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MOTTO

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.1

1

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 D ayat (1)
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ABSTRAK
Bintang, Achmad Besari. 2019. Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh
Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,
Pembimbing: Dr. Miftahul huda, M.Ag.
Kata Kunci: Penerapan Pasal 105 KHI
Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan
mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram
serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan
kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk
menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam
masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara
dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tercapainya keserasian,
keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan
kepentingan masyarakat.
Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 1.
Bagaimana Penerapan pasal 105 KHI tentang Hak Asuh Anak di PA. Ponorogo?
2. Bagaimana Implikasi penerapan pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak di
PA. Ponorogo? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan
penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan
teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis dan induktif
yaitu metode yang menekankan pada pengamatan, kemudian menarik kesimpulan
berdasarkan pengamatan tersebut. Sesuai dengan penelitian diatas, peneliti
menghasilkan kesimpulan yaitu: 1. Bahwa penerapan pasal 105 KHI di
Pengadilan Agama Ponorogo mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum
serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga
penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat
aspek-aspek yang lain. 2. Bahwa Implikasi adanya Pasal 105 KHI secara tekstual
mengatur, bahwa bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan
hak asuh anak pasca perceraian. Namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku
maka hukum tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang
perlu dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka ibu
sebagai pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan segala sesuatu
utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan hidup anak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan
mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman,
tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin
persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai
fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak
perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup
serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga
tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan
perseorangan dengan kepentingan masyarakat.2
Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka
seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai
perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Lahirnya Undang-Undang No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari
1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975merupakan
salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat
hukumnya.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

2

Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Medpress (Anggota IKAPI),
Yogyakarta, 2008), 6.

1

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,3
kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan
menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau
mithaqan ghalidan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinahmawaddah
warah}mah.4
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu
untuk segera melaksanakannya.Karena perkawinan dapat mengurangi
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk
perzinaan.Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi
belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan olen Nabi
Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan
atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.5
Pernikahan sesuai dengan syariat Islam adalah dalam rangka menjaga
kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal
yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus
melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis
keturunan, menciptakan keluarga

yang merupakan dari

masyarakat,

menciptakan sikap bahu-membahu antar suami isteri untuk mengemban beban

3

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
& Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014), 3.
4

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia), 2.

5

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
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kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara
golongan, dan penguat hubungan antar keluarga.6
Selanjutnya dalam KHI pasal 116 menjelaskan perceraian dapat terjadi
karena alasan atau alasan-alasan :a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar
kemampuannya; c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d.Salah satu
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain; e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f.Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga; g.Suami
melanggar taklik talak; h.Peralihan agama atau murtadyang menyebabkan
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berhenti pada kondisi
tersebut, bahkan dengan adanya perceraian tersebut bisa berdampak kepada
masalah seperti halnya harta gono gini, bahkan berkaitan dengan hak asuh
anak juga menjadi kosekuensi dari adanya perkara perceraian tersebut,
sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Hadhonah yang terjadi di
Pengadilan Agama Ponorogo.

6

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40-

41.
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Pemiliharaan anak tersebut dalam hukum Islam disebut dengan
Hadhanah, yang menurut bahasa adalah Al-Janbu berarti erat atau dekat.
Sedangkan menurut istilah ialah memelihara anak laki-laki atau perempuan
yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak,
melindungi dari segala yang dapat membahayakan dirinya, dan mendidik
rohani dan jasmani serta akalnya supaya sianak dapat berkembang dan dapat
mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.
Bahwa berkaitan dengan mengasuh anak-anak yang masih kecil bagi
orang tua hukumnya wajib, maka mengabaikannya berarti menghadapkan
anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.7Anak merupakan
individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang
dimulai dari bayi hingga remaja. Menurut Suryana, anakadalah sebagai rahmat
Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di
akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung citacita, dan sebagai makhluk yang harus di didik.
Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya,
tempat

orang

tuamenaruh

harapan

ketika

tua

dan

tidak

mampu

kelak.Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan
kedua setelah ayah dan ibu.Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam
kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak
dibatasi dengan usia.
Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia,anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
7

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 8 (Bandung : PT. Almaarif 1980), 160
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tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebutdemi kepentingannya. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.
23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut UU Pasal
1 (2) No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang
belum mencapai umur 21tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam
Pasal 98 (1) KHI dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri
atau dewasa adalah usia 21tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik
maupun mental atau belumpernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini
bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun,
namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori
anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia
telah dikenai peraturan hukum atauperundang-undangan.
Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik
baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat
berdirisendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara
kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik
anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti
bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat
berdiri sendiri, masihtetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara
anak dan cucunya,walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan
perkawinan kedua orangtuanya

5

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua
orangtua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil
apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara
langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak
tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan
tinggal bersamasalah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan
sekali kelalalian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus
dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang
semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara
wajar.
Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi
perceraian antara suami-isteri, maka masih tetap berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi
kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya
dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya
terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.8
Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal terjadinya

perceraian maka berlaku : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) Pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung
oleh ayahnya.Pasal 149 KHI huruf (d) juga menyebutkan sebagai berikut:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
8

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2004), 295-296

7

Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun.9
Selanjutnya pada Pasal 156 KHI menjelaskan sebagai berikut : Akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari
ibunya,kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikanoleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari
bapak;
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila

pemegang hadhanah

ternyata

tidak

dapat

menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan
hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
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Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta:Akademia Presindo,2007), 293.
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d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun
e. .Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),
(c), dan (d).
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya. Dalam pembahasan ini hanya di batasi
mengenai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres
Nomor 1 Tahun 1991. Sebagaimana telah dikemukakan pada
pendahuluan bahwa di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.
Penulis berasumsi pasal ini masih multi tafsir terutama pada kata
“Mumayyiz”, karena baik didalam alquran maupun hadits dan literaturliteratur fiqh tidak menyebutkan secara tegas berapa usia sebenarnya
seseorang bisa dikatakan telah “Mumayyiz”.Disamping itu pasal tersebut
memakai kata “atau”, hal ini bisa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai
batas

usia

seseorang dikatakan telah

“Mumayyiz”.

Kalaupun

kata

“Mumayyiz” dan “atau” dihilangkan dalam pasal tersebut sehingga menjadi
“Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak
ibunya”, apakah yang menjadi dasar hukumnya sehingga batas usia 12 (dua
belas) tahun tersebut dikatakan seorang anak telah mumayyiz. Selanjutnya
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Pasal 105 KHI huruf (b) dinyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Pasal ini mempunyai korelasi dan
tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI, artinya seorang anak
yang telah berusia minimal 12 tahun mempunyai hak khiyar (memilih)
hadhanah apakah ingin diasuh dan/atau dipelihara oleh ayahnya atau ibunya.
Begitu juga dalam Pasal 105 huruf (c) KHI disebutkan bahwa “biaya
pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, maksud dalam pasal ini kurang
lebih adalah tidak menjadi persoalan apakah anak tersebut dalam huruf (a)
dan (b) pasal 105 KHI tersebut dipelihara oleh ayah atau ibunya biaya
pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut berumur 21
tahun atau telah menikah sebagaimana pasal 45 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 149 huruf (d) dan pasal
156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
Hal tersebut dapat dilihat dalam Perkara No. 1393/Pdt.G/2018.PA.PO
dimana Penggugat mendalilkan sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Masehi, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sawoo, dengan Kutipan Akta NikahNomor:
0188/032/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Kutipan Akta Nikah tersebut telah
digunakan sebagai alat bukti dalam proses perceraiannya di Pengadilan
Agama Magetan;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Magetan namun pada
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bulan Juni 2018 Tergugat memilih kabur dan bertempat tinggal dirumah orang
tuanya di Kabupaten Ponorogo;
Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus jejaka sedangkan
Tergugat perawan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai satu
orang anak bernama ANAK KANDUNG bin Wawan Cahyono, Laki Laki,
lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2016 Umur: 1 Tahun 8 Bulan yang
dalam hal ini demi keselamatan anak tersebut sekarang diasuh oleh
Penggugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai, dan telah
diajukan permohonan cerai talaq pada tanggal 06 Juli 2018 register perkara
Nomor: 0750/Pdt.G/2018/PA.Mgt dan telah diputus secara verstek tertanggal
08 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Magetan;
Bahwa didalam permohonan cerai talaq tersebut dalam posita ke 4
(empat), masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama
Magetan;
Bahwa sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah dan Tergugat mengajak secara paksa anak tersebut untuk ikut Tergugat
tinggal dirumah orang tua Tergugat yaitu di RT 007 RW 010 Desa Kori
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo meskipun anak tersebut menangis
merengek-rengek, oleh karena yang secara nyatanya anak tersebut sejak lahir
diasuh oleh orang tua Penggugat dan Penggugat dan lebih cenderung
mempunyai kedekatan emosional dengan Penggugat dan orang tua Penggugat,
bahkan semenjak diajaknya anak tersebut ketika Penggugat mau menjenguk
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anaknya Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu
dengan anaknya, dan mengancam mau membunuh anaknya tersebut kalau
anak tersebut mau dibawa oleh Penggugat;
Bahwa selain dari pada itu sejak anak tersebut diasuh oleh Tergugat
anak tersebut sering sakit-sakitan, dan ketika anak itu rewel selalu menyebut
Penggugat dan orang tua Penggugat dan meminta untuk bertemu dengan
Penggugat dan orang tua Penggugat, akan tetapi reaksi Tergugat bukan
berusaha mendiamkan akan tetapi malah membentak-bentak dan berkata kotor
mengirim Pesan Singkat/sms kepada Penggugat untuk melihat anaknya
tersebut yang mana perbuatan itu tidak mencerminkan sebagai seorang ibu
yang baik;
Bahwa untuk menjamin keselamatan, perkembangan mental, fisik, dan
psikis anak tersebut dari perangai Tergugat yang tidak baik, serta untuk
mendapatkan kepastian hukum untuk dijadikan alas/dasar hukum, maka sudah
selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhonah dari
anak tersebut;
Bahwa Penggugat juga memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang yang
berpenghasilan setiap hari mendapat laba netto sebesar Rp. 150.000 (seratus
lima puluh ribu rupiah) dikali 1 (satu) Bulan (30 hari) Rp. 150.000 x 30= Rp
4.500.000, jadi setiap bulannya Penggugat berpenghasilan Rp. 4.500.000 dan
oleh karenanya layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
menjamin biaya pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga anak
tersebut dewasa;
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Bahwa menurut Penggugat, gugatan Hak Asuh Anak/ Hadhonah ini
telah cukup memenuhi unsur didalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang berbunyi,” c. Apabila pemegang hadhonah ternyata tidak
dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah
dan hadhonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada
kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula”;
Bahwa majelis hakim Pengadilan agama Ponorogo dalam nomor
perkara 1393/Pdt.G/2018/PA.Po memberikan putusannya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx, LakiLaki, lahir di Magetan pada tanggal 11 Mei 2016,berada di bawah
hadhanah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetapmemberi kesempatan
kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaktersebut guna mencurahkan
kasih Tergugatngnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar
Rp. 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah
Dari putusan tersebut di atas ada perbedaan antara Kompilasi Hukum
Islam yang seharusnya apabila anak yang masih belum mumayyiz hak
asuhnya jatuh kepada ibu akan tetapi hakim memutuskan anak yang masih
belum mumayyiz hak asuhnya jatuh kepada ayah.
Mejelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara
tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :
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Bahwa tentang pemeliharaan anak pada dasarnya adalah hak anak dan
kewajiban orang tua. Karena itu jika orang tua bercerai makapertimbangan
utama Majelis Hakim adalah kemaslahatan anak. Secara umum anak yang
belum mumayyiz lebih maslahah berada dalam pemeliharaan ibu kerana naluri
kasih sayang dan kedekatan ibu kepada anaknya lebih besar dari pada
ayahnya, sehingga Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentuan hal
yang demikian itu, yaitu, “.Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya”;
Bahwa oleh karena masalah pemeliharaan anak merupakan hak anak
dengan pertimbangan utama kemaslahatan anak, maka Pengadilan dapat saja
menetapkan anak dipelihara

