tersebut. Sumber data primer ini nantinya akan penulis
dapatkan melalui wawancara dengan 4 Pengasuh Panti Asuhan ArRohmah. Sementara sumber data sekunder yaitu data pendukung
yang diperoleh dari buku profil Panti Asuhan Tersebut juga
dokumen-dokumen yang ada.

5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a.

Studi Lapangan, teknik pengumpulan data ini dengan cara terjun
langsung ke tempat objek penelitian untuk memperoleh data yang
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dikehendaki. Kaitannya dengan penelitian ini, studi lapangan
dilakukan di Panti Asuhan Ar-Rohmah dengan teknik wawancara.
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu
masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana
dua orang atau lebih berhadap hadapan secara fisik14.
b.

Studi

Kepustakaan,

studi

kepustakaan

merupakan

teknik

pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, buku-buku
literatur, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.15 Yaitu Kitab UU Hukum
Perdata, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak.
6.

Teknik Analisa data
Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis akan menggunakan
model analisis interaktif yang di dalamnya terdapat tiga komponen utama
yang harus benar-benar dipahami.
a.

Reduksi Data, merupakan bagian dari proses analisis yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal
yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga
kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

b.

Penyajian Data, merupakan suatu rakitan organisasi informasi,
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan
penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada
rumusan

14

masalah

sehingga

dapat

menjawab

permasalahan-

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta : Bumi Aksara,
2015), 165.
15
Ibid ., 166.
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permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga
bisa meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja
kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.
c.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, kesimpulan akhir tidak akan
terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir.
Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa
dipertanggungjawabkan.16

7.

Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan
menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas dapat ditentukan dengan
beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan
teknik sebagai berikut:
a. Perpanjangan Pengamatan
Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan
pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti
akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang
dikumpulkan.17 Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti
kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang
diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki
atau ditambah. Teknik ini diperlukan bila peneliti kekurangan

16

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta : Airlangga, 2009),

96.
17

Ibid., 327.
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waktu dalam mengumpulkan data dan ingin diperpanjang lagi
waktunya.
b. Ketekunan Pengamatan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara
pasti dan sistematis.18 Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita
mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah
ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu,
maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data
yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Teknik ini digunakan
apabila peneliti kurang yakin akan data yang didapat dan merasa
ragu-ragu akan data yang dia dapat.
c. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Teknik dapat
digunakan bila pengecekan kembali data yang diperoleh oleh
peneliti mengenai data yang dicek antara lain data yang didapat
dan mengenai waktu pengambilan data.

18

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, KuantitatifdanR&D
(Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 272.
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.
Di

mana

peneliti

melakukan

pengecekan

data

tentang

keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu
dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi
sebagai

bahan

pertimbangan.

Dalam

hal

ini

peneliti

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara,
dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara
lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan
sebagai hasil temuan lapangan.19
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
mengelompokan menjadi lima bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan
daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap
keseluruhan hasil penelitian ini,yaitu:
BAB I : Pendahuluan Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan
laporan

penelitian.

Dimulai

dengan

latar

belakang

masalah

untuk

mendiskripsikan alasan penelitian dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan
masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang
dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk
mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan.
Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap

penelitian
pembahasan.

19

Ibid., 273.

terdahulu.

Kemudian

metode

penelitian

dan

sistematika
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BAB II : Perpektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. No. 35
Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah
Mlarak Ponorogo . Pada bab ini berisi kerangka konsepsional yang
digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini
merupakan landasan teoritis yang berisi hukum islam tentang h}ad}a>nah
yang meliputi pengertian h}ad}a>nah, dasar hukum h}ad}a>nah, syarat-syarat

h}ad}a>nah, urutan pemegang h}ad}a>nah, dan berakhirnya masa h}ad}a>nah serta
konsep maqasid al-shari’ah serta hak-hak anak yang diatur dalam UU.
No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak.
BAB III :Gambaran Umum Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak
Ponorogo. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi
penelitian, Pemenuhan Hak pendidikan, Hak Kesehatan, Pemenuhan
Hak Sarana Prasarana Di Panti Asuhan Ar-Rohmah.
BAB IV : Analisis Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap
Implementasi UU. No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti
Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo. Pada bab ini berisi analisa
Pemenuhan Hak Pendidikan, analisa Pemenuhan Hak kesehatan, analisa
pemenuhan sarana prasarana pada Panti Asuhan Ar-Rohmah.
BAB V : Penutup
Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan
dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian sehingga peneliti ini belum
mampu dianggap sempurna dan rekomendasi yang peneliti utarakan
sebagai wujud tindak lanjut dari adanya penelitian ini.

BAB II
HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TH. 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
A. H}ad}a>nah
1. Definisi H}ad}an> ah
Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk
maksud yang sama yaitu kafa>lah dan h}ad}a>nah. Yang dimaksud

kafa>lah dan h}ad}a>nah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau
“pengasuhan”. Kata “al-H}id}n” juga bisa berarti rusuk. Kemudian
perkataan h}ad}a>nah dipakai dalam istilah dengan arti pengasuhan
anak, karena seorang ibu yang mengasuh atau mengendong anaknya
yang masih kecil sering menyusukan anaknya meletakkannya di atas
pangkuan di sebelah rusuknya.1
Secara terminologi, dalam kitab Fath}ul Qari>b disebutkan bahwa

h}ad}a>nah adalah penjagaan seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri
untuk mengurusi pekerjaannya dari sesuatu karena tidak ada
kepandaian (pada dirinya), seperti anak kecil dan orang tua yang
gila.2 Senada dengan definisi tersebut, Wah}bah az-zuh}iliy dalam
bukunya al-Fiqhu al-Isla>miy Wa ‘Adillatuhu menjelaskan bahwa

h}ad}a>nah adalah mendidik dan menjaga anak yang belum mumayyiz
atau orang dewasa yang kehilangan kecerdasannya dan tidak bisa

1
Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan (Jakarta: PT Bulan Bintang,
2004),137.
2
Penerjemah Imron Abu Bakar, Fathul Qorib Jilid II (Kudus: Menara Kudus, 1984), 104.
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mengatur urusannya sendiri dar sesuatu yang bisa menyakitinya.3
Al-Hamdani dalam bukunya Risalah Nikah mendefinisikan

h}ad}a>nah sebagai pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang
masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu
dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak,
melindunginya

dari

segala

yang

membahayakan

dirinya,

mendidiknya, jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat
berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di
hadapinya.4
Secara lebih lengkap para ahli fiqh mendefinisikan h}ad}a>nah yaitu
melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki
maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz,
tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan
merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu
berdiri sendiri dan menghadapi hidup dan memikul tanggung
jawabnya.5

