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ABSTRAK 

Kharisma, Ataqirul. 2019. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan 

Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus 

Purnomo, M. Ag. 

Kata Kunci: Nafkah, Penyandang cacat mental 

Nafkah merupakan bentuk kewajiban yang dibebankan kepada seorang 

suami terhadap keluarganya. Nafkah juga menjadi salah satu pemenuhan yang 

wajib demi tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Pemenuhan nafkah pun 

harus dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni serta kematangan fisik dan 

juga mental. Namun permasalahan muncul bahwa terdapat pasangan peyandang 

cacat mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang 

menikah dan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi nafkahnya. 

Dari permasalahan tersebut penyusun mengajukan dua rumusan masalah: 1) 

Bagaimana cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa 

Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana penyelesaian 

nafkah yang tidak terpenuhi oleh pasangan penyandang cacat mental di Desa 

Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Peneliti mengungkap hal 

tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori 

kesadaran hukum. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field 

research). Yang menjadi sumber data primer yaitu pasangan penyandang cacat 

mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan data 

sekundernya yaitu masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan aparatur desa serta 

buku-buku penunjang yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk metode analisis datanya menggunakan metode Miles dan Huberman yang 

secara garis besar tergolong ke dalam tiga tahapan yaitu kodifikasi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

Cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah sama dengan sebagaimana 

pasangan-pasangan suami istri yang menikah pada umumnya yaitu mereka tetap 

bekerja meskipun dalam hal ini mereka bekerja bukan atas kesadarannya akan 

kewajibannya dalam memenuhi nafkah. Mereka bekerja atas dasar dorongan dari 

faktor luar yang meliputi keluarga atau masyarakat, lembaga sosial dan 

pemerintah desa setempat. Dorongannya berupa nasehat, mengantarkan ke tempat 

ia bekerja, pelatihan ketrampilan, dan fasilitas bekerja. Sedangkan penyelesaian 

nafkah yang tidak terpenuhi adalah dengan jalan bantuan dari berbagai pihak 

yakni keluarga atau masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah desa setempat. 

Bantuan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat antara lain berupa 

makanan, sembako, pakaian, pekerjaan mencuci baju, mengambil kayu di hutan, 

mengambil daun pisang dan daun jati, uang hasil ketrampilan setiap minggunya, 

bantuan untuk biaya sekolah anak, program bedah rumah, dan jambanisasi. 











1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia menurut Aristoteles dalam bukunya Muhlas, disamping 

sebagai makhluk individu,  dia adalah zoon politicon (makhluk sosial) dalam 

konsep hidup bermasyarakat yang sejahtera, adil, beradab, damai dan teratur.
1
 

Begitu juga menurut Basyar Muhammad bahwa manusia yang tergabung 

dalam kelompok masyarakat akan selalu berinteraksi dengan sesama dan tanpa 

disadari akan selalu bersentuhan dengan hukum, begitu pula terhadap 

pergaulan manusia satu dengan manusia lainnya juga akan timbul hak dan 

kewajiban yang harus berjalan seimbang.
2
 

Keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi, dengan tujuan untuk membangun 

rumah tangga. Dalam rumah tangga ini terjadi saling berinteraksi dan 

berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi 

suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan 

yang pada akhirnya bangunan keluarga yang dimaksud dapat dikatakan 

merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.
3
 

Jadi keluarga merupakan kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan 

darah dan masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan 

sesuai dengan fungsinya; atau sekumpulan orang yang hidup bersama dalam 

                                                           
1
 Muhlas, Yurisprudensi Antara Teori dan Implementasinya (Ponorogo: Penerbit STAIN Po 

Press, 2010), 1. 
2
Ibid, 3. 