oleh ayahnya

jika

kemaslahatan anak

mengharuskan demikian. Bahwajika diperhatikan secara seksama keterangan
parasaksi

Penggugat,

selama

ini

anak

berada

dalam

pemeliharaan

Penggugat(ayah) dalam keadaan baik, anak tumbuh dengan sehat, bergizi dan
energik. Sedangkan menurut para saksi Penggugat bahwa ketika Penggugat
dan Tergugat masih tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di
Magetan, Tergugat berperilaku kurang baik, perangainya kurang baik,
seringkali berkata kotor/jelek/misuh walaupun dengan orangtua Penggugat
dan Penggugat dan juga kepada anaknya. Adapun parasaksi Tergugat
menyatakan tidak tahu tentang keadaan anak selama dipelihara oleh
Penggugat di Magetan karena rumahnya di Ponorogo jauh dengan rumah
Penggugat di Magetan;
Bahwa selain itu dalam duplik dan kesimpulannya yang disampaikan
secara lisan di depan persidangan, Tergugat menyatakan jika Pengadilan
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menetapkan anak berada dalam pemeliharaan (hadhonah)Penggugat, Tergugat
memohon agar diberi keleluasaan untuk bertemu anak.Berdasarkan pernyataan
Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak terlalu berkeinginan
kuat untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak.Yang justru berkehendak kuat
untuk mendapatkan memelihara anak adalah Penggugat. Bahwa berdasarkan
SEMA Nomor 1 Tahun 2017,meskipun Penggugat ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhanah atas anak, namun Penggugat tetap harus memberi
kesempatan kepada Tergugatuntuk bertemu dengan anak tersebut guna
mencurahkan kasih sayangnya.Jika Penggugat tidak memberi akses kepada
Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan
bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;
Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan
penelitian tentang“PENERAPAN PASAL 105 KHI TERHADAP HAK
ASUH

ANAK

(STUDI

KASUS

DI

PENGADILAN

AGAMA

PONOROGO)’’
B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana Penerapan pasal 105 KHI tentang Hak Asuh Anak di
PA. Ponorogo?

2.

Bagaimana Implikasi Penerapan pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh
Anak di PA. Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk melihat, mengetahui dan memperdalam pengetahuan dalam
kaitannya

dengan

AgamaPonorogo.

Penerapan

Pasal

105

KHI

di

Pengadilan
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2. Untuk memperdalam pengetahuan tentang Implikasi penerapan pasal 105
KHI terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Ponorogo.
D. Kegunaan Penilitian
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang
Penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Secarapraktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan, khusunya bidang hukum sehingga bisa memperkaya
khazanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi
mahasiswa Syariah, khusunya program studi Jurusan Hukum Keluarga
islam dan penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam
memutuskan masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.
E. Kajian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang
judulnya relevan dengan penelitian penulis. Adapun karya-karya ilmiah
tersebut adalah sebagai berikut:
Siti Khoiriyah, dengan skripsinya yang berjudul “Kontroversi Pengadilan
Agama Malang tentang hak hadanah bagi Ibu Non Muslim” (Skripsi 2004)
Menjelaskan pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang non
muslim dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga
diputus secara Verstek. Sedangkan alasan Pengadilan membatalkannya karena
bahwa isteri terbukti kembali kepada agama yang semula yaitu agama
Kristen.10

10

Siti Khoiriyah, “Kontroversi pengadilan Agama Malang Tentang Hak h}ad}a>nah Bagi Ibu
Non Muslim”, (Skripsi--, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)
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Hanum Azkiyah, dengan skripsinya yang membahas ”Analisis Hukum
Islam

Terhadap

Pertimbangan

Hakim

Pengadilan

Agama

Sidoarjo

No.103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada
Isteri Yang Murtad.” (Skripsi 2014) Permasalahan yang dikaji dalam skripsi
ini mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad dengan
adanya kesepakatan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberi
putusan bahwa hak asuh anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan yaitu anak
yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagai pemegang hadanah (hak
mengasuh), sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 105
huruf a.11
A. Rakhmat Hidayat,12 dengan skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif
Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak
Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad” (Skripsi 2006) Kesimpulan dalam
pembahasan tersebut adalah mengenai konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad
Ibn Hambal dalam mensyaratkan atau tidak adanya seorang Hadin beragama
Islam.
Lilis Sumiyati, dengan skripsinya yang berjudul “Murtad sebagai
penghalang hadanah(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama JakartaTimur
Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT).” dimana kesimpulannya penulis
setuju dengan keputusan hakim karena sudah memutus perkara tersebut

11

Hanum Azkiya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang
Murtaad”, (Skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)”.
12

A. Rakhmat Hidayat, “Studi Komparatif Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn
HambalTentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtaad”, (Skripsi--,IAIN Sunan
Ampel Surabaya, 2006)”.
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dengan tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan serta kemaslahatan bagi
anak.13
Mahyudin Ismail yang berjudul “ Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif). Skripsi ini membahas
tentang pandangan Hukum Islam Klasik maupun Hukum Islam Tata
Perundang-undangan Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam) dan Hukum Positif (UU Perlindungan anak dan KUHPerdata).14
Diah Purwaningrum yang berjudul “Hadanah dan Nafkah Anak Pasca
Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA
Kab.Mn). Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menentukan
hada>nah pada anak yaitu didasarkan pada usia anak. Namun juga ada
kemungkinan anak yang belum mumayyiz hak hadanahnya diberikan kepada
ayahnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jenis penelitian ini adalah
kualitatif.15
Muhammad Yamin yang berjudul “Upaya Perlindungan Anak di
Masyarakat Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Undang-

13

Lilis Sumiyati, “Murtad sebagai penghalang h{ad{a>nah (Studi analisis putusan pengadilan
agama Jakarta Timur perkara nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT), (Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2015)”
14

Mahyudin Ismail yang berjudul “ Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi
Hukum Islam dan Hukum Positif).
15

Diah Purwaningrum yang berjudul “Hada>nah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis
Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn).
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Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak16. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan anak dan bentuk-bentuk
perlindungan anak pada masyarakat kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan.
Dodi Sahriyan yang berjudul ”Penyelesaian Perkara Hada>nah di
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim
menjatuhkan hadanah kepada ayahnya dan mengetahui pertimbangan hukum
majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang. Jenis
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 17
Maulana Akbar Khoiful Yaasin yang berjudul Hak Hadanah Ayah
Perspektif Maqasid Al-Shariah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan
pertimbangan yang digunakan majelis

hakim Pengadilan Agama dalam

memutus perkara hadanah dan menjelaskan analisis maqasid al-shariah
terhadap pertimbangan yang di gunakan oleh majelis hakim. Jenis penelitian
ini adalah penelitian kepustakaan yang di dukung dengan penelitian lapangan
F. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif. Untuk
menghasilkan penelitian yang baik kiranya penulis mengemukakan metode
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
16

Muhammad Yamin yang berjudul “UpayaPerlindungan Anak di Masyarakat Kecamatan
Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
17

Dodi Sahriyan yang berjudul ”PenyelesaianPerkaraHadanah di Pengadilan Agama Kelas 1A
Tanjung Karang”.
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1. Data yang dikumpulkan
a. Data yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No.
1393/Pdt.G/2018/PA.Po tentang hadanah
b. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Po
tentang hadanah
2. Sumber data diperoleh dari sumber-sumber berikut ini, antara lain:
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting
yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang
diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.18Yaitu salinan putusan
Pengadilan Agama Ponorogo No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Po tentang
hadanah.
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,
hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.19
3. Teknik Pengumpulan data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan
dengan teknik dokumentasi. Yaitu cara mengumpulkan data memalui
penelusuran, pembahasan, kajian bahan tertulis, seperti buku-buku yang
ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor
Putusan No. 1393/Pdt.G/2018/PA.Po. tentang hak asuh anak yang
diberikan kepada suami (ayah).

18

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

19

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), 119.
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4. Teknik Pengolahan Data Dalam penelitian ini, data-data yang telah
diperoleh dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik sebagai berikut:
a. Editing : yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang telah
diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai
segi meliputi: kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya,
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
b. Organizing : yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan
masalah. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan
sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hadanah
yang diberikan kepada seorang suami (ayah).
5. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model miles and
huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:
a. Data reduction (reduksi data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting,dicari tema
danpolanya.