H}ad}an> ah berbeda maksudnya dengan tarbiyah (pendidikan).
Dalam h}ad}a>nah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan
rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap
anak. Karena h}ad}a>nah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si
3
Wahbah Az-Zuhailiy, Al-Fiqhu al-Islamiy wa ‘Adillatuhu, Juz X (Damaskus, Dar alFikr, 1997), 7295-7296.
4
Sai’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.
5
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), 176.
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anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga, maka bisa
dilakukan oleh setiap ibu dan anggota kerabat lain.6
Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab
orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya
serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.
Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan
dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut berkelanjutan
sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang
dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.7
Dari beberapa uraian definisi tersebut, secara lebih khusus dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan h}ad}a>nah ialah kegiatan
memelihara, mengasuh serta mendidik anak yang belum mumayyiz,
meliputi jasmanai, rohani, maupun akalnya, sampai si anak dewasa
atau mampu berdiri sendiri.
2. Dasar Hukum H}ad}a>nah
Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat
dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan
sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita dan usaha-usaha yang
tidak sanggup orang tua melaksanakannya, diharapkan agar anaknya
nanti yang melanjutkannya. Anak yang saleh merupakan amal bagi
orang tuanya. Hanya do’a anak yang yang salehlah yang dapat
meringankan orang tua yang telah meninggal dunia dari siksaan
6

Ibid.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2006), 294.
7
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Allah.8
Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya
adalah

wajib,

sebagaimana

kewajiban

orang

tua

untuk

memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan.9 Memelihara anak
adalah tanggung jawab bersama, ibu dan ayah, karena anak
memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan
diawasi pendidikannya.10 Apabila anak yang masih kecil, belum
mumayyiz, tidak di didik dan di rawat dengan baik, maka akan
berakibat buruk pada mereka, bahkan bisa menjurus pada kehilangan
nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan
di didik dengan baik.11

H}ad}an> ah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karna
ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya
dan orang yang mendidiknya.12 Dalam kaitan ini, terutama ibunyalah
yang berkewajiban melakukan h}ad}a>nah. Alasannya adalah ibu lebih
memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan
dalam usia masih kecil, anak lebih membutuhkan perhatian dan
sentuhan kasih sayang.13
Islam mewajibkan ayah memberi nafkah pada anak selama

8

Kamal Muhtar, Asas-asah Hukum Islam Tentang Perkawinan, 138.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 328.
10
Al-Hamdani, Risalah Nikah, 318.
11
Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1997), 415.
12
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian fFikih Nikah Lengkap (Jakarta:
Rajawali Pres, 2009), 217.
13
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 329.
9
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mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Menyia-nyiakan
anak, meninggalkan nafkah pada mereka, mengabaikan tanggung
jawab terhadap mereka termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak
patut bagi seorang muslim.14
3. Syarat-Syarat H}ad}an> ah.

H}ad}an> ah itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam
hukumnya, orang yang mengasuh yang disebut h}a>d}in dan anak yang
di asuh atau mah}d}un> . Keduanya harus memenuhi syarat yang
ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam
masa ikatan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk
memelihara anak hasil perkwainan itu. Setelah terjadinya perceraian
dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban
memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.15
Orang yang mengasuh anak di isyaratkan mempunyai kafa>’ah
atau martabat yang sepadam dengan kedudukan si anak, mampu
melaksanakan tugas

sebagai

pengasuh

anak. Maka adanya

kemampuan dan kafa>’ah mencakup beberapa syarat tertentu dan
apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk
mengasuh anak.16 Syarat-syarat tersebut ialah:
a. Sudah dewasa.
b. Berfikir sehat.

283.

14

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

15

Amir Syarifuddin, Huku Perkawinan Islam Di Indonesia, 28.
Al hamdani, Risalah Nikah, 321.

16
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c. Beragama Islam.
d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik.
e. Tidak terikat dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan ia
tidak melakukan h}ad}a>nah dengan baik.17
f. Tidak membenci si anak.
g. Sanggup melaksanakan pengasuhan anak.18
Menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana dalam buku Terjemah
Fiqh Islam Lengkap, syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh
anak adalah berakal, merdeka, Islam, kasih sayang, jujur, tidak
bersuami, dan bertempat tinggal.19
4. Urutan Pemegang H}ad}an> ah.
Dalam kitab Bida>yatul Mujtahid Wa Niha>yatul Muqtas}id
disebutkan, Jumhur fuqaha>’ berpendapat bahwa hadhanah terhadap
anak yang belum mumayyiz itu diberikan kepada ibu. Ibu mendapat
prioritas utama dalam hak h}ad}a>nah.20
Hal ini juga berdasarkan pada perumpamaan seorang hamba
perempuan dan perempuan tawanan yang tidak boleh dipisahkan dari
anaknya, maka terlebih lagi bagi perempuan yang merdeka. 21 Selain
itu Abu> Bakar as-S}iddiq juga pernah menyatakan bahwa: “Ibu lebih
cenderung (sabar) kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun,
17

Ghozali, Fiqh Munakahat, 181.
Ibid.,182.
19
Abdul Fatah Idris, Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta,
1990), 258-260.
20
Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam
Ghazali dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 526.
21
Ibid., 526.
18
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lebih baik dan penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya”.22
Senada dengan hal tersebut, menurut KH. MA. Sahal Mahfudh
ibu lebih berhak memelihara anak, dengan pertimbangan kasih
sayang ibu (‘At}ifah al-Ummah) pada umumnya lebih besar dari
ayah. Hubungan batin ibu dengan anak lebih kuat. Anak
membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan hanya dimiliki ibu.
Perempuan juga lebih sabar dan lembut sehingga lebih sesuai untuk
melakukan tugas mengasuh dan merawat anak.23
Apabila asuhan terhadap anak dimulai dari ibu, maka para
fuqaha>’ berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak
mengasuh daripada kerabat pihak ayahnya. Dalam hal ibu yang
melepaskan haknya atau terhalang untk memperoleh haknya, para
ulama berbeda pendapat mengenai kepada siapa hak h}ad}a>nah itu
beralih. Sebagian ulama berpendapat hak h}ad}a>nah berpindah ke
ayah, karena nenek (ibu dari ibu) merupakan cabang, sedangkan
ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua
yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan
haknya, maka hak tersebut berpindah kepada ibunya ibu, karena
kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.24
5. Berakhirnya Masa H}ad}a>nah
Asuhan terhadap anak berakhir seorang apabila anak tidak