3
Yusdani, Munuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 167. 
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tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya 

pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, 

dan saling menyerahkan diri.
4
 

Keluarga juga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat 

yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, 

aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara 

anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, 

juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.
5
 

Keluarga terbentuk jika adanya suatu pernikahan. Pernikahan adalah 

suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan 

kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut 

sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran 

antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu 

sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
6
 

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 

pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
7
 Hal ini 

selaras dengan firman Allah pada An-Nisa Ayat 1 yang menyeru kepada 

ketakwaan dengan cara menikah untuk memperoleh keturunan. Firman Allah 

yang berbunyi: 

                                                           
4
Ibid, 168. 

5
Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki Press, 

2013), 33. 
6
Slamet Abidin, Fiqih Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11. 

7
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 
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ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجاًلا َكِثرياا يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ۚ  َوِنَساءا   

Artinya: 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan 

istrinya, dan keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak...” 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan 

bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
8
 

Menikah juga berarti melaksanakan suatu akad yang menghalalkan 

pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan 

menimbulkan hak dan kewajiban antara kerduanya.
9
Apabila suatu akad nikah 

telah berlangsung dan telah memenuhi syarat serta rukunnya, maka hal ini akan 

menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak 

serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak 

suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan bahwa suami istri 

memikul untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan 

                                                           
8
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. 

9
Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 453. 
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agamanya.
10

 Sehingga sudah jelas bahwa suami istri memiliki kewajiban yang 

berat setelah mereka membentuk rumah tangga dan berkeluarga. 

Kewajiban merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk 

mendapatkan haknya. Begitu juga dengan suami istri. Suami berkewajiban 

memberikan nafkah, sedangkan istri berkewajiban melayani suami. Nafkah 

merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena 

nafkah itu sendiri berkonotasi materi. 

Kata nafaqah yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab yang secara 

etimologi mengandung arti: نفص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti  فني و

.yang berarti hilang atau pergi ذهب
11

 Yang termasuk dalam pemenuhan 

nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan 

makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau 

dalam bahsa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Hukum 

membayar nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk belanjaan, pakaian adalah 

wajib.
12

 

Diantara ayat Al-Qur’an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan 

terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233: 

ًَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة  ۚ  ٌس ِإًلَّ ُوْسَعَها ًَل ُتَكلَُّف نَ فْ  ۚ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف 

 ِبَوَلِدَىا َوًَل َمْوُلوٌد َلُو ِبَوَلِدهِ 

                                                           
10

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Taun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 

ayat (3). 
11

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 165. 
12

Ibid, 166. 
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Artinya: 

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk 

kistrinya. Seseortang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu 

tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah 

tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya” 

Diantara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq (65) 

ayat 6: 

ُقوا  َعَلْيِهنَّ َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوًَل ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضي ِّ  

Artinya: 

“Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal 

sesuai dengan kemampuanmu.” 

Adapula hadis Nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairiy menurut 

riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibn Majah dalam sebuah hadis 

panjang:
13

 

قل قلت يا رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم ما حق زو جة أخذ نا عليو قال أن تطعمها إذا طعمت 

 و تكسو ىا إذا اكتسيت

Artinya: 

Saya (Hakim) berkata: “Ya Rosulullah SAW. apakah hak seorang istri 

atas hambanya? Nabi berkata: “kamu mesti memberi makan sesuai 

dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa 

yang kamu pakai.” 

Maka tidak kalah dengan seorang istri, suami merupakan komponen 

penting dalam sebuah keluarga yang tidak dapat dipisahkan dalam tatanannya. 

                                                           
13

Ibid, 167 
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Kewajiban yang diemban olehnya dianggap lebih besar dan berat daripada 

seorang istri. Sebagai manusia normal, para suami beranggapan bahwa 

pekerjaan ini tidaklah sulit untuk dijalani. 

Namun di alam semesta ini tidak ada manusia yang terlahir dengan 

sempurna. Beberapa diantaranya ada yang dilahirkan dalam kondisi memiliki 

keterbatasan fisik maupun psikis. Fenomena disabilitas ini memang tidak asing 

didengar di Indonesia khususnya. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan penyandang disabilitas 

adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan 

hak.
14

 

Penyandang disabilitas mental atau di dalam dunia kesehatan dikenal 

dengan sebutan retardasi mental atau cacat mental merupakan kelainan mental 

seumur hidup. Menurut Grossman retardasi mental adalah penurunan fungsi 

intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung yang 

menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa 

perkembangan. 