Dengan

demikian

data

yang telah

direduksi

akanmemberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
penelitiuntuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinyabila diperlukan.
b. Data Display (Penyajian Data)
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Penyajian data dapat dilakukan dalam betuk tabel, grafik, phie
chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data
akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan

semakin

mudah

difahami.

Dalam

hal

ini

penulis

menggunakan penyajian data model Milles and Huberman yang
menyatakan bahwayang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalampenelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif.
c. Conclusion Drawing (Verification)
Kesimpulan

dalam

penelitian

kualitatif

adalah

merupakantemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapatberupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya masihremang-remang tau gelap sehingga setelah
diteliti menjadi jelas,dapat berupa hubungan klausal atau interaktif,
hipotesis atau teori.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan maka diperlukan
pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis
menyusun atas lima bab. Yaitu sebagai berikut :
BAB I

:

Penulis akan menjelaskan
Belakang

Masalah,

secara

umum

Rumusan Masalah,
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Mengenai
Tujuan

Latar

Penelitian,

Kegunaan Penelitian, Kajian Teradahulu, Metode Penelitian dan
Sistematika Pembahasan
BAB II

:

Penulis Akan Uraikan Tentang Kajian Teori tentang KHI dan Hak
Asuh Anak

BAB III

:

Peneliti akan memaparkan data hasil penelitian peneliti di
Pengadilan Agama Ponorogo tentang “PENERAPAN PASAL 105
KHI TERHADAP HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO)”

BAB

:

IV

Analisa terhadap hasil penelitian peneliti di Pengadilan Agama
Ponorogo

tentang

“PENERAPAN

PASAL

105

KHI

TERHADAP HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO)”
BAB V

:

Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran
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BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG KHI DAN HADANAH
A. Latar Belakang PembentukanKHI
Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam
adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk
menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama di masa yang lalu,
terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para fuqaha beberapa abad
yang lalu. Sebagai kitab fiqh, di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan
pendapat di antara para fuqaha yang satu dengan yang lainnya. Perbedaanperbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh itu wajar mempengaruhi Hakim
Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa sehingga sering terjadi putusan
hakim pada suatu Pengadilan Agama berbeda dengan putusan hakim pada
Pengadilan Agama yang lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud
pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi para pencari keadilan di PengadilanAgama.20
Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama
sudah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat
edaran kepala biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 februari 1958
tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur
tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar pulau jawa
dan madura menunjukan salah satu bukti tentang hal tersebut.
20

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Tanya
Jawab Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama, 1997), 157.
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Dalam lingkungan Peradilan Agama, dari segi Hakim memang sulit
mengetahui madzhab apa yang dianutnya. Namun berdasarkan kitab-kitab yang
dijadikan rujukan dalam mengambil putusan atau ketetapan, sebagian besar para
Hakim merujuk pada kitab-kitab Syafi’iyah.21 Namun, dengan keluarnya
Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
kecendrungan madzhab Syafi’i ini mulai bergeser dari satu madzhab ke multi
madzhab yang terdapat di dunia Islam. Ini tidak berarti madzhab Syafi’i telah
ditinggalkan.22
Dalam rangka inilah, Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya
membuat Kompilasi Hukum Islam. Gagasannya didasari oleh pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:
a.

Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada
antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum maupun olehmasyarakat.
Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah akan dan sudah

b.

menyebabkan hal-hal: (1) Ketidakseragaman dalam menentukan apaapa yang disebut hukum Islam itu (Maa anzalallahu), (2) Tidak
mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu (tanfidziyah),
dan (3) akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan
jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar
1945 dan perundang-undanganlainnya.
c.
21

Di dalam sejarah Islam, pernah di tiga negara, hukum Islam

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Instruksi
Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), 119.
22

Ibid., 87
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diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) Di India pada
masa Raja An Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundangundangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri. (2) Di kerajaan Turki
Utsmani yang terkenal dengan namaMajalah al-Ahkam al-Adliyah,
dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan diSudan.23
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim
pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan
Menteri Agama RI No.7/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret
1985. Di dalam SKB tersebut, ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan
Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka
waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan.24
Sebagai pemimpin umum pelaksana proyek ini adalah Prof. H. Busthanul
Arifin, S.H., ketua muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Peradilan
Agama.

Disamping

ada

pelaksana

bidang

kitab/yurisprudensi,

bidang

wawancara dan bidang pengumpul/ pengolah data. Jangka waktu pelaksanaan
proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB. Tata
kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sebagai lampiran
dari SKB. Sedang biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari
pemerintah, Keppres No.191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan
No.068/SOSRROKH/1985.25
23

Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang
65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11.
24

A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam,
Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan
Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006), 111.
25

Ibid., 112.
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Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum
Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya
mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim
agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum
nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek
pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:
Pengumpulan data, pengkajian kitab-kitab fiqh Islam khususnya ketiga
belas kitab fiqh yang ditetapkan pemerintah menjadi pegangan Hakim
Pengadilan Agama. Para ahli dari sejumlah IAIN merumuskan garis-garis
hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab itu disertai dalil-dalil hukumnya yang
terdapat di dalam al-Qur’an dan SunnahRasulullah.
a.

Wawancara, dengan para ulama disepuluh ibukota propinsi
diIndonesia. Para ulama baik secara perorangan maupun sebagai
pimpinan organisasi sosial keagamaan, mengemukakan berbagai
pendapat hukumnya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada
mereka dan menyatakan dukungan mereka atas usaha pengumpulan
atau

penghimpunan

kaidah-kaidah

atau

garis-garus

hukum

Islamtersebut.
b.

Penelitian

yurisprudensi

Peradilan

Agama.

Yurisprudensi

Peradilan Agama sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat
penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang terhimpun dalam berbagai
dokumen, dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukum daripadanya.
c.

Studi perbandingan ke luar negeri, yakni negara-negara yang
penduduknya beragama Islam, mengenai hukum dan penerapan

27

hukum Islam di negara tersebut serta sistem peradilan mereka. Hasilhasil dari seluruh kegiatan tersebut setelah diolah dan dirumuskan,
disetujui dalam lokakarya ulama Islam Indonesia pada tanggal 2
sampai 5 Februari1988.26
Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang
terdiri dari buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III
tentang Wakaf mengalami penghalusan Redaksi yang intensif di Ciawi-Bogor
yang dilakukan oleh tim besar proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada
Presiden,

oleh

Menteri

No:MA/123/1988hal:

Agama

Kompilasi

dengan

Hukum

surat

Islam

14

dengan

Maret

1988

maksud

untuk

memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan
Peradilan Agama. Kemudian lahirlah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991.27
Menteri Agama sebagai pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya
Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan
Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh Instansi Departemen
Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya dan Instansi pemerintah lainnya
yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Dalam
bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi
Presiden itu disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan Instansi itu, terutama
Peradilan Agama, agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping
peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah

26

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,Tanya Jawab Kompilasi
Hukum Islam, 157.
27
A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, 118.
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di bidanghukum perkawinan, kewarisan danperwakafan.28

B.

Landasan dan KedudukanKHI.
1. Landasan KHI
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari

Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang
Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi umat Islam.
Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum
perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.29
Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia adalah:
1.

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991; Instruksi
Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945,
yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan
negara. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada
Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam
yang sudah disepakati tersebut.30 Diktumnya menyatakan: Pertama :
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiridari:

28

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 294.
29

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , 55.

30

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 53.

29

a.

Buku I tentangPerkawinan.

b.

Buku II tentangKewarisan.

c.

Buku II tentangPerwakafan.

sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam
lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 untuk
digunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang
memerlukannya. Kedua: melaksanakan Instruksi ini dengan sebaikbaiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan:
a.

Bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang
diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988
telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam,
yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum
Kewarisan, dan Buku III tentang HukumPerwakafan;
b.
Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh
Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya
dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalahmasalah di bidang tersebut;
c.
Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam
huruf a perlu disebarluaskan;
2.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli
1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden
Republik Indonesia No.1 tahun 1991.31

Konsideran Keputusan ini menyebutkan:
a.

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun
1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama
untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan
oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
b.
Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggungjawab.
c.
Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni1991.

31

Ibid., 55.
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Dalam diktum Keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai berikut:
Pertama: Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi
pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum
Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan
sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh
Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam
menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
Kedua: Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama,
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan,
Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi
Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang- undangan lainnya.
Ketiga : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.
Keempat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
3.

Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan
Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden
Ri No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.32

2. Kedudukan KHI
Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem Hukum nasional diukur
oleh unsur-unsur sistem hukum nasional;
a.
32

Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan
Ibid., 57.
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Undang-Undang Dasar1945.
b.

KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi
Presiden yang dilaksanakan oleh keputusan Menteri Agama, yang
merupakan bagian dari peraturan perudang-undangan yang berlaku.

c.

KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari alQur’an dan SunnahRasul.

d.

Saluran dalam aktualisasi KHI antara lain Pengadilan dalam
lingkungan peradilanagama.33
Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang

cukup erat dengan sifat mengikatnya Kompilasi bagi para pihak, baik pihak
yang bersengketa maupun para Hakim. Baik para Hakim maupun pihakpihak yang berperkara, dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam ini
terikat dan berkewajiban sepenuhnya melaksanakan isinya; tanpa menutup
kemungkinan bagi para Hakim Peradilan Agama untuk melakukan
penemuanhukum.34
C.

Eksistensi KHI di Pengadilan Agama
Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum
Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah citacita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan
Agama itu sendiri. Karena itu ia mempunyai titik awal dan titik akhir yang
berimpit dengannya.35
33

Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 9.
34

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 62.
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I.
Nomor I Tahun 1991,119
35

31

Hukum material yang hendak dikembangkan di Peradilan Agama
dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah hukum perdata Islam
mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah,
sesuaidengan wewenang yang diberikan olehundang-undang kepada
Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara dibidang tersebut. Hukum ini telah dihimpun dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia dan telah pula disebarkan sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 melalui Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum
Islam ini sesuai dengan konsiderans instruksi Presiden dimaksud bersifat
terbuka untuk dikembangkan, sesuai dengan perkembangan zaman dan
pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.36 Kompilasi Hukum
Islam, disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum
substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan),
yang diberlakukan pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
dengan demikian secara yuridis hukum Islam dibidang perkawinan,
kewarisan(termasuk wasiat dan hibah) dan perwakafan menjadi hokum
positif tertulis dalam system hokum nasional.Ia menjadi dasar untuk
pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.37
Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan
pedoman dalampenyelesaian perkara yang diajukan ke pangadilan dalam
36

Mohammad Daud Ali, ed., Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet.II, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), 376.
37

Bisri, Kompilasi Hukum Islam, 2.
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lingkungan peradilan agama. Hal itu dilatarbelakangi penyusunan KHI
dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan
rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.38
Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan
keadilan, merupakan ujung tombak yang akan menerapkan KHI terhadap
perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, ia dituntut untuk
memahami secara lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi
yang diemban oleh KHI. 39 Dalam hal eksistensi Kompilasi Hukum Islam,
kita dapat melihat beberapahal:
1.