22

Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 297.
Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat (Surabaya: Khalista, 2010), 281.
24
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 332.
23
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memerlukan lagi pelayanan seorang ibu, sudah ba>lig atau sudah
dapat melayani keperluannya sendiri, dapat makan, mandi dan
berpakaian sendiri. Karena itu, tidak ada batasan waktu tertentu
untuk menetapkan berakhirnya masa mengasuh anak, ukurannya
adalah masa mumayyiz. Apabila anak sudah dapat mengurus dirinya
sendiri dan tidak memerlukan rawatan ibu berarti selesailah masa

h}ad}a>nah itu.
Pada dasarnya dalam al-Qur’an maupun h}adi>s tidak terdapat
keterangan yang menerangkan dengan tegas tentang masa h}ad}a>nah,
hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh
sebab

itu

para

fuqaha>’

berijtihad

sendiri-sendiri

dalam

menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat tersebut.
Mereka hanya sepakat menyatakan bahwa pengasuhan itu dimulai
semenjak anak lahir sampai ia mumayyiz. Akan tetapi, mereka
berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya h}ad}a>nah tersebut. Para
fuqaha’ menetapkan masa pengasuhan itu berdasarkan isyarat-isyarat

h}adi>s Rosulullah SAW yang ditujukan kepada seorang wanita yang
mengadukan bahwa anaknya yang masih kecil akan diambil oleh
bekas suaminya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama
engkau belum kawin dengan laki-laki lain”. Dan anjuran Rosulullah
SAW agar orang tua menyuruh anak-anaknya yang telah berumur
enam atau tujuh tahun mengerjakan sembahyang. Apabila telah
berumur sembilan tahun, setelah disuruh tidak mau mengerjakan
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sembahyang, maka anak itu boleh dipaksa dengan memukulnya.25
Ulama’ maz|hab H}anafiy berpendapat bahwa hak pengasuhan
anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri
sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum,
berpakaian dan membersihkan diri. Anak seperti ini menurut mereka
biasanya telah berumur tujuh tahun. Alasan mereka adalah sabda
Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada orang tua untuk
menyuruh anak mereka shalat apabila telah berusia tujuh tahun.
Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir
apabila ia sudah ba>lig yang ditandai dengan haid sekitar berusia
sembilan tahun.26
Sedangkan menurut maz|hab Sya>fi’iy berpendapat bahwa tidak
ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya
sampai dia bisa menetukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau
ayahnya. Kalau si anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya,
maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan
ayahnya di siang harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan
bila anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka
dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si
anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan
undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut
25
26

Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 145-146.
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 418.
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bersama ibunya.27
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka para fuqaha>’ pada
umumnya membagi masa h}ad}a>nah itu pada dua masa:
1. Masa anak kecil, yaitu masa sejak anak dilahirkan sampai anak
berumur antara tujuh dan sembilan tahun terserah pada pengasuh
untuk menetapkan batas-batas umur itu. Pada masa ini anak
belum dapat mengurus dirinya sendiri. Ia memerlukan
pelayanan, penjagaan, dan didikan dari pengasuhnya. Pada masa
itu kepada anak telah ditanamkan kepercayaan dan kecintaan
kepada Allah sesuai dengan kemampuannya sebagai anakanak.28
2. Masa kanak-kanak. Masa ini dimulai sejak anak berumur tujuh
atau sembilan tahun dan berakhirnya pada waktu anak berumur
sembilan atau sebelas tahun. Pada masa ini anak-anak telah
mulai dapat mengurus dirinya sendiri, telah mulai mencari
teman dan pada umumnya masak untuk bersekolah. Karena itu
ia telah boleh memilih pengasuh yang

ia sukai di antara

pengasuhnya yang ada.29
Apabila masa pengasuhan di atas telah berlalu, maka orang tua
hendaknya mempertimbangkan bentuk-bentuk pengasuhan lain yang
27

M. Jawad Muqniyah, Fiqh Lima Mazhab, Penerjemah Muhammad Afif, 136.
Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 146.
29
Ibid., 147.
28
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diperlukan oleh anak-anak dalam menghadapi kehidupannya di masa
yang akan datang.
B. Hak Anak Menurut UU. No 35 Th. 2014.
Pemenuhan hak anak sudah banyak diatur dalam perundangundangan seperti dalam pasal 34 Undang-undang dasar tahun 1945
menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir
miskin dan anak terlantar. Di Indonesia perhatian dalam bidang
perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Sementara
dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 4 sampai 18
menyebutkan :
1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai engan harkat
dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu
identitas diri. Dalam pasal ini menyatakan: setiap anak berhak
atas

suatu

nama

sebagai

identitas

diri

dan

status

kewarganegaraan. Dalam pasal ini sedah cukup jelas bahwa
setiap anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik sebagai
identitas diri.
3. Pasal 6 hak untuk beribadah. Dalam pasal ini menyatakan :
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“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdaan dan usianya,
dalam bimbingan orang tua” 30. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan

kebebasan

mengembangkan

kepada

kreativitas

dan

anak

dalam

intelektualitasnya

rangka
(daya

nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini
juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap
harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.31
4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh
asuhan. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan: “setiap anak berhak
untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri”.32 Sedangkan dalam pasal 14 dikatakan
bahwa: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya
sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
Ketentuan

dalam

pasal

ini

yang

dimaksudkan

dengan

“Pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi
lainnya dengan tidak menghilangkan hubugan Anak dengan
kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya
ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan

30

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2015),h. 6.
31
Ibid.
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atau dipenjara.
5. Pasal 8 mengatur pelayanan kesehatan dan jaminan social.
Dalam pasal
kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik,
mental, spiritual, dan social”. Ketentuan dalam pasal ini sudah
sangat jelas bahwa anak berhak untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisiknya.
6. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan.
Dalam pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap Anak berhak
memperoleh

pendidikan

dan

pengajaran

dalam

rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan
minat dan bakat”. Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak
seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
dengan tujuan mengembangkan pribadi dan kecerdasannya.
7. Pasal 10 tentang hak untuk berpendapat. Dalam pasal ini
menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak menyataan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi
sesuai

dengan

tingkat

kecerdasan

dan

usianya

demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan”. Pasal ini cukup jelas mengatur hak anak untuk dapat
didengar pendapat menerima mencari informasi sesuai dengan
kecerdasannya serta usianya.
8. Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi.
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Dalam pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk
beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak
yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat dan
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri .
Hak-hak anak menurut UU No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan
Anak. Dalam Undang-undang tersebut pada bab III tentang hak dan
kewajiban anak menjelaskan bahwa mempunyai hak beribadah (pasal 6),
hak pendidikan (pasal 9), dan juga di pasal 9 ini tidak hanya anak normal
saja yang mendapatkan haknya anak disabiliitas/anak cacat juga
mendapatkan haknya yang berbunyi:
Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharran taraf kesejahteraan sosial.” Hak
diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal14), hak memperoleh
perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan
dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan sosial (pasal 15).33
Di dalam pasal 26 (1) berbunyi : “ Orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab

untuk

mengasuh,

memelihara,

mendidik,

dan

melindungi anak, menumbuhkan kembanhkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada
usai anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada anak”.34