Terlepas dari kondisinya yang memiliki keterbatasan, seorang 

penyandang cacat mental yang telah melangsungkan perkawinan tentu tidak 

akan bisa lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri. Suami 

                                                           
14

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1. 
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berkewajiban untuk memimpin keluarganya dan memberi nafkah kepada istri 

beserta anak-anaknya. Seorang suami penyandang cacat mental cenderung 

akan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan suami pada umumnya, 

yang menyulitkannya dalam mencari nafkah. Walaupun suami penyandang 

disabilitas telah mengikuti pelatihan ketrampilan, tetapi tidak semua 

diantaranya akan mampu menerapkan di kehidupan sehari-harinya, sehingga 

mereka masih bergantung kepada keluarga atau bahkan masyarakat sekitarnya. 

Pemenuhan nafkah keluarga termasuk sandang, pangan dan papan 

dengan kondisi keterbelakangan mental terjadi pada sejumlah pasangan suami 

istri di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Terdapat 

seorang suami cacat mental yang mampu bekerja seadanya untuk biaya makan 

sehari-harinya. Namun atas dasar apa ia bekerja menjadi sebuah pertanyaan 

mengingat bahwa ia adalah seorang yang dikatakan tidak mampu secara 

intelektual, dalam hal berfikir dan memahami sesuatu. Dengan melihat 

fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan 

judul “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan 

Penyandang Cacat Mental Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental 

di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 
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2. Bagaimana penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi oleh pasangan 

penyandang cacat mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

peneliti yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap cara 

pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pasangan penyandang cacat 

mental terhadap tidak terpenuhinya nafkah menurut tinjauan sosiologi 

hukum di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bentuk kepastian bagi penyandang cacat mental dalam hal 

pemenuhan nafkahnya untuk keluarga. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai perkawinan 

penyandang cacat mental. Khususnya bagaimana pemenuhan nafkah bagi 

pasangan penyandang cacat mental. 

3. Sebagai bahan kajian dan kepustakaan bagi yang berkepentingan dalam 

hal mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang perkawinan 

penyandang cacat mental. 
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E. Telaah Pustaka 

Penelitian dengan tema perkawinan penyandang disabilitas dan 

pemenuhan kewajiban sebenarnya bukanlah hal yang baru. Beberapa hasil 

penelitian yang berkaitan dengan perkawinan penyandang disabilitas antara 

lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risqi Wahyudatama yang berjudul 

“Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah yang 

diangkat adalah bagaimana keluarga tunagrahita mengimplementasikan 

konsep sakinah dan apa saja faktor yang menghambat dan mendukung 

keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. 

Hasilnya ialah keuarga tunagrahita mengimplementasikan konsep 

sakinah dengan dukungan sosial yang tinggi dari pihak keluarga. 

Sedangkan penghambat dalam mengimplementasikan konsep sakinah 

ini adalah kondisi nya yang keterbelakangan.
15

 Perbedaan skripsi 

tersebut dengan peneitian ini adalah masalah yang diteliti. Dalam 

skripsi Risqi Wahyudatama membahas masalah mengenai konsep 

sakinah di dalam keluarga cacat mental, sedangkan penelitian di dalam 

skripsi ini membahas masalah pemenuhan nafkahnya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Aula Riskiyah yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Studi 

                                                           
15

Risqi Wahyudatama, Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunaghrahita di Desa 

Karangatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018). 
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Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 