Segi perjalanannya yang telah berjalan dikalangan Pengadilan
Agama jauh sebelum diinstruksikan. Artinya, apapun namanya toh
selama ini telah berjalan denganbaik.

2.

Tokoh hukum tata negara Ismail Sunny, mengakui bahwa
Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum tertulis di Indonesia, walaupun
tingkat yuridisnya tidak sampai pada tingkat undang-undang, tetapi tentu
akan menuju kesana. Hal ini didukung oleh tokoh ide Kompilasi Hukum
Islam dalam hal ini Busthanul Arifin.40

D. Substansi Pasal 105 Huruf a KHI
Pasal 105 huruf a KHI memuat: “dalam hal terjadinya
perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

38

Ibid.,14.

39

Ibid.,18.

40

Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, 129.
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12 tahun adalah hak ibunya;”41Dalam konteks itu, KHI nampaknya
menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan
ibunya terutama di bawah umur 12 tahun.42 Adapun pelaksanaannya, seperti
yang dimaksud oleh pasal 105 huruf a KHI, ibu mendapat prioritas utama
untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz dan apabila si
anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara
ayah dan ibunya, dia akanikut.43
Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu
kepada sumber hukum Islam yakni al-Qur’an dan Sunnah Rasul dan secara
hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.44
Pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan salah satu isu penting yang timbul
dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak. Peraturan
perundang-undangan Indonesia, seperti antara lain terlihat jelas dalam Kompilasi
Hukum Islam, mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Anak dalam KHI,
diidentifikasikan

dalam

dua

kondisi.

Pertama,

anak

di

bawah

umur

(ghairmumayyiz), yang dalam KHI ditetapkan di bawah 12 tahun dan kedua, anak di
atas 12 tahun (mumayyiz). Peraturan pemeliharaan anak dalam KHI, tidak diembelembeli dengan syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan
aturan fiqh yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa
kriteria, jika ia ingin mendapatkan hakasuhnya.45
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Nomor I Tahun 1991,50.
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Arskal Salim, dkk, Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah
Dokumentasi Program (Jakarta: Puskumham, 2009), 64.
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Pasal-pasal KHI tentang Hadhanah menegaskan bahwa kewajiban
pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban
kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap
diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.
Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan
apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya
untuk bertindak sebagai pemeliharanya. 46
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Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 303.
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E. Hadhonah

Hadhanah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh.Hadhanah
menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:
a) Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi
hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih
kecillaki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz
tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya,menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya 47
b) Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan
bahwa hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan
mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi
kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan
bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita
karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan
mendidik

anak,

serta

kesabaran

mereka

dalam

permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi

menghadapi
dibandingkan

kesabaran seorang laki-laki.48
c) Menurut

Amir

Syarifuddin

dalam

buku

Hukum

Perkawinan

diIndonesia menyatakan bahwa istilah hadhanah mencakup beberapa
hal,di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan
47

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh
assunnah,(Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), cet. ke-8, 173.
48
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996),cet. ke-1, 415.
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anakdan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan
anakhingga anak tersebut mampu berdiri sendiri. 49
Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan
primer dan skunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu
pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspekyang
berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkap akan bahwa
tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepalarumah
tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada
istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan
kewajibannya. Oleh karna itu , amat penting mewujudkan kerjasama dan
saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampaidewasa.
Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suamiistri
kepada anak-anaknya50.
Jika ditinjau dari segi syara’ maka artinya menjaga dan mengasuh anak
kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan
hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.Dari
definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah
pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara
kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan
anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau
yangsudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya
sendiri karena kehilangan kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh

49

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3, 328.
50
Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
cet.ke-3, 64.
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seorang wanita yang mempunyai hak hadhanah hal ini dilakukan dalam
segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani
dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk
hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada
prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajiban bagi kedua
orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang
tidak dirawat dan didik dengan baik,maka akan berakibat buruk pada diri
danmasa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.
Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik
dengan baik.51
Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab
mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil
kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang
masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan,
pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini
terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah.52
Seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim
atau tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang
merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak
menikmatipendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya.
Apalagi anak tersebut ditinggalkan dengan harta yang cukup oleh orang
51

Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif
Islam,(Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, 115.
52
Tihami dan Sahari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap,
(Jakarta:Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, .217.
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tuanya.Kewajiban bagi pengasuh anak untuk memelihara hak anak
tersebut terhadap hartanya. Suatu keharusan bagi orang tua untuk
memberikan wasiat kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal
pengasuhan anak agar ada kemaslahatan bagi anak dan anak tidak tersiasiakan.
Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di
Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yangterdapat dalam pasal
45 yaitu:
a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai
anakkawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana
berlakumeskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.53
Berdasarkan ketentuan dalam No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
dapat diketahui bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan
kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak
semenjak dari kecil. Bahkan hadhanah merupakan syari’at agama yang
harus dipenuhi orang tua.
Wahbah Zuhaily, dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu,
iamenyebutkan Syarat khusus pengasuh anak untuk pengasuh wanita atau
ibu adalah:
1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal inisejalan
dengan

hadits

rasul.

“

”أَ ْن ِتأحقُّ ِب ِھمال ْمت ْن ِك ِحىengkau

lebih

berhak

mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki laki lain”.
53

Depertemen Agama RI, Himpunan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: Aneka
Ilmu, 2001), cet. ke-3, . 22.
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2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang
dipeliharanya.
3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidakbaik,
seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci
anak-anak.54
Sedangkan Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku
Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu yaitu:
1) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikwatirkan apabila
anakitu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan
menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.
2) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak
tesebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya
seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak
tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.55
Sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syaratsyarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:
a) Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya
tidakboleh menangani hadhanah, kerena meraka tidak mampu
mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung
jawab untuk orang lain.

54

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-
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b) Dewasa atau balig, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz,
iatetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya.
Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
c) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidakboleh
diserakan kepada orang buta, rabun,sakit menular, atau penyakityang
melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak
berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang
mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil
yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit
menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia
keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu
tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan
menciptakan suasanan yang tidak baik. Hal seperti ini besar
kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.
d) Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang
amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik,maka
ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anakkecil.
e) Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh
diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak
merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah
tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir.
f) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menukah dengan laki-laki
lain maka hak hadhanahnya hilang atau gugur.
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g) Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan
tuannya,sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil
tersebut.
Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang
dikemukakan itu memepunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun
ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan
hadhanah, sehingga dengan perbedaan tesebut bisa saling melengkapi
antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan hadhanah
dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi
yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu
pengetahuan yang tinggi.
Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan hadhanah
adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi
persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila
anaknya masih mumayyiz maka ibulah yang lebih berhak, karna ibu
dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih
dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila
orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka
pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi
persyaratan-persyaratan

yang

telah

ditentukan.Selanjutnya

apabila

keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah
maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan
siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
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Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan
tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah
terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama
diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga
ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi
urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah:56
a. Ibu anak tersebut
b. Nenek dari ibu dan terus ke atas
c. Nenek dari pihak ayah
d. Saudara kandung anak
e. Saudara perempuan seibu
f. Saudara perempuan seayah
g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
i. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
j. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
k. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
l. Anak perempuan dari saudara perempuanseayah
m. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
p. Bibi yang sekandung dengan ayah
q. Bibi yang seibu dengan ayah
56
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r. Bibi yang seayah dengan ayah
s. Bibi ibu dari pihak ibu
t. Bibinya ayah dari pihak ibunya
u. Bibi ibu dari pihak ayahnya
v. Bibik ayah dari pihak ayah, dari nomor 19 sampai 22 dengan yang
mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.
Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh
anak,seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih
didahulukan57.Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan
sama agama antara si anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh
sebagaihadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan
si anak58.Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya
muhrim-muhrimnya di atas atau anak memilikinya tapi tidak mampu
melakukan hadhanah barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki
dari muhrim-muhrim yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum
waris.Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:
a. Ayah kandung anak itu
b. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
c. Saudara laki-laki sekandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah

57

58

Sayyid Sabiq,..... 24-25.

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003),
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g. Paman yang sekandung dengan ayah
h. Paman yang seayah dengan ayah
i. Pamanyaayah yang sekandung
j. Paman yang seayah dengan ayah59.
Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau
ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu
beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:
a. Ayah ibu
b. Saudara laki-laki ibu
c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
d. Paman seibu dengan ayah
e. Pamanyang sekandung dengan ayah
f. Pamannya yang seayah dengan ayah
g. Paman yang seayah dengan ibu.60
Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat
sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang
sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya. Saleh al-Fauzandalam
bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan .Dalam
pemeliharaan itu ada beberapa tahap, yaitu:
1. Ketika anak itu masih kecil, maka yang lebih berhak untuk
memeliharanya adalah ibunya, kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu
kandung dari anak tersebut akan menikah dengan orang lain.
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2. Ketika anak itu sudah berumur tamyiz (tujuh tahun), maka
pemeliharaannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik
ibumaupun bapaknya.
3. Ketika anak sudah bisa merangkak, kemudian salah seorang dari ibu
bapaknya pindah Agama lain (selain Islam), maka anak itu dilepas agar
ia memilih ikut yang mana ia sukai.
4. Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya
atauayahnya, maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara
perempuandari ibunya dari pada saudara bapak.
Jika

tidak

ada

yang

melakukan

hadhanah

pada

tingkat

perempuan,maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang
urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki
juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu
merupakan kewajiban pemerintah.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974tentang
perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan denganmasalah
hadhanah, sebagai berikut:Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena
perceraian ialah:
1. Baik

ibu

atau

bapak

tetap

berkewajiban

memelihara

dan

mendidikanak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan
memberinya putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
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kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberbiaya
penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.61
Dalam BAB X mengenai hak antara orang tua dan anak Pasal
45disebutkan:
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua 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.62
Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai
kewajiban memlihara dan mendidik anak-anaknya sampaikawin atau
mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan
hal-hal yang berkenaan dengan masalah hadhanah,baik kepada ayah
maupun kepada ibu. Kewajiban hadhanah yang dimaksud di atas adalah
tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).
Sejak

adanya

Keputusan

Menteri

Agama

Republik

IndonesiaNomor 154 Tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang
pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