33
34

UU No. 35 Th. 2014, Pasal 15.
Ibid,. Pasal 26.
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Pasal 26 (2) yang berbunyi:
Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimanaa
dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undangundangan.35
Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin hak-hak anak tersebut,
maka diperlukan lembaga pengasuhan yang diatur dalam pasal 33
berbunyi:

Dalam hal Orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal
26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat
ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) untuk menjadi
wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penetapan pengadilan.(3) wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut
anak. (4) wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung
jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang
bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.(5) ketentuan lebih
lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Di pasal
tersebut disebutkan bila orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anak
yang ada di pasal 26 maka orang tua boleh menitipkannya kepada
pemerintah atau instansi yang mampu memenuhi hak-hak mereka
maka diperlukan lembaga pengasuhan yang dijelaskan dalam pasal 37
bahwa” pengasuhan anak ditunjukan kepada anak yang orang tuanya
tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik
fisik, mental spiritual maupun sosial.36
Lembaga yang diperbolehkan mengasuh anak harus memenuhi
beberapa syarat yang diatur dalam pasal 44 berbunyi: ” pemerintah dan
pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan

35
36

Ibid,. Point 2
UU No. 35 Th. 2014, Pasal 33.

36

upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.37
Oleh sebab itu lembaga atau suatu lembaga sosial harus memenuhi
syarat tersebut, tidak sembarang lembaga yang bisa atau diperbolehkan
untuk mengurus anak.

37

Ibid,. Pasal 44.

BAB III
GAMBARAN UMUM PANTI ASUHAN AR-ROHMAH MLARAK
PONOROGO
A. DEFINISI UMUM PANTI ASUHAN AR-ROHMAH MLARAK
PONOROGO.
1. Letak Geografis
Penelitian ini dilakukan dan difokuskan disatu tempat yaitu di panti
asuhan Ar-Rahmah, yang beralamatkan di Jalan Flores Desa Joresan
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Telp. (0352) 312965.
2. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Ar-Rohmah
Sejarah berdirinya Panti Asuhan Ar-Rahmah berkaitan dengan
perkembangan SMP Muhammadiyah 7 Mlarak berasal dari keluarga
tidak mampu dan dari luar daerah Mlarak. Sementara sarana prasarana
sekolah belum memiliki asrama untuk menampung siswa siswi
tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut pimpinan cabang Muhammadiyah
Mlarak mengambil inisiatif untuk menitipkan siswa siswi dari keluarga
tidak mampu keanggota pimpinan cabang Muhammadiyah Mlarak
sebagai anak asuh. Setelah menelusuri ke daerah-daerah ternyata masih
banyak anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan sekolah
karena tidak memiliki biaya dan membantu orangtua mencukupi
kebutuhan

hidup.

Hal

ini

merupakan

suatu

yang

cukup

memprihatinkan dan membutukan pemikiran yang serius demi masa
37
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depan

bangsa

dan

negara

Indonesia.

Kemudian

Pimpinan

Muhammadiyah Cabang terus berupaya bagaimana mengatasi
permasalahan tersebut.
Pada akhirnya, pada tahun 2006 ada seorang dermawan yang
mewakafkan tanah dan rumah ke Persyarikatan Muhammadiyah
Cabang Mlarak bertempat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo. Setelah mengadakan musyawarah akhirnya pada
tanggal 5 maret 2007 Pimpinan Muhammadiyah cabang Mlarak
memutuskan mendirikan Panti Asuhan yatim piatu dan dhuafa yang
diberi nama Ar-Rohmah. Yang kemudian berganti nama sampai saat
ini menjadi menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ArRohmah.1
B. Pemenuhan Hak Pendidikan Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak
Ponorogo.
Kewajiban Panti Asuhan tersebut ialah, memberikan pendidikan
formal dan non formal. Dalam hal ini sekolah dan Madrasah Diniyah
untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak, memberikan bekal
keterampilan untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
Panti Asuhan Ar-Rohmah memiliki tujuan menampung anak-anak
yatim piatu dan duafa untuk dibina dan diberikan kesejahteraan dibidang
pendidikan dan ketreampilan untuk bisa hidup mandiri dan dapat
bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Melalui program-program

1

Dewi Yulianti, Hasil Wawancara 25 September 2018.
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pendidikan-pendidikan seperti sekolah formal yang dapat dipilih oleh anak
asuh sesuai keinginan mereka dan juga pendidikan TPQ Panti Ar-Rohmah
ingin mencapai dan memenuhi kebutuhan anak akan pendidikan agama.
Dalam hal ini upaya Panti Asuhan Ar-Rohmah untuk memenuhi
kebutuhan anak asuhnya akan pendidikan sangat bagus dan berkualitas.
Segala keperluan fasilitas pendidikan seperti buku-buku, seragam, dan
lainnya diperhatikan dan dipenuhi secara maksimal.
Terkait dengan masalah pendidikan di Panti Asuhan Ar- Rohmah
ini dimulai dari jenjang SD sampai dengan SMA sederajat, hal tersebut di
ungkapkan salah satu pengasuh serta pengurus Panti Asuhan tersebut,
masalah pendidikan di Panti ini dimulai dari SD sederajat sampai SMA
sederajat.2 Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama ketua panti
asuhan “ Disini masalah pemberian hak tentang pendidikan alhamdullilah
sudah berjalan lancar dan bisa dibilang sudah memenuhi standar dari
Dinsos”
Mengenai

tentang

pendidikan

tentang

pemberian

bekal

keterampilan, dikarenakan keterbatasannya pengurus yang ada di Panti
Asuhan Ar-Rohmah, seperti yang di katakan oleh salah satu pengurus
Panti