Semarang”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana praktek 

perkawinan cacat menta dan bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap perkawinan cacat mental tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode field research yakni penelitian lapangan. Hasilnya 

menerangkan bahwa proses perkawinan hampir sama dengan manusia 

normal lainnya, yang membedakan adalah perkawinan penyandang 

cacat mental dapat dilaksanakan dengan izin wali.
 16

 Dalam skripsi Ika 

Aula lebih menegaskan pada pembahasan praktik dan proses 

perkawinan penyandang cacat mentalnya, sedangkan skripsi ini 

membahas pemenuhan nafkah yang terjadi pada pasangan penyandang 

cacat mental yang telah menikah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Didin Purnomo yang berjudul “Tinjauan 

Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Rumusan 

masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan fikih terhadap syarat 

dewasa bagi pasangan penyandang cacat mental dan bagaimana 

tinjauan hukum fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan 

penyandang cacat mental. Penelitiann ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan dengan metode pendekatan deskriptif. Hasinya adalah bahwa 

seorang penyandang cacat mental sah perkawinannya atas izin wali, 

sebagaimana pendapat imam Syafi’i, Imamiyah, Hanafi dan Hambali. 

                                                           
16

Ika Aula Riskiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Studi 

Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang (Skripsi, IAIN 

Walisongo Semarang, 2010) 
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Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang cacat 

mental tidak bisa memenuhinya dengan baik.
 17

 Perbedaan yang terlihat 

dari penelitian Didin Purnoma adalah pembahasan yang diangkat yakni 

membahas mengenai praktik perkawinan serta hak dan kewajiban 

pasangan penyandang cacat mental, sedangkan skripsi ini meneliti 

terhadap pemenuhan nafkah bagi suami penyandang cacat mental.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maratus Sholikah yang berjudul 

“Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental 

(Idiot) Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Rumusan masalah 

yang diangkat adalah bagaimana keadaan pasangan penyandang cacat 

mental dalam memenuhi kewajibannya dan bagaimana penyandang 

cacat mental menutupi kekurangannya dalam rumah tangga. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lapangan. 

Hasilnya bahwa farktor kebahagiaan terpenuhi dalam rumah tangga 

pasangan penyandang cacat mental atas dasar dukungan dari pihak 

keluarga.
 18 

Dari skripsi yang dilakukan oleh Maratus Shoikah dapat 

ditemukan perbedaannya dengan skripsi ini yakni pembahasan yang 

diangkat olehnya adalah mengenai kebahagiaan keluarga cacat mental 

muai dari keadaan rumah tangga hingga faktor dan cara mereka 

bahagia. Sedangkan skripsi ini membahas tentang cara pemenuhan 

nafkah bagi penyandang cacat mental dilihat dari segi sosiologi hukum. 

                                                           
17

Didin Purnomo, Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental 

di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

2015). 
18

Maratus Sholikah, Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental 

(Idiot) Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018). 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Nilna Izil Balqiyah yang berjudul 

“Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya)”. Rumusan masalah yang diangkat adalah 

bagaimana pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental dan 

bagaimana hukum islam memandang pemenuhan kewajiban istri 

penyandang cacat mental ini. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan 

menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan 

pustaka. Hasilnya adalah pemenuhan kewajiban istri banyak dibantu 

oleh pihak keluarga dan hukum Islam memandang ini diperbolehkan 

karena penyandang cacat mental termasuk dalam orang yang terbebas 

dari pembebanan hukum.
19

 Pembahasan yang diangkat oleh Nilna Izil 

berbeda dengan yang peneliti angkat yaitu mengenai praktik 

pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental. Sedangkan 

peneliti mengangkat pembahasan tentang kewajiban suami dalam hal 

pemenuhan nafkah. 

Sehingga dari berbagai skripsi terdahulu dapat dilihat perbedaan secara 

umunya terletak pada masalah atau pembahasan utama yang diangkat. Jika 

telah ada yang membahas mengenai permasalahan kewajiban istri cacat 

mental, maka peneliti di sini mengangkat permasalahan yang terjadi pada 

                                                           
19

Nilna Izil Balqiyah, Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya) 

(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 



13 

 

 

pihak suami penyandang cacat mental yaitu mengenai cara pemenuhan 

nafkahnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus atau penelitian 

lapangan (field research). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang 

meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi 

yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data.
20

 Tujuan 

penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
21

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap 

fenomena yang terjadi di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo terkait pemenuhan nafkah keluarga penyandang cacat mental. 

Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 

menekankan pada analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang 

berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dan 

senantiasa menggunakan logika ilmiah.Tujuannya yaitu mengembangkan 

konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas 

yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) 

                                                           
20

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 121. 
21

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2016), 46. 



14 

 

 

dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang 

dihadapi.
22

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pemain sentral dan 

pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lainnya sebagai pendukung. 

Posisi peneliti di sini adalah sebagai pengamat penuh di dalam proses 

penelitian. Pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara 

terang-terangan tanpa adanya kerahasian. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan 

penelitian dalam rangka memperoleh sejumlah data. Lokasi penelitian juga 

dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian.
23

Untuk 

melakukan proses penelitian, lokasi yang diambil dalam penulisan terkait 

skripsi ini adalah di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan desa ini berbeda 

dengan desa-desa pada umumnya, dimana Desa Krebet telah terkenal 

dengan sebutan kampung idiot. Sehingga lokasi penelitian yang peneliti 

ambil sesuai dengan topik yang dipilih yaitu mengenai pemenuhan nafkah 

keluarga penyandang disabilitas atau keterbelakangan mental. 

 

 

 

                                                           
22

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 80. 
23

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 128. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam rangka memperoleh data-data yang peneliti butuhkan 

untuk menganalisis masalah dari topik utama pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-

data yang terkait dengan: 

1) Cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa 

Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

2) Penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi oleh pasangan penyandang 

cacat mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini 

maka terdapat 2 (dua) sumber data yang diperlukan diantaranya adalah: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang peneliti ambil adalah berupa 

wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan penyandang 

cacat mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo mengenai bagaimana mereka melakukan pemenuhan 

nafkahnya. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder di sini diantaranya adalah Aparatur 

Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Selain itu 
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dapat pula berupa buku diantaranya buku mengenai Fiqih Islam, 

Ushul Fiqih, Sosiologi Hukum, dan buku-buku lain yang berkaitan 

dengan perkawinan dan nafkah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bentuk upaya yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif dalam mengungkapkan kondisi perilaku 

masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya. Ada 

beberapa teknik yang saling berkaitan dan saling mendukung untuk 

menghasilkan data yang sesuai kebutuhan. Data yang diperoleh dari suatu 

metode disilangkan dengan data yang diperoleh melalui metode atau 

teknik yang lain sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya.
24

 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas 

mungkin kepada subjek penelitian.
25

 

Wawancara peneliti lakukan guna untuk mengumpulkan data 

berupa pemahaman keluarga penyandang cacat mental serta masyarakat 

sekitar tentang kewajiban pemenuhan nafkah dan polanya di Desa 

                                                           
24

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 142. 
25

Ibid, 160. 
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Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Kabupaten. Dalam proses 

wawancara ini, peneliti akan melakukan dengan cara bertanya langsung 

dengan pasangan penyandang cacat mental, Aparat Desa, Tokoh agama 

sekitar, keluarga penyandang cacat mental, masyarakat sekitar serta 

tokoh lainnya yang berpengaruh di Desa Krebet Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki.
26

 Peneliti mengamati secara langsung 

keluarga penyandang cacat mental, masyarakat dan tokoh yang 

berpengaruh di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah besar fakta dan data 

yang tersimpan dalam sebuah bahan. Pengertian dokumentasi yang 

lebih luas adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber 

apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau 

arkeologis.
27

 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan 

substantif maupun formal. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan 

                                                           
26

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 70. 
27

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 175. 
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mengategorikan nya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau masalah yang ingin dijawab.
28

 

Di sini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif Miles 

dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis 

data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut 

penjelasannya: 

a. Kodifikasi data 

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan terhadap data. Di 

dalam pengkodingan data, peneliti akan memberikan nama atau 

penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama 

adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. 

Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh 

peneliti.
29

 

b. Penyajian data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di 

mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori-kategori 

atau pengelompokan.
30

 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi adalah suatu tahap 

lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

                                                           
28

Ibid, 209. 
29

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, 178. 
30

Ibid, 179. 
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temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu 

wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti 

kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara 

mengecek ulang koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada 

kesalahan yang dilakukan. Setelah tahap ketiga ini dilakukan, maka 

peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah 

dokumen.
31

 

Maka sama halnya dengan skripsi ini, berangkat dari fenomena yang 

terjadi di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dimana 

desa ini terkenal dengan sebutan kampung idiot sehingga terdapat 

sejumlah keluarga penyandang disabilitas termasuk penyandang 

keterbelakangan mental. Penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut 

karena jika di dalam keluarga normal saja masih banyak terjadi ketidak 

stabilan dalam pemenuhan nafkah padahal dalam segi pemikiran lebih 

matang lalu bagaimana jika pemenuhan nafkah dilaksanakan oleh 

pasangan penyandang cacat mental. Tentunya di dalam pemenuhan nafkah 

ini para pasangan penyandang cacat mental tidak akan lepas dari orang-

orang sekitar dan akan lebih menggantungkan kewajibannya kepada 

masyarakat sekitar. Hal ini menjadi unik untuk dikaji, sejauh mana pola 

pemenuhan nafkah penyandang cacat mental dilaksanakan dan 

                                                           
31

Ibid, 180. 
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bagaiamana islam memandang pola pemenuhan nafkah ini serta sosiologi 

hukum ikut berperan dalam penyelesaian beberapa masalah yang timbul. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu teknis pemeriksaan atau 

pengecekan data untuk meyakinkan bahwa data hasil penelitian yang 

diperoleh di lokasi penelitian betul-betul akurat dan dapat dipercaya.
32

 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Keikutsertaan peneliti sangatlah menentukan dalam pengumpulan 

data, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Dengan 

perpanjangan ini maka peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan, 

dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh 

distorsi, baik yang berasal dari diri peneliti sendiri maupun informan, 

dan membangun kepercayaan subjek.
33

 

Perpanjangan pengamatan juga dimaksudkan untuk membangun 

kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri 

peneliti sendiri. Usaha membangun kepercayaan diri dan kepercayaan 

subjek memerlukan waktu yang cukup lama.
34

 

Maka dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke 

lapangan untuk memastikan data yang telah diperoleh sebelumnya 

sudah benar atau adakah yang perlu diperbaiki. 

                                                           
32

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 313. 
33

Ibid, 320. 
34

Ibid, 321. 
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b. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak 

dapat diperhitungkan.
35

 

Hal itu berarti bahwa peneliti sebaiknya mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol. Kemudian, peneliti menelaahnya secara rinci sampai 

pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah 

satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang 

biasa.
36

 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Teknik ini 

dapat dicapai dengan jalan (1) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan 

di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) 

                                                           
35

Ibid, 321. 
36

Ibid, 322. 
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membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan.
37

 

Maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pemilihan 

data dengan cara membandingkan data-data yang telah diperoleh dari 

hasil pengamatan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing dari bab tersebut 

dikelompokkan menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu 

pembahasan yang utuh dan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa 

aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang 

diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

                                                           
37
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penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : KEWAJIBAN NAFKAH PENYANDANG CACAT 

MENTAL DAN KESADARAN HUKUM 

Bab ini membahas secara umum mengenai teori-teori yang 

dipakai dalam skripsi ini antara lain pengertian nafkah, 

dasar hukum pemberian nafkah, Ketentuan hukum Islam 

tentang nafkah, pemenuhan nafkah, pembebanan hukum, 

dan kesadaran hukum. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA KREBET DAN 