61
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(10 Juni1991) tentang Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan pedoman
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan intsansi Departemen
Agama dan instansi pemerintahan lainnya yang terkait, serta masyarakat
yang memerlukannya. Mengenai masalah hadhanah dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum
perkawinan. Adapun hal-hal yang diatur dalam masalah hadhanah adalah:
1. Pengertian hadhanahmenurut Pasal 1 (G): pemeliharaan anak atau
hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan pendidikan anak
hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.63
2. Kewajiban orang tua dalam hadhanah. Menurut Pasal 77 (3): suami
siteri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,
rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 64Dalam
Pasal 80 (4) dijelaskan: sesuai dengan penghasilannya, suami
menanggung:a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan danpengobatan
isteri dan anaknya.b. Biaya pendidikan bagi anak.65Selanjutnya Pasal
104 (1): Semua biaya penyusunan anak dipertanggung jawabkan
kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya
penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi
nafkah kepada ayahnya atau walinya.66
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3. Hadhanah setelah terjadinya perceraian. Dalam Pasal 105 ayat A dan
C dalam hal terjadinya perceraian sebagai berikut :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur
12tahun adalah hak ibunya.
b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Dalam kitab Undang-undang hukum

perdata bab ke empat

belas,bagian kedua A Tentang Pembebasan dan Pemecatan Orang Tua
DalamPasal 319 H dan 319 F . Pada pasal 319 H: Jika anak-anak belum
dewasa itu tidak senyatanya telah berada dalam kekuasaan orang tua atau
kekuasaan pengurus perhimpunan yayasan atau lembaga amal, yang
menurut sesuatu putusan hakim termaksud dalam bagian ini diwajibkan
melakukan kekuasaan orang tua perwalian, ataupun tidak telah berada
dalam kekuasaan orang atau kekusaan dewan perwalian, kepada kiranya
anak-anak itu menurut penetapan termaksud dalam pasal 319 F ayat
kelima dipercayakannya, maka dalam keputusan yang sama harus
diperintahkan juga menyerahkan anak-anak itu kepada pihak yang
menurut keputusan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu.67
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungananak
bagian ke empat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua
dalam Pasal 26
1. Orang tua berkewajiban dan bertangung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunggi anak
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b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,bakat,
dan minatnya dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga,yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku.68
F. Tinjauan Umum Keadilan, Kepastian Hukum,dan Kemanfaatan
Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto
Rahardjo mengatakan bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya
sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah
keadilan,kegunaan dan kepastian hukum.” Sekalipun ketiga-tiganya itu
merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu
ketegangan.Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan,
sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.69
1. Keadilan
Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolakukurnya
karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya.
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Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara
obyektif.70
Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan,antara lain
yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dankorektif.
Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa
hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai
oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan.Kesamaan yang
dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan
proporsional. Kesamaan numericberprinsip kesamaan derajat atas
setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional
adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional,
dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai
dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan
pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing
(proporsional).
Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang
bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada
kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka
orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan
ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk
memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.
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Menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu
keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus.
Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan
umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas
persamaan atau proporsionalitas.
Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata
yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur
perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan
kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan
sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu
danberusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan
manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap
kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan
yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.
Sedangkan keadilan menurut Socrates sebagaimana bahwa,
“hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan
haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan
tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya. 71
Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin
kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakika hukum.”
Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang
dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yangsama dengan
71
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orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapatdibalik sesuatu
yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumussecara filosofis
oleh penegak hukum yaitu hakim.72
Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,”keadilantidak
boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilanbukan
berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”73
Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang
tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang
lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai
jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat
keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan
setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.
Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan.
Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang
sama. jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi sematamata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut
diterimanya, maka iatak dapat membentuk peraturan-peraturan
umum.Tertibhukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis
atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum,
berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh,mengenai apa yang
disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan
perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus
72
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menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan
menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin
banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak
mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam
peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti summum
ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang
tertinggi.
Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjosebagaimana
dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa,“merumuskan
konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilanyang didasarkan
pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hakdan kewajiban.”74
Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilansebuah
putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencarikeadilan
haruslah

diambil

berdasatkan

kebenaran

substantif,memberikan

sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”75
Namun

harus

juga

diperhatikan

kesesuaian

mekanisme

yangdigunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan
peraturanhukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para
anggotamasyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu,
perbuatan apasaja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu
substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur
tata cara dan tatatertib untuk melaksanakan peraturan substantif
74
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tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif)
berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural). 76
Lebih lanjut menurut Hans Kelsen hukum yang dapat memberikan
keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat
bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan
yang sudah tertuang dalam peraturan perundang undangan yang
berlaku.148 Dengan kata lain adanya kesesuaian antara prosedur
dengan substansi sehingga keadilan tersebut akan diterimaoleh
masyarakat.
Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M.
Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi
haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama
kedudukannya di muka hukum (equality before the law).”Oleh karena
itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti
harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat, yang
terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim
dalam

alasan

dan

pertimbangan

hukumnya

harus

mampu

mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa
kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis,manakala memilih
asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yangdihadapi.77
2. Kepastian Hukum
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Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian
hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hokum itu
sendiri dan kepastian karena hukum.”78

Lebih lanjut beliau

memaparkan,Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap
norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat
didalamnya

tidak mengandung penafsiran

yang berbeda-beda.

Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap
hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa peristiwa hukum, di
mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang
mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga
timbul penafsiran yang berbeda beda yang akibatnya akan membawa
kepada ketidakpastian. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan
perundang undangan,maka salah satu akibatnya adalah kalau ada
bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan,
maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh
sebab itudalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan
kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam hal
ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.
Menurut

SatjiptoRahardjo

sebagaimana

dikutip

oleh

Syafruddin Kalo mengatakan, Salah satu aspek dalam kehidupan
hukum

adalah

kepastian,artinya,

hukum

berkehendak

untuk

menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.
Salah satuyang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut
78
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adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal
atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga
semakin formal. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang
diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali
dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang
lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk
kepastian dan tidak berbelit-belit.79
Menurut Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati
mengatakan bahwa,dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita
lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi
lemahyang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum.

Hal

inidisebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong
lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya
pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian
hukum. Dalam hal ini Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama
Melati menghubungkan kepastian hukum dengan asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Makna

sederhana

artinya

caranya

yang

jelas,

mudah

dipahamidan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para
pihakdapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak
berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka
runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acarayang fleksibel demi
79
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kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Apa
yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah
proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait
dengan cepat ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak
memakan jangkawaktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai
dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Sedangkan biaya
ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus
dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya
di depan pengadilan. Dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain
kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.
Biaya harus ada tarif yangjelas dan seringan-ringannya. Segala
pembayaran dipengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda
terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang
tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam
jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya
sewaktu-waktu.80
Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hokum
merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat.
Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan
hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan
secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu
dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan
peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.
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Haltersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian
hokum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas
pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur
kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan
ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat
dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah
merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan
masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.81
3. Kemanfaatan
Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk
mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans
Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan
bahwa, “hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang
mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”82 Dalam
hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu
seharusnya, melainkan apa hukumnya.
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau
penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan
hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan
bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan
atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu
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sendiri.83 Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh
Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui
sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesarbesarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”84
Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim
tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya
mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan
kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam
menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya
nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau
kegunaan bagi semua pihak.85
4. Hubungan Antara Keadilan, kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat
atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun disamping itu
masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk
mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita
pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna(secara sosiologis) belum
tentu adil, begitu juga sebaliknya apayang dirasakan adil (secara
filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.Menurut Sudikno
Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo mengatakan
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bahwa, Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus
diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan,hukum
itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.
Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan
siapa

yang

mencuri.

Sebaliknya

keadilan

bersifat

subjektif,

individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum
tentu dirasakan adil bagi orang lain.86
Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin
Kalo mengatakan bahwa,Seandainya kita lebih cenderung berpegang
pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai
nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan.Karena
yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturanitu sendiri.
Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasakeadilan dan
berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian
hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai
kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian
hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai
kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau
berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya
berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia
akanmenggeser

nilai

kepastian

dan

kegunaan,

karena

nilai

keadilantersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai
kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum
86
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tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan
demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga
nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara
proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.87

87

Ibid, 8-9
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BAB III
GAMBARAN UMUM & HASIL PENELITIAN
TENTANG PENERAPAN HAK ASUH ANAK MENURUT KHI
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO
A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PONOROGO
Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda
No. 25 Ponorogo yang bersebelahan dengan Pengadilan Negeri Ponorogo.
Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo ini memiliki dua landasan
hukum, yaitu :
a) Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20
jo Stbd 1835 No 58.
b) Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama
Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl
1882 No 152.
Secara administratif, Wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo
meliputi 15 Kecamatan yang terdapat dalam seluruh wilayah Ponorogo,
yakni:
1. Sampung

5. Babadan

9. Sooko

13. Bungkal

2. Badegan

6. Jenangan

10. Mlarak

14. Sambit

3. kauman

7. Ngebel

11. Sawo

15. Ngrayun

4. Sukorejo

8. Pulung

12. Slahung
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Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa batas wilayah
hukum, yakni meliputi :
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Kabupaten
Madiun dan Kota Madiun, PA Magetan.
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Trenggalek.
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Hukum PA Pacitan.
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Magetan dan
PA Wonogiri (Jawa Tengah).
Untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, Pengadilan
Agama Kabupaten Ponorogo mempunyai visi dan misi. Hal ini bertujuan
untuk mengarahkan hal apa yang ingin dicapai lembaga ini.
Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo adalah sebagai
berikut :“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang mandiri,
berwibawa dan bermartabat menuju Badan Peradilan Indonesia yang
Agung”
Selain itu lembaga ini juga mempunyai misi yang sangat mulia dan
sesuai dengan tujuan hukum, yaitu :
1) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, cepat
dan biaya ringan.
2) Menciptakan pola kinerja PINTAR (Profesional, Inovatif, Nyaman,
Transparan, Akuntabel dan Ramah )
3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang SDM,
administrasi dan manajemen peradilan.
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4) Memberikan akses berbasis IT terhadap pelaksanaan Tupoksi
Pengadilan Agama Ponorogo.
Mengingat

wilayah

hukum

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Ponorogo cukup luas dan volume kasus yang masuk banyak maka terdapat
delapan Hakim di Pengadilan tersebut, yaitu:
a.