Asuhan tersebut

yaitu, jika masalah pembekalan tentang

keterampilan pengurus di Panti Asuhan.3

2
3

Ria Ratna Umami, Hasil Wawancara 25 September 2018
Dewi Yulianti, Hasil wawancara 25 September 2018.
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C. Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah
Mlarak Ponorogo.
Sehat merupakan hak setiap manusia termasuk seorang anak.
Masalah kesehatan adalah hal serius dan sangat vital bagi anak. Kesehatan
anak juga merupakan salah satu pengukur kesejahteraan sebuah negara.
Karena

upaya

pemeliharaan

kesehatan

anak

ditujukan

untuk

mempersiapkan generasi yang akan datang datang yang sehat, cerdas dan
berkualitas.
Namun sangat disayangkan hal ini menjadi salah satu perhatian
utama di Panti Asuhan Ar-Rohmah, terbukti dengan nihilnya fasilitas
kesehatan yang diberikan kepada anak asuhnya, akan tetapi pihak Panti
Asuhan Langsung Melarikan Anak asuhnya ke Puskesmas terdekat. Jika
anak asuhnya sakit seharusnya pihak Panti segera turun tangan dengan
memberikan obat atau membawa ke layanan kesehatan seperti dokter atau
puskesmas. Hal tersebut dilakukan hanya sebatas sakit kecil atau tidak
terlalu serius contohnya demam dll, akan tetapi kalau sudah parah Pihak
Panti Asuhan akan meminta persetujuan dari keluarga untuk tindakan
seterusnya.
D. Pemenuhan Hak Sarana Prasarana Anak Di Panti Asuhan ArRohmah Mlarak Ponorogo.
Setiap lembaga memiliki beberapa sarana dan prasarana baik yang
dimiliki secara penuh ataupun secara hak sewa bangunan, baik dari hasil tanah
wakaf ataupun iuran dari beberapa kelompok masyarakat/organisasi. Hal tersebut
terselenggara untuk mendukung seluruh proses kegiatan yang ada di lembaga.
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Termasuk juga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah yang
memiliki beberapa sarana dan prasarana antara lain:

a.

Tanah Wakaf: 1043 m2, Tanah Hasil Jual beli: 1540 m2

b.

Bangunan/Gedung
No

Ruang

Jumlah

Luas

Kondisi

1

Ruang Tamu

1

9x6m

Baik

2

Ruang Tata Usaha

1

3x6m

Baik

3

Ruang Tidur

6

3x3m

Baik

4

Ruang Tidur

1

5x8m

Baik

5

Ruang Tidur

1

4x6m

Baik

6

Masjid

1

10 x 10 m

Baik

7

Dapur dan Ruang Makan

1

4x5m

Baik

8

Kamar Mandi

5

1,5 x 2 m

Baik

9

Ruang Belajar

1

5x6m

Baik

10

Ruang Aula

-

11

Gudang

-

12

Gedung TK BAA

1

4x8

Rusak sedang

Sumber Data: Data Sarana dan Prasarana Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak Ar-rohmah tahun 2018

c.

Sarana Pendukung
No

Jenis Sarana

Jumlah

Kondisi

1.

Komputer

1

Baik

2.

Almari

2

Baik

3.

Bantal

20

10 Baik, 10 rusak

4.

Kompor Gas

2

Baik

5.

Sepeda

16

14 Baik 2 rusak
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6.

Meja

4

Baik

7.

Kursi

25

20 Baik 5 rusak

Memenuhi kebutuhan anak asuh adalah kewajiban dari Panti
Asuhan tersebut. Seperti dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal,
memberikan rasa aman dan kasih sayang, berperan sebagai pengganti
orang tua sehingga Panti Asuhan seolah-olah dapat menjadi orangtua
kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang
mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial
maupun mental, memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan
dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Serta tentang masalah tempat tinggal dan perlindungan hukum di
Panti Asuhan Ar-Rohmah sudah memenuhi semua persyaratan, hal
tersebut seperti yang diutarakan pengasuh, mengenai fasilitas yang ada di
Panti Asuhan Ar-Rohmah ini alhamdullilah sedikit demi sedikit sudah
mengalami perkembangan yang pesat dan juga masalah perlindungan
hukum segenap pengurus sudah mengurusnya.4
Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi
kehidupan manusia. Kebutuhan makanan bagi manusia merupakan
kebutuhan primer, yang tanpa adanya hal itu maka kehidupan manusia
akan terancam kelangsungannya. Oleh karenanya, sudah seharusnya
kebutuhan anak akan hal ini dipenuhi secara maksimal. Meskipun Panti
4

Ibid,. Ria Ratna Umami.
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Asuhan Ar-Rohmah sudah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi
pangan anak, namun kurang memadai hal kecukupan gizi.
Dan juga mengenai kebutuhan sandang dan papan di Panti ini
seyogyanya telah terpenuhi dengan baik. Setiap anak mendapatkan haknya
atas sandang dan papan di Panti Asuhan Ar-Rohmah.
Setelah itu hak anak asuh meliputi kebebasan dalam mengeluarkan
pendapat dalam suatu musyawarah dalam Panti Asuhan, mendapatkan
perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam Panti
Asuhan, mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau
sekolah, mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh Panti
Asuhan, mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari Panti
Asuhan.

BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI UU NO. 35 TH. 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI PANTI ASUHAN AR-ROHMAH MLARAK PONOROGO
A. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU No. 35
Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Hak Pendidikan Di Panti
Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo.
Setelah

dilakukan

wawancara

dengan

narasumber

peneliti

mendapatkan kesamaan pendapat tentang pemenuhan Hak atas pendidikan
anak asuhnya, seluruh narasumber berpendapat bahwa terkait hak
pendidikan sudah sesuai dengan apa yang diwajibkan atau yang diatur
dalam UU No. 35 Th. 2014, seperti pemberian pendidikan dari mulai SD
Sampai SMA pihak Panti Asuhan sudah memberikan apa saja yang
tercantum dalam UU No. 35 Th. 2014. Seperti apa yang dikatakan ketua
Panti Asuhan :
“Kalau masalah pendidikan di Panti Asuhan ini sudah melaksanakan
apa yang menurut Dinsos antara lain menyekolahkan anak asuhnya
dari SD Sampai SMA itu kalau pagi, kalau sore kami memberikan
Sekolah Diniyyah serta setiap hari senin dan kamis malam itu
diberikan keterampilan berpidato dan sabtu malem itu ada latihan
Pencak Silat (Tapak Suci) ”.1
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian
hak pendidikan sudah memenuhi apa saja yang diatur oleh Dinsos maupun

1

Aci Hardian, Hasil Wawancara 25 September 2018.
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UU. No. 35 Th. 2014. Meninjau dari uraian di atas juga mengingat dalam
UU No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur masalah
pemberian hak penddidikan anak yang di mana disebutkan dalam pasal 9
yang berbunyi :
“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai
dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan
perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan
kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,
sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan Hak
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak
Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa
dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan
pendidikan khusus”.2
Menurut uraian di atas bahwa pihak Panti Asuhan yang di mana
disebutkan dalam Pasal 1 Poin(5) berbunyi :Wali adalah orang atau badan yang
dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap
Anak”.3 Maka Pihak Panti Asuhan harus memberikan hak-hak anak mengenai
pemenuhan atau pembiayaan pendidikan untuk anak tersebut.
Dalam agama islam hak asuh atau h}ad}a>nah seorang anak yang
belum baliq atau belum mummayiz merupakan hak seorang ibu dalam merawat,
mengasuh dan mendidiknya. Hal ini secara jelas dijelaskan oleh ayat-ayat suci
al-Quran yang membahas terkait dengan hak asuh (h}ad}a>nah) bagi anak dibawah
umur, seperti QS. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

2
3

UU. No. 35 Th. 2014, Pasal 33.
Ibid,. Pasal 1.
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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 ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.4
Ayat ini menunjukkan bahwa apabila salah seorang dari keduanya rela
dan yang lainnya tidak rela atau bukan untuk kemaslahatan bayi itu, maka
tidak boleh disapih. Dan firmanNya, {" } َوإِنْ أَرَ ْد ُت ْم أَن َتسْ َترْ ضِ عُوا أَ ْوالَ َد ُك ْمDan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain", artinya, kalian mencarikan
wanita yang menyusuinya selain dari ibunya atas dasar tidak memudharatkan,
{ف
ِ " } َفالَ ُج َنا َح َعلَ ْي ُك ْم إِ َذا َسلَّ ْم ُتم مَّآ َء ا َت ْي ُتم ِبا ْل َمعْ رُوmaka tidak ada dosa bagimu apabila

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut", yaitu bagi wanitawanita yang menyusui.
Usai menjelaskan masalah keluarga, berikutnya Allah membicarakan
masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, dibicarakan
4

QS. Al Baqarah ayat 233
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pula ihwal wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Dan ibu-ibu
yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, hendaklah
menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang
dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan
utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain.
Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun,
seperti dijelaskan dalam surah luqma'n/31: 41. Apabila kurang dari dua tahun,
dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa
kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam
surah al-ahqa'f/43:15.5 Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka
masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua
tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan. Dan
kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan
pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai,
dengan

cara

yang

patut

sesuai

kebutuhan

ibu

dan

anak

dan

mempertimbangkan kemampuan ayah.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip
ajaran Islam. Karena itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu
menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah
menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah
dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus
tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah
5

QS. al-ahqa'f 43:15
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telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu
memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah,
ingin menyapih anaknya sebelum usia dua tahun dengan persetujuan bersama,
bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan melalui permusyawaratan antara
keduanya dalam mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas
keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu. Dan jika kamu
ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena ibu tidak bersedia atau
berhalangan menyusui, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran
kepada wanita lain berupa upah atau hadiah dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuanketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang
kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu
kerjakan.
Perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak
yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan merawatnya dan memberinya asi.
Demikian pula ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama
menyusui. Agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar
tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Ayat ini menjelaskan idah cerai
mati agar tidak ada dugaan bahwa idah cerai mati sama dengan cerai hidup.
Dan orang-orang yang mati di antara kamu, yakni para suami, serta
meninggalkan istri-istri yang tidak sedang hamil, hendaklah mereka, para istri,
menunggu atau beridah selama empat bulan sepuluh hari termasuk malamnya,
sebagai ketentuan syarak yang bersifat qadar (pasti). Kemudian apabila telah
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sampai akhir atau selesai masa idah mereka, yakni para istri yang ditinggal
mati suaminya, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali dan saudarasaudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa
yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang
ketika masih dalam masa iddah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan
agama dan kewajaran, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan
aktivitas lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik
yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampakkan.
Oleh sebab itu maka penulis berpendapat bahwa Panti Asuhan sudah
memenuhi hak-hak anak yang berada dibawah pengasuhannya menurut UU
No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan hal tersebut juga
diterangkan dalam teori h}ad}a>nah ,
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU No. 35
Th. 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah
Mlarak Ponorogo Atas Hak Kesehatan Dan Sarana Prasarana.
Dalam UU. No. 35 Th. 2014 tentang Pengasuhan Anak Pasal 1
Poin(5) berbunyi :Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”.
Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya
maka kekuasaan orang tuanya dapat dipindah dengan adanya perwalian.
Dalam hal penunjukan wali UU. No. 35 Th. 2014 yaitu dengan adanya
penujukan atau dengan pengangkatan oleh hakim sedapat-dapatnya dari
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keluarga anak tersebut atau badan hukum,6 wali dapat ditunjuk oleh salah
satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia
meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang
saksi.
Dalam hal badan hukum yaitu suatu perhimpunan seperti, Yayasan,
Panti Asuhan, ataupun Lembaga Amal. Dengan adanya kekuasaan
perwalian atas seorang anak tersebut maka pihak timbul kewajibankewajiban dalam menyelenggarakan perwalian.
Panti asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mana
dalam tugasnya yaitu mengasuh anak-anak belum dewasa, dalam hal ini ia
sebagai wali atas anak-anak tersebut juga mempunyai tanggung jawab
dalam hal perwalian. Keterangan di atas berdasarkan UU No. 35 Th. 2014
pasal 33 bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. 7
Dengan demikian Panti Asuhan sebagai wujud dari penyelenggaraan
pemeliharaan pemerintah untuk anak yatim,piatu dan terlantar.
Seperti yang dilakukan oleh Panti Asuhan Ar-Rohmah, Dalam
suatu perwalian terdapat suatu kewajiban dari pihak wali untuk mengurus
anak yang berada di bawah perwaliannya. Panti Asuhan Ar-Rohmah
merupakan sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk mengentaskan
masalah sosial pendidikan anak terlantar yang disebabkan oleh berbagai
6
7

UU. No. 35 Th. 2014, Pasal 33.
Ibid,. Pasal 33.
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hal misalnya karena faktor ekonomi, karena tidak dikehendaki atau
dibuang oleh orang tuanya, karena salah satu atau kedua orang tuanya
sudah meninggal atau karena orang tuanya dicabut dari kekuasaannya.
Setelah mengadakan penelitian di Panti Asuhan Ar-Rohmah,
dengan hasil di Panti Ini sudah melakukan pemenuhan hak kesehatan dan
sarana prasarana. Hal ini menurut peneliti sudah menjadi tanggung jawab
dari pihak panti asuhan terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya
atau anak yang dibawah asuhannya