Drs. H.Asrofi, S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan

b.

Drs. Abdullah Shofwandi M.H selaku Hakim

c.

Dra. Hj Siti Azizah, M.E Selaku Hakim

d.

Titik Nur Hidayati, S.H, M.H selaku Hakim
Dari kedelapan hakim tersebut ada hakim yang menjadi

narasumber peneliti, yaitu : Drs. Abdullah Shofwandi, MH, dengan
biodata sebagai berikut :
1.

Nama

: Bapak Abdullah Shofwandi

TTL

: Madiun, 29 Mei 1967

Riwayat Pendidikan

: a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri tahun 1980.
b. Madrasah Tsanawiyah (MTsN) tahun 1983.
c. Madrasah Aliyah tahun 1986.
d. S1 IAIN Ponorogo tahun 1991.
e. S2 UNMER Malang

Riwayat Jabatan

: a.

Hakim di PA Mempawah tahun 1998.

b.

Hakim di PA Pontianak tahun 2006.

c.

Hakim di PA Situbondo tahun 2010.

d.

Hakim di PA Ponorogo tahun 2014.
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B. HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PONOROGO
1. DATA WAWANCARA TENTANG PENERAPAN PASAL 105
KHI TENTANG HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN
AGAMA PONOROGO
Putusan 1393/Pdt.G/2018/PA.PO merupakan produk putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agam Ponorogo yang berkaitan
dengan Perkara Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Berikut peneliti
paparkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan
Agama Ponorogo, Abdullah Shofwandi menjelsakan sebagai
berikut :
“Perkara Hak Asuh Anak adalah Perkara yang berkaitan dengan
Hak untuk Mengasuh , memelihara dan membesarkan Anak sesuai
dengan Putusan Pengadilan Pasca Perceraian yang diajukan baik
ibu atau ayahnya. Karena kita sebagai wilayah Peradilan Agama,
maka acuan kita adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang
mana disitu sudah diatur secara jelas, namun sekarang lebih
dikuatkan lagi dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak,
akan tetapi yang lebih baik ya tetap memakai KHI. Dalam KHI
Pasal 105 ada batasanya yaitu umur 12 tahun, yang mana dalam hal
ini Ibu diberikan legal standing untuk mengasuh. Ibu bisa
menjalankan haknya apabila ibu tidak terhalang oleh hal-hal yang
ditentukan syar’i. Yang harus kita lihat adalah masa depan dan
kepentingan anak. Ketika anak tidak baik dengan ibu maka hak ini
akan berpindah kepada ayahnya, yang jelas tujuannya adalah
sebagai perlindungan kepada anak.”
“Bahwa menyikapi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan
perkara hak asuh anak, kebijakan atau putusan yang harus
dikedepankan adalah untuk kemasalahatan dan perlindungan anak
itu sendiri, kalau sepanjang dua-duanya sama maka kembali ke
pasal 105 KHI. Unsur yang dilihat adalah keadaan orang tua,
kemampuan baik ekonomi akhlak, dan lingkungan itu sebagai
pertimbangan yang diambil. Dalam hal menilai pokok perkara,
terlebih dahulu melihat fakta hukum (formil), yaitu yang pandai
menyajikan data dipersidangan, jika salah ada yang bisa
membuktikan ya itu yang akan kita berikan, sehingga dalam
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mengmbil kesimpulan dari runtutan sidang yang telah digelar
Hakim Meihat fakta dalam persidangan baru melihat aturan lalu
diambilah putusan;”
“Bahwa Ketika antara pihak Penggugat ataupun Tergugat samasama bisa membuktikan dalilnya dan sama-sama kuatnya cara
hakim memutuskan sebuah perkara, maka hakim menggunakan
istilah ushul fiqh diantara yang baik pasti ada yang baik, dalam hal
ini dikembalikan kepada hati nurni hakim. Namun pasti akan
terlihat sisi positif dan negatif, dan yang tidak kalah penting
Pedomannya siapa yang mendalilkan harus membuktikan, ketika
dalilnya dibantah oleh lawannya, dan tidak bisa membuktikan
maka dalil tersebut akan gugur begitupun sebaliknya;”
“Selanjutnya berbircara makna dan arti yang terkandung dalam
pasal 105 KHI itu mengatur tentang perselisihan antara ibu dan
bapak, jika dilihat dari pasal itu ibu memang yang lebih berhak,
namun ini hanya sampai umur 12 tahun, setelah itu anak
dipersilahkan untuk memilih dengan siapa dengan cara dihadirkan
dimuka persidangan dan apa yang menjadi pilihan anak itu akan
menjadi pertimbangan hukum oleh hakim, pasal tersebut sudah
mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hokum, namun jika diterapkan dalam era sekarang pasal-pasal
tersebut bisa disimpangi dengan melihat kemaslahatan kehidupan
anak ;”88

88

Abdullah Shofwandi, wawancara, Selasa, 23 April 2019.
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2. DATA WAWANCARA IMPLIKASI PENERAPAN PASAL
105

KHI

TERHADAP

HAK

ASUH

ANAK

DI

PA.

PONOROGO
Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh pemiliharaan
anak yang belum mumayyiz (12 tahun) merupakan hak ibunya,
namun dalam Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2018/PA.PO menjadi
hak dari bapaknya, , berikut peneliti paparkan hasil wawancara
dengan Abdullah Shofwandi :
“Kasus Hak asuh anak pada perkara 1393/Pdt.G/2018/Pa.Po
terdapat sebuah pertimbangan hukum Bahwa, meskipun Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, namun
Penggugat tetap harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk
bertemu

dengan

anak

tersebut

guna

mencurahkan

kasih

sayangnya.Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat
untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan
alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah. Dalam halini jaminan hukum yang didapat oleh
Tergugat adalah setiap waktu meskipun dia tidak mengasuh ank dia
diberikan keleluasaan untuk bertemu dengan anak, jika Penggugat
menghalang-halangi maka bisa digugurkan hak asuh yang jatuh ke
Penggugat;” Adanya ini sifatnya hanya mengatur didalam, karena
hakim tidak hanya terikat oleh aturan baku, namun juga harus bisa
melihat secara mendaalam, sehingga dijadikan sebagai dasar
pertimbangan hakim”

“Bukti konkrit adanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan
kepastian hukum yang terkandung, yaitu supaya tidak ada sekat
antara orang tua dan anak. Kemanfaatannya. Kepastian hukum, masuk
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dalam Pasal 105 KHI, hanya menambah ruang yang mana dalam hal
ini hak asuh anak tidak mutlak milik Penggugat;”

“Pelaksanaan Pasal 105 KHI dalam putusan perkara nomor
1393/Pdt.G/2018/Pa.Po ini lebih lentur, kalau kebendaan haknya
melekat, tetapi kalau masalah anak haknya tidak hanya melekat
kepada salah satu saja, maka dalam putusan perkara nomor

1393/Pdt.G/2018/Pa.Po itu sudah selaras dengan ketentun hukum
di Indonesia dan mengandung keadilan hukum, kemanfaatan
hukum dan kepastian hokum,wujudnya adalah tidak adanya batasan
hak orang tua meskipun orang tua tersebut tidak mengasuhnya, namun
dengan ini memberikangaris besar kepada pemilik hak asuh untuk
tidak semena-mena dengan hak dan kewajiban orang tua yang lain.”89