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak

kesehatan dan sarana prasarana oleh Panti Asuhan hanya terbatas sampai
pada batas anak menjadi dewasa atau oleh Panti Asuhan Ar-Rohmah
dibatasi sampai anak menyelesaikan pendidikan pada bangku SMA. Hal
ini bukan berarti kurangnya tanggung jawab dari pihak panti asuhan, tetapi
setelah anak mencapai batasan usia tertentu atau sudah menyelesaikan
pendidikan formalnya maka anak dianggap telah dewasa dan mampu untuk
melindungi dirinya sendiri. Meskipun kekuasaan panti asuhan telah
berakhir setelah anak dewasa hal ini tidak berarti panti asuhan dapat
menelantarkan mereka begitu saja.
Dengan demikian ketika anak asuh melakukan salah satu tingkah
laku tersebut di atas maka pihak panti asuhan tidak segan-segan
memberhentikan dan mengakhiri perwaliannya, dan memgembalikan
kepada orang tua atau wali yang menyetujui surat pernyataan yang
sebelumnya ditandatangani pada waktu pendaftaran. Semua yang
dijelaskan tersebut di atas bahwa Panti Asuhan Ar-Rohmah melaksanakan
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peraturan perwalian yang ada dalam UU. No. 35 Th. 2014 Pasal 1 poin (1)
mengenai batasan umur anak yang bisa diwalikan dan berakhirnya
perwalian untuk anak asuhnya.8
Untuk

prosedur

pembiayaan hak-hak kesehatan dan sarana

prasarana, terjadi secara langsung tanpa ketetapan dari pengadilan, juga
bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan
kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang
saksi Negara, seperti pasal 22 yang berbunyi: Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan
sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak.9
Dalam melaksanakan perwaliannya, Panti Asuhan Ar-Rohmah
hanya menjadi wali dan pengasuh sementara. Perwalian akan berakhir
ketika anak sudah dewasa dan memenuhi syarat-syarat berakhirnya
perwalian yang ditetapkan Undang- Undang ataupun yang ditentukan oleh
Panti Asuhan Ar-Rohmah sendiri. Anak akan dikembalikan kepada orang
tua atau wali ataupun kerabat yang bertanggung jawab atas anak. Jadi
sekiranya tidak perlu pengangkatan anak yang dikuatkan oleh Pengadilan.
Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem
pelaksanaan perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Ar-Rohmah sudah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU.No. 35 Th. 2014, Untuk prosedur
8
9

Ibid., Pasal 1
Ibid,. Pasal 22.
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perwalian di Panti Asuhan Ar-Rohmah cenderung pada perjanjian yang
mengakibatkan sebuah hukum perikatan diantara para pihak, pengangkatan
dilaksanakan tanpa penguatan dan penunjukan oleh Pengadilan Agama,
maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua yang menjalankan
kukasaan orang tua, atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Tetapi
melalui persyaratan yang ditandatangani oleh para pihak.10
Panti asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial yang
mana dalam tugasnya yaitu mengasuh anak-anak belum dewasa, dalam hal
ini ia sebagai wali atas anak-anak tersebut juga mempunyai tanggung
jawab dalam hal perwalian. Keterangan di atas berdasarkan UU No. 35 Th.
2014 pasal 33 bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan
dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar
lembaga.

Dengan

demikian

Panti

Asuhan

sebagai

wujud

dari

penyelenggaraan pemeliharaan pemerintah untuk anak yatim, piatu dan
terlantar.11
Undang-Undang No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak
menyatakan dalam pasal 33 ayat (1) ” Dalam hal Orang Tua dan Keluarga
Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang
memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang
bersangkutan”. Ayat (2) “Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana

10
11

UU. No. 35 Th. 2014, Pasal 33.
Ibid.
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dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Ayat (3)
Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki
kesamaan dengan agama yang dianut Anak”. Ayat (4) “Wali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib
mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik
bagi Anak”. Ayat (5) ” Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah”.12
Seperti halnya dalam hubungan antara orang tua dengan anak,
dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua
pihak dalam hal ini antara penyelenggara Panti Asuhan dan anak asuh
yang berada di dalam Panti Asuhan. Selain hubungan antara Panti Asuhan
dengan anak asuhnya, bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya pada
Panti Asuhan karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan
dan hak antara pihak orang tua yang menyerahkan anak di Panti Asuhan.
Oleh karena itu maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam
pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan Ar-Rohmah.
Setelah penulis melakukan penelitian di Panti Asuhan Ar-Rohmah,
hak dan kewajiban yang ditetapkan untuk para pihak sebagai berikut:
Kewajiban Anak asuh: Menghormati para pengasuh, Hidup rukun dengan
para penghuni panti asuhan yang lain dengan saling menghargai dan
menyayangi, Menaati segala peraturan yang ada yang berlaku pada panti
12

Ibid.
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asuhan, Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam pantiasuhan,
Mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.13
Kewajiban Panti Asuhan : Memberikan pendidikan formal dan Non
formal dalam hal ini sekolah dan madrasah diniyyah untuk membekali
kehidupan anak asuhnya kelak, Memberikan bekal ketrampilan untuk
menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang, Memenuhi
kebutuhan anak asuh dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal,
Memberikan rasa aman dan kasih sayang, Berperan sebagai pengganti
orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua
kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang
mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial
maupun mental, Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan
dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang
bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
Hak Anak Asuh meliputi : Kebebasan dalam mengeluarkan
pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan, Mendapatkan
perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti
asuhan,

Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau

sekolah, Mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh Panti
Asuhan, Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti
asuhan.

13

Buku Peraturan Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo.
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Hak dari panti asuhan antara lain: Memberikan peringatan pada
anak asuhnya yang tidak menaati peraturan, Memberikan hukuman pada
anak asuh yang melanggar tata tertib panti asuhan atau yang berkelakuan
buruk, Menetapkan peraturan pada anak asuhnya.
Sedangkan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang
menyerahkan anaknya ke panti asuhan adalah sebagai berikut: Kewajiban
meliputi : Memenuhi persyaratan pendaftaran dan penyerahan anak kepada
Panti Asuhan Ar-Rohmah, memenuhi panggilan dari pihak panti asuhan
jika sewaktu-waktu ada suatu hal yang terjadi mengenai anak, siap
menerima anak kembali ketika perwalian oleh panti asuhan telah berakhir,
ataupun perwalian anak diberhentikan oleh pihak panti asuhan.14
Hak Orang Tua atau Wali antara lain : Menjenguk anak di panti
asuhan, boleh menghubungi anak melalui telepon panti dengan waktu yang
ditentukan, mendapat jaminan bahwa anak akan dirawat dan dipelihara
dengan baik dan penuh kasih sayang, boleh memberikan bantuan baik
tenaga maupun materi kepada panti asuhan untuk perawatan anak-anak
asuh, menjadi wali atas anak jika terjadi perkawinan terhadap anak pada
saat masih tinggal di panti asuhan. Dengan adanya hak dan kewajiban
masing-masing pihak termasuk juga orang tua ataupun wali yang
menyerahkan anak tersebut. Diharapkan para pihak dapat melaksanakan
dan menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan kewajibannya
agar perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan dapat berjalan dengan
14

Ibid.
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lancar, teratur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
yaitu Undang-Undang No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak
menyatakan dalam pasal 33 ayat (1) .
”Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan
dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”. Ayat (2)
“Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Ayat (3) Wali yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan
agama yang dianut Anak”. Ayat (4) “Wali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta
milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak”.
Ayat (5) ” Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah”.15
Sedangkan upaya yang dilaksanakan Panti Asuhan Ar-Rohmah
sebagai wali daripada anak asuhnya adalah sebagai berikut: Panti Asuhan
Ar-Rohmah berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi

15

Undang-undang No. 35 Th. 2014 Pasal 33.
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anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan bertanggung jawab
untuk memenuhi hak-hak mereka. Dalam hal serah terima antara orang tua
atau wali dari anak asuh kepada panti asuhan tidak ada penguatan maupun
penunjukan dari pengadilan.
Pihak panti asuhan melaksanakan perwalian terhadap diri anak
asuh saja dan tidak mempermasalahkan tentang harta kekayaan daripada
anak asuh, di karenakan tidak adanya anak asuh di Panti Asuhan ArRohmah berstatus yatim piatu yang tidak jelas asal usulnya dan juga
perwalian yang dilakukan hanya bersifat sementara.
Menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan anak asuh
dalam perawatan dan pendidikan yang lebih memadai dari segi SDM nya.
Memantau perkembangan dan tingkah laku anak asuh baik di luar maupun
di dalam asrama. Memberikan pendidikan agama untuk bekal hidupnya
dan bertemu Tuhannya. Memperhatikan kemampuan pengasuh dan
pengurusnya dalam melaksanakan tugas sebagai wali dari anak asuh.
Memberi pendidikan formal untuk masa depan anak asuh. Melakukan
reunifikasi untuk kasus anak yang mengalami keterpisahan dari
keluarganya. Pihak panti mempunyai relasi dengan pihak di luar lembaga
(guru, teman dari sekolah, dan lingkungan sekitar).16
Dengan penjelasan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Panti
Asuhan Ar-Rohmah sebagai wali dari anak asuhnya, Panti Asuhan Ar-

16

Ria Ratna Umami, Hasil Wawancara 23 Oktober 2018.
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Rohmah telah melaksanakan perintah Undang-Undang Perkawinan No. 35
Th. 2014 membahas tentang perlindungan anak. Terutama dalam hal
pendidikan, bimbingan agama, kesehatan serta keterampilan untuk
menjamin masa depan anak.
Dari penjelasan tersebut di atas antara teori yang dijelaskan dalam
UU.No. 35 Th. 2014 , semua hak-hak yang telah diatur telah dilakukan
oleh Panti Asuhan Ar-Rohmah yaitu , Panti Asuhan memiliki beberapa
contoh kalau mereka telah melakukan hak-hak anak yang telah diatur
antara lain: semua anak asuh yang masuk di Panti Asuhan Ar-Rohmah
mempunyai identitas yang jelas, selain itu perwalian yang dilakukan juga
hanya bersifat sementara sampai anak menjadi dewasa yang nantinya akan
dikembalikan kepada orang tua atau kerabatnya, anak asuh Panti Asuhan
menerima atau dibiayai dalam hal Pendidikan yang formal maupun non
formal, pemberian atau pembiayaan kepada anak asuhnya ketika sedang
sakit atau melakukan pertolongan pertama kepada anak asuhnya,
memberikan fasilitas yang memadai kepada anak asuhnya mulai dari
pangan, sandang, dan papan. Dengan demikian Panti Asuhan Ar-Rohmah
sudah memenuhi apa saja yang anak panti perlukan selama mereka
dibawah asuhan Panti Asuhan Ar-Rohmah.17
Jadi penulis menilai bahwa Panti Asuhan Ar-Rohmah telah
melaksanakan UU. No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak yang
mana seorang wali harus mengurus anak yang berada di bawah
17

Ibid.
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penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. Panti Asuhan ArRohmah tidak menyediakan kepengurusan harta benda anak yang berada
di bawah penguasaannya karena alasan yang tepat.
Peneliti juga berpendapat bahwa Panti Asuhan Ar-Rohmah sudah
melaksanakan semua yang telah tertera di dalam UU. No. 35 Th. 2014, dan
juga melaksanakan h}ad}a>nah.
Dalam hal ini peneliti mengambil pendapat di dalam hukum islam
khususnya bab hadhanah yaitu bahwa Panti Asuhan Ar-Rohmah sudah
melaksanakan semua yang ada di dalam hadhanah tersebut, hal ini
diperkuat dengan penjelasan para ahli fiqh yang mendefinisikan h}ad}a>nah
yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki
maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa
perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,
menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik
jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dan menghadapi
hidup dan memikul tanggung jawabnya.18

18

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), 176.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan berakhirnya pembahasan mengenai pelaksanaan perwalian anak
pada Panti Asuhan Ar-Rohmah seperti yang telah diuraikan di bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :
1.

Pemenuhan hak Pendidikan anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah menurut
UU. No 35 Th. 2014 dan setelah dianalisis dengan Hukum Islam sudah
memenuhi syarat-syarat h}ad}a>nah yang menyatakan “Setiap Anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”. Dengan
bukti bahwa Panti Asuhan Ar-Rohmah telah memberikan atau membiayai
sekolah anak asuhnya, memberikan pendidikan di bidang keagamaan serta
memberikan keterampilan antara lain Berpidato dan Pencak Silat ( Tapak
Suci)

2. Pemenuhan Hak kesehatan dan sarana prasarana anak di Panti Asuhan ArRohmah telah sesuai dengan UU. No. 35 Th. 2014 dan setelah di analisis
dengan Hukum Islam sudah memenuhi syarat-syarat h}ad}a>nah dikarenakan
Panti Asuhan telah memenuhi segala unsur pemenuhan kesehatan atau
pemberian pertolongan pertama ketika anak asuhnya sedang sakit serta
merawatnya. Untuk masalah tempat tinggal pihak panti memberikan
fasilitas yang sangat memadai antara lain gedung yang bertingkat, dapur
yang memadai dll.
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B. Saran
Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penulis melihat perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang
mumpuni yang terlibat dalam perwalian anak terutama dalam hal
pendidikan. Perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membuat
balai pelatihan kerja atau memberi keterampilan khusus untuk anak- anak
yang berada di Panti Asuhan Ar-Rohmah supaya anak-anak yang telah
purna

perwaliannya

lebih mudah mendapatkan dan menciptakan

lapangan pekerjaan.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perwalian yang dilakukan
oleh sebuah lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum seperti Panti Asuhan Ar-Rohmah ini, untuk memperluas dan
mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap
pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh setiap lembaga, dan juga
membantu pengawasan pemerintah.
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