89

Abdullah Shofwandi, wawancara, Selasa, 23 April 2019.
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BAB IV
ANALISA
1. Analisa TentangPenerapan Pasal 105 KHIdi Pengadilan Agama
Ponorogo
Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah
fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah
alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.Untuk dapat
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, hakim harus
terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya.
Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.Jadi harus
dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya peristiwa tersebut.
Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka
hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa
antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus
mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.
Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, bahwa,” untuk
memberikan kepastian kepada hakim tentangadanya peristiwa tertentu, maka
yang harus dibuktikan adalah peristiwa ataukejadian yang dikemukakan oleh
para pihak-pihak dalam hal sesuatu yangbelum jelas atau yang menjadi
sengketa”. Dalam hal siapa yang dibebanibeban pembuktian, dalam pasal 163
Het Herziene Inlandsche Reglement(HIR), pasal 283 Rechts Reglement
Buitengewesten (R.Bg), serta HukumAcara Perdata dalam pasal 1865
Burgerlijke Wetboek (BW) dikenal asas pembuktian yang bunyi pasal-pasal
itu semakna saja, yaitu: “Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna
membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan
membuktikan adanya hak ituatau adanya peristiwa tersebut”.
Bahwa dalam putusan 1393/Pdt.G/2018/Pa.Po Abdullah Shofwandi
menjelasakan
“Bahwa menyikapi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perkara
hak asuh anak, kebijakan atau putusan yang harus dikedepankan adalah untuk
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kemasalahatan dan perlindungan anak itu sendiri, kalau sepanjang dua-duanya
sama maka kembali ke pasal 105 KHI. Unsur yang dilihat adalah keadaan
orang tua, kemampuan baik ekonomi akhlak, dan lingkungan itu sebagai
pertimbangan yang diambil. Dalam hal menilai pokok perkara, terlebih dahulu
melihat fakta hukum (formil), yaitu yang pandai menyajikan data
dipersidangan, jika salah ada yang bisa membuktikan ya itu yang akan kita
berikan, sehingga dalam mengmbil kesimpulan dari runtutan sidang yang telah
digelar Hakim Meihat fakta dalam persidangan baru melihat aturan lalu
diambilah putusan;”
“Bahwa Ketika antara pihak Penggugat ataupun Tergugat sama-sama bisa
membuktikan dalilnya dan sama-sama kuatnya cara hakim memutuskan
sebuah perkara, maka hakim menggunakan istilah ushul fiqh diantara yang
baik pasti ada yang baik, dalam hal ini dikembalikan kepada hati nurni hakim.
Namun pasti akan terlihat sisi positif dan negatif, dan yang tidak kalah penting
Pedomannya siapa yang mendalilkan harus membuktikan, ketika dalilnya
dibantah oleh lawannya, dan tidak bisa membuktikan maka dalil tersebut akan
gugur begitupun sebaliknya;”
Dalam putusan tersebut apa yang diterapkan, yakni hakim menjatuhkan
amarnya bahwa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak adalah
bapaknya, meskipun anaknya msih dalam kondisi belum mumayyiz. Karena
pada fakta persidangan yang ada, Pihak Penggugat lebih bisa membuktikan
dalil-dalil gugatanyya, sedangkan pihak Tergugat sama sekali tidak bisa
membuktikan bantahannya, sehingga sesuai hukum acara yang ada, bahwa
siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan, yang mana dalam hal ini
Pihak Penggugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga patut untuk
dikabulkan Gugatannya, namun yang perlu digaris bawahi adanya
pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga harus dipertimbangkan oleh
para pihak, yakni meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak
hadhanah atasanak, namun Penggugat tetap harus memberi kesempatan
kepada Tergugatuntuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih
sayangnya.Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk
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bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat
untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;
Pencantuman petimbangan hukum tersebut sebagi bentuk, pemberian
jaminan hukum kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak,
sehingga meskipun demikian orang tua tersebut masih mempunyai hak
sebagaiman mestinya. Oleh karena itu jika ada para pihak yang menghalanghalangi guna mencurahkan kasih saying orang tua kepada anak, maka mereka
telah melanggar pasal 26 ayat (1) undang-undagan perlindungan anak No. 35
tahun 2014, begutipula telah mengingkari Pasal 41Undang-Undang Republik
Indonesia No. 1 Tahun 1974tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan
berkenaan dengan masalah hadhanah, akibat putusnya perkawinan karena
perceraian ialah:
“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya
putusan.”
Hal ini juga termaktub dalam Pasal 45disebutkan:
“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Kewajiban orangtua 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”
Kewajiban orang tua dalam hadhanah menurut Pasal 77 (3) KHI : suami isteri
memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dalam Pasal 80 (4) dijelaskan:
sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:a. Biaya rumah tangga,
biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anaknya.b. Biaya pendidikan bagi
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anak.90 Selanjutnya Pasal 104 (1): Semua biaya penyusunan anak
dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal
dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban
memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Sedangkan Hadhanah setelah
terjadinya perceraian pada Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya
perceraian sebagai berikut :“Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.Biaya pemeliharaan ditanggung
oleh ayahnya”
Adanya aturan diatas sudah barang tentu telah menjadi acuan yang harus
diperhitungkan, dipertimbangkan oleh siapapun yang mendapatkan hak asuh
anak agar tidak semena-mena dan serta merta menghalangi orang tua yang
akan mencurahkan rasa kasih sayangnya;
Bahwa dalam putusan tersebut jika telah dikemukakan yang mana pihak
Tergugat (Ibu) tidak mempunyai ghiroh untuk memperjuangkan haknya,
sehingga hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh tersebut kepada
bapaknya, namun dengan adanya aturan yang termuat dalam 105 KHI ini
menjadikan adanya Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan dan
Jaminan Hukumya;
Berkaitan dengan Kepastian Hukumnya adalah siapapun orang tuanya baik
mereka dalam keadaan tidak dibenarkan syar’i seperti hal menjadi pemabuk
pelacur dsb, mereka tidak boleh dihalang-halangi haknya untuk mecurahkan
rasa kasih sayangnya kepada anak. Dari segi Keadilan Hukum, disini termuat
unsur keadilan yakni, orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak sesuai
90

Ibid, 106
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dengan putusan pengadilan mereka tetap diberikan leluasa untuk berinteraksi
dan mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak, karena bagaimanapun
usnur biologis antara orang tua dan anak tidak bisa terpisahkan. Unsur
kemanfaatan dan jaminan hukumnya yakni, ketika ada salah satu pihak yang
dengan sengaja, tidak memberi akses untuk bertemu dengan anaknya, maka
hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah.
Hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya, harus memperhatikan
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil,
mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung
manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk menciptakan putusan
hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah. Apalagi
tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu tidak mudah mencari tolak
ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya.
Hakim harus memperhatikan pertimbangan hokum dengan baik dan teliti
dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat
dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam
memutus perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, berdasarkan
uraian yang telah penulis paparkan serta dari pemikiran-pemikiran para Tokoh
dan Ahli Hukum lainnya, penulis mengkriteriakan terkait Asas Keadilan,
Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan sebagai berikut:
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A. Asas Keadilan
a) Adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama didepan
hukum (equality before the law).
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat para fisolof hukum
seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Socrates dan Satjipto Rahardjo
serta ahli hukum lainya seperti Fence M. Wantu, yang pada dasarnya
menerapkan keadilan berbasis persamaan,didasarkan atas prinsip
bahwa hukum mengikat semua orang, tidak berat sebelah. Sehingga
keadilan yang hendak dicapai oleh hokum dipahami dalam konteks
kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas
kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik
berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum
(equality before the law),sedangkan kesamaan proporsional dalam arti
memberi kepadasetiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
Mendasarkan pada konsep diatas maka hal ini memberikan amanah
bawha baik ayah ataupun ibu mempunyai kedudkan yang sama dimata
hukum yakni mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara anak,
mengayomi anak dan seterusnya;
b) Berdasarkan obyektif dan tiap perkara harus ditimbang sendiri.Dalam
hal ini Penulis merujuk pada pendapat Socrates,L.J. Van Apeldoorn, ,
hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang hakekat
hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah
tidak berat sebelah dan berpegang pada fakta yang benar. Keadilan
tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan
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berartibahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama,
artinyakeadilan

menuntut

tiap-tiap

perkara

harus

ditimbang

tersendiri,karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang
lainnya.Dalam menentukan keadilan yaitu putusan hakim paling sah
harusterdapat tiga kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan
pembuktian, dan kekuatan eksekusi.Putusan hakim yang telah
berkekuatan hukum tetapmerupakan akhir sebuah proses pemeriksaan
perkara sehingga apabila tidak ditaati secara sukarela, maka
dipaksakan melalui eksekusi dengan bantuan alat negara,putusan yang
berkekuatan hukum tetap merupakan buktihasil penegakan hukum dan
keadilan (dengan kata lain putusan harus ditaati secara sukarela).
Bahwa

putusan

hakim

pengaruhnya

terhadap

kehidupansosial

masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum,hukum dibuat untuk
mengatur tata tertib masyarakat secaradamai dan adil dengan kata lain
bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiaptiap manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Karena
hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup
manusia, maka penerapan hukum yang dituangkan dalam putusan
hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran
berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh para pihak yang
berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan memberikan
dampak social yang baik kepada masyarakat, untuk meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat.Sebab fenomena hukum dan keadilan
senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, karena hukum dibuat
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untuk manusia, buka manusia untuk hukum sehingga hukumlah yang
mengabdi kepada manusia, karena manusia sebagai pembentuk hukum
dan pelaku utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena
itu, jika yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum (hakim) belum
merupakan konstruksi yang mencerminkan rasa keadilan yang
hidupdan berkembang, apalagi masyarakat (pencari keadilan)belum
dapat diterima secara sukarela, maka rasanya sulitditerima sebagai
keadilan yang sebenarnya.
Bahwa dalam kaitannya dengan Putusan Hakim tersebut, maka dalam
hal ini telah sudah mengandung unsur yang teresbut diatas, yang mana
dalam hal ini tidak ada unsur pandang sebelah mata, yang mana pihak
Tergugat tidak bisa membuktikan sanggahannya dan sudah diberikan
waktu sebagaimana mestinya oleh hakim, namun oleh pihak Tergugat
tidak

digunakan

sebagaimana

mestinya,

sehigga

konsekuensi

hukummya bukan hakim yang salah dalam menerapkan hukum namun
pihak

Tergugat

yang

tidak

menunjukkan

kemauan

untuk

memperjuangkan haknya sebagaiaman temaktub dalam Pasal 105 KHI
B. Asas Kepastian Hukum
a) Mengandung equality artinya memberi kesempatan yang sama
bagipara pihak berperkara.
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Fence M.Wantu, yang
mengkriteriakan kepastian hukum dengan memberi kesempatan yang
sama bagi para pihak. Dalam hal ini penulis mengartikan maksud dari
equality sebagaimana menurut Fence M.Wantu tersebut adalah sama
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pada dasarnya kepastian hukum untuk menciptakan keadilan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangannya, sehingga
penulis tetap merujuk pendapatpara fisolof hukum seperti Aristoteles,
Thomas Aquinas, Socratesdan Satjipto Rahardjo, yang pada pokok
intinya kepastian hokum adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum
mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi
para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan
disiniterdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.
Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama
di hadapan hukum (equality before the law), sedangkan kesamaan
proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang
menjadi hak dan kewajibannya.
b) Menjadi solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk
menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman
masyarakat.
Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Fence M.Wantu,
yang mengkriteriakan kepastian hukum dengan membersolusi autotorif
yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk menciptakan stabilitas
yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini
penulis mengartikan maksud dariautotorif dan stabilitas sebagaimana
menurut Fence M. Wantu tersebut adalah sama pada dasarnya
kepastian hukum untuk menciptakan keadilan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangannya, sehingga penulis tetap merujuk
pendapat Hans Kelsen yang pada dasarnya bahwa suatu tata sosial
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adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut
mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan
kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sehingga menjadi jalan keluar
dari sebuah polemik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Maksudnya
pengakuan dari para pihak perihal dapat diterimanya hasil putusan.
Karena

tujuan

daripada

kepastian

hokumadalah

menciptakan

ketertiban dan kedamaian serta menghindarkan perselisihan.
Bahwa mengutip dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik
kesmipulan bahwa penerapan Pasal 105 KHI tersebut sebagai wujud
tata keadilan yang menyeluruh;
C. Asas Kemanfaatan
Dalam hal ini, penulis merujuk pada pendapat Sudikno
Mertokusumo,

Fence

M.

Wantu,

dan

Ngadimin,

yang

pada

dasarnyaputusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah
hakimtidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan
hanyamengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan
kepentingan

masyarakat

pada

umumnya.

Artinya,

hakim

dalam

menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti,
apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi
semua pihak. Pada dasarnya Asas Kemanfaatan bergerak diantara titik
Asas Keadilan dan kepastian Hukum, dimana hakim lebih melihat
padatujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Pada
hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia.
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Bahwa putusan hakim pengaruhnya terhadap kehidupan social
masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat untuk
mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil dengan kata lain
bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap
manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Karena hukum
dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka
penerapan hukum yang dituangkan dalam putusan hakim harus
mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum
sehingga dapat diterima oleh para pihak yang berperkara maupun
masyarakat, sebab hal ini akan memberikan dampak sosial yang baik
kepada masyarakat,untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Bahwa dari teori asas kemanfaatan tersebut dapat dilihat, Putusan
hakim Pengadilan agama Ponorogo yang berkaitan dengan Perkara hak
Asuh Anak telah mengandung asas kemanfaatan yakni, ketika ada salah
satu pihak tidak memberikan akses untuk mencurahkan ksih sayangnya
kepada anak maka konsekuensi hukumnya adalah, dapat diajukan gugatan
pembatalan hak asuh anak;
2. Analisa Tentang Implikasi Pasal 105 KHI dalam Perkara Hadanah di
Pengdilan Agama Ponorogo
Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh pemiliharaan anak yang
belum mumayyiz (12 tahun) merupakan hak ibunya, namun dalam Putusan
yang ditetapkan oleh Pengadilan tidak selalu demikian, hal ini sebagai mana
putusan dalam Nomor Perkara 1393/Pdt.G/2018/PA.PO hak asuh anak Pasca
Perceraian menjadi hak dari bapaknya, yang mana hakim dalam hal ini tidak
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menggunakan Pasal 105 KHI untuk mengabulkan Gugatan tersebut, berkenaan
dengan hal tersebut Abdullah Shofwandi memaparkan sebagai berikut :
“Kasus Hak asuh anak pada perkara 1393/Pdt.G/2018/Pa.Po terdapat
sebuah pertimbangan hukum Bahwa, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhanah atasanak, namun Penggugat tetap harus memberi
kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna
mencurahkan kasih sayangnya. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada
Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan
bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Dalam
hal ini jaminan hukum yang didapat oleh Tergugat adalah setiap waktu
meskipun dia tidak mengasuh ank dia diberikan keleluasaan untuk bertemu
dengan anak, jika Penggugat menghalang-halangi maka bisa digugurkan hak
asuh yang jatuh ke Penggugat;” Pertimbangan ini sifatnya hanya mengatur
didalam, karena hakim tidak hanya terikat oleh aturan baku, namun juga harus
bisa melihat secara mendaalam,”
“Bukti konkrit adanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian
hukum yang terkandung dalam putusan itu sendiri bisa kita lihat, yaitu supaya
tidak ada sekat antara orang tua dan anak. Kemanfaatannya. Kepastian hukum,
masuk dalam Pasal 105 KHI, hanya menambah ruang yang mana dalam hal ini
hak asuh anak tidak mutlak milik Penggugat;”
“Dalam putusan tersebut diingkan agar pelaksanaan Pasal 105 KHI ini
lebih lentur, kalau kebendaan haknya melekat, tetapi kalau masalah anak
haknya tidak hanya melekat kepada salah satu saja, namun saling melengkapi,
, maka dalam putusan perkara nomor 1393/Pdt.G/2018/Pa.Po itu sudah selaras
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dengan ketentun hukum di Indonesia dan mengandung keadilan hukum,
kemanfaatan hukum dan kepastian hokum,wujudnya adalah tidak adanya
batasan hak orang tua meskipun orang tua tersebut tidak mengasuhnya,
sehingga memberikan garis besar kepada pemilik hak asuh untuk tidak
semena-mena dengan hak dan kewajiban orang tua yang lain.”91
Bahwa dari hasil wawancara diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan,
meskipun sudah ada aturan yang jelas dan konkrit yakni Pasal 105 KHI,
namun dalam putusan perkara nomor 1393/Pdt.G/2018/Pa.Po itu hakim
menyelisihi Pasal 105 KHI, karena hal ini menjadi jaminan hukum bagi pihak
Tergugat yang mendapatkan hak untuk mengasuh sebagaimana termuat dalam
pasal 105 KHI.
Implikasi adanya Pasal 105 KHI secara tekstual mengatur, bahwa
bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak
pasca perceraian, namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku maka hukum
tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang perlu
dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka ibu sebagai
pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan segala sesuatu
utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan hidup anak,
sedangkan tanggung jawab sebagai orang tua, hal ini tetap melekat kepada
keduanya tidak ada yang terlapas bahkan dilepaskan;
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Abdullah Shofwandi, wawancara, Selasa, 23 April 2019.
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BAB V
A. KESIMPULAN
1. Bahwa penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Ponorogo mengacu
kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang
terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga penerapan pasal 105 KHI
tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat aspek-aspek yang
lain.
2. Bahwa Implikasi adanya Pasal 105 KHI secara tekstual mengatur, bahwa
bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh
anak pasca perceraian, namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku maka
hukum tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang
perlu dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka
ibu sebagai pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan
segala sesuatu utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan
hidup anak, sedangkan tanggung jawab sebagai orang tua, hal ini tetap
melekat kepada keduanya tidak ada yang terlapas bahkan dilepaskan;
B. SARAN
1. Kepada masyarakat, apabila terjadi perceraian sebaiknya tidak perlu
mengurus hak asuh anak. Karena setiap pasangan suami istri yangtelah
bercerai masing-masing masih berhak atas anak-anak tersebut. Kalaupun
harus mengurus sebaiknya diselesaikan dengan carakekeluargaan dan adil
terhadap

kesepakatannya

sesuai

peraturanperundang-undangan,agar

tercapai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.
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2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Peradilan
Perdata untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan
memenuhi Asas keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan. Meskipun
dalam praktik sangat sulit namun harus tetapdijalankan secara seimbang
dan proporsional.
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TRANSKIP WAWANCARA

Tema : Penerapan Pasal 105 Khi Tentang Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Ponorogo
Nama : Abdullah Shofwandi
Waktu : 13.00 – 15.00
Lokasi : Pengadilan Agama Ponorogo
No.
1

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana Penerapan pasal 105 KHI “Perkara Hak Asuh Anak adalah
tentang Hak Asuh Anak di PA. Ponorogo?

Perkara yang berkaitan dengan Hak
untuk Mengasuh , memelihara dan
membesarkan Anak sesuai dengan
Putusan Pengadilan Pasca Perceraian
yang diajukan baik ibu atau ayahnya.
Karena

kita

sebagai

wilayah

Peradilan Agama, maka acuan kita
adalah

Kompilasi

Hukum

Islam

Pasal 105, yang mana disitu sudah
diatur secara jelas, namun sekarang
lebih dikuatkan lagi dengan adanya
Undang-undang Perlindungan Anak,
akan tetapi yang lebih baik ya tetap
memakai KHI. Dalam KHI Pasal 105
ada batasanya yaitu umur 12 tahun,
yang mana dalam hal ini Ibu
diberikan

legal

standing

untuk

mengasuh. Ibu bisa menjalankan
haknya apabila ibu tidak terhalang
oleh hal-hal yang ditentukan syar’i.
Yang harus kita lihat adalah masa
depan dan kepentingan anak. Ketika
anak tidak baik dengan ibu maka hak
ini akan berpindah kepada ayahnya,
yang jelas tujuannya adalah sebagai

perlindungan kepada anak.”
2 Bagaimana Implikasi penerapan pasal 105 “Bahwa

menyikapi

sebuah

KHI terhadap Hak Asuh Anak di PA. permasalahan yang berkaitan dengan
Ponorogo?

perkara hak asuh anak, kebijakan
atau

putusan

yang

dikedepankan
kemasalahatan

harus

adalah
dan

untuk

perlindungan

anak itu sendiri, kalau sepanjang
dua-duanya sama maka kembali ke
pasal 105 KHI. Unsur yang dilihat
adalah

keadaan

orang

tua,

kemampuan baik ekonomi akhlak,
dan

lingkungan

itu

sebagai

pertimbangan yang diambil. Dalam
hal menilai pokok perkara, terlebih
dahulu melihat fakta hukum (formil),
yaitu yang pandai menyajikan data
dipersidangan, jika salah ada yang
bisa membuktikan ya itu yang akan
kita

berikan,

sehingga

dalam

mengmbil kesimpulan dari runtutan
sidang yang telah digelar Hakim
Meihat fakta dalam persidangan baru
melihat

aturan

lalu

diambilah

putusan;”
“Bahwa

Ketika

antara

pihak

Penggugat ataupun Tergugat samasama bisa membuktikan dalilnya dan
sama-sama

kuatnya

cara

hakim

memutuskan sebuah perkara, maka
hakim menggunakan istilah ushul
fiqh diantara yang baik pasti ada
yang

baik,

dalam

hal

ini

dikembalikan

kepada

hati

nurni

hakim. Namun pasti akan terlihat sisi
positif dan negatif, dan yang tidak
kalah penting Pedomannya siapa
yang

mendalilkan

membuktikan,

harus

ketika

dalilnya

dibantah oleh lawannya, dan tidak
bisa

membuktikan

tersebut

akan

maka

gugur

dalil

begitupun

sebaliknya;”
“Selanjutnya berbircara makna dan
arti yang terkandung dalam pasal 105
KHI

itu

mengatur

tentang

perselisihan antara ibu dan bapak,
jika dilihat dari pasal itu ibu memang
yang lebih berhak, namun ini hanya
sampai umur 12 tahun, setelah itu
anak dipersilahkan untuk memilih
dengan siapa dengan cara dihadirkan
dimuka persidangan dan apa yang
menjadi

pilihan

anak

itu

akan

menjadi pertimbangan hukum oleh
hakim,

pasal

tersebut

sudah

mengandung unsur-unsur keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hokum,
namun jika diterapkan dalam era
sekarang pasal-pasal tersebut bisa
disimpangi

dengan

melihat

kemaslahatan kehidupan anak”.