DESKRIPSI PRAKTEK PEMENUHAN NAFKAH 

PADA PASANGAN CACAT MENTAL DI DESA 

KREBET KECAMATAN JAMBON KABUPATEN 

PONOROGO 

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum 

Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

yang meliputi letak geografis Desa Krebet, Luas Wilayah 

Desa Krebet, Batas Wilayah Desa Krebet, Penduduk Desa 

Krebet. Adapun deskripsi praktek pemenuhan nafkah 

meliputi cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang 

cacat mental dan penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi 

oleh pasangan penyandang cacat mental. 
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BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP 

CARA PEMENUHAN DAN PENYELESAIAN 

NAFKAH PASANGAN PENYANDANG CACAT 

MENTAL DI DESA KREBET KECAMATAN 

JAMBON KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan kajian analisis menggunakan teori 

sosiologi hukum terhadap cara pemenuhan kewajiban 

nafkah dan penyelesaian nafkah pasangan penyandang 

cacat mental yang tidak terpenuhi di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang 

berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dibahas dalam 

pembahasan dan juga memuat beberapa saran. 
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BAB II 

KEWAJIBAN NAFKAH PENYANDANG CACAT MENTAL DAN 

KESADARAN HUKUM 

A. Pengertian Nafkah 

Kata “Nafakah” (نفقة) adalah terambil dari kata “Infaq” (إنفاق). 

Adapun pengertian Infaq adalah “mengeluarkan”, kata Infaq ini tidak 

dipakai kecuali dalam hal kebaikan.
1
 Dengan demikian, nafaqah istri 

berarti pemberian wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam 

masa perkawinannya.
2
 

Yang termasuk dalam pemenuhan nafkah menurut yang disepakati 

ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan 

bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari 

disebut sandang, pangan, dan papan. Hukum membayar nafkah untuk istri, 

baik dalam bentuk belanjaan, pakaian adalah wajib.
3
 

Nafkah secara etimologis berarti suatu yang bersikulasi karena 

dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang 

mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, 

maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara 

terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta 

                                                           
1
 KH. Imron Abu Umar, Terjemahan Fathul Qorib (Kudus: Menara Kudus), 96. 

2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 165. 
3
Ibid 166. 
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untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat 

bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.
4
 

B. Dasar Hukum Pemberian Nafkah  

Hukum membayar nafkah untuk istri adalah wajib. Diantara ayat al-

Qur’an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-

Baqarah ayat 233: 

ََل ُتَضارَّ  ۚ  َعَها ََل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإَلَّ ُوسْ  ۚ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف 

 َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َوََل َمْوُلوٌد َلُو ِبَوَلِدهِ 

Artinya: 

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk 

istrinya dengan cara ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali 

semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena 

anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena 

anaknya” 

Diantara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq 

ayat 6: 

ُقوا  َعَلْيِهنَّ َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوََل ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضي ِّ  

Artinya: 

“Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal 

sesuai dengan kemampuanmu.” 
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Perlu diketahui bahwa kewajiban pemenuhan nafkah merupakan 

salah satu cara menegakkan tujuan dari perkawinan. Dengan telah 

terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan 

pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan 

perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula 

tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan. 

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mengeluarkan 

nafkah adalah: 

1. Sebab Keturunan. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak 

kepada anaknya ialah apabila adalah masih kecil dan miskin, atau 

sudah besar tetapi tidak mampu dan miskin. 

2. Sebab Pernikahan. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada 

istrinya yang taat. Banyaknya nafkah adalah menurut dengan 

kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing,  

disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. 

3. Sebab Milik. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-

anaknya, menjaganya dan tidak memberikan beban yang berat 

kepada mereka.
5
 

C. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nafkah 

Pada dasarnya besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada 

istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan 

makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip “mencukupi 
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keperluan” dapat diperoleh dari hadits Nabi tentang dibenarkannya 

seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang 

diberikan tidak mencukupi. 

Allah SWT. berfirman: 

 َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

Artinya: 

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk 

istrinya dengan cara ma‟ruf” [Al-Baqarah: 233] 

Kata “makruf”, yang dipergunakan dalam al-Qur’an dan Hadith 

untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan 

secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi 

tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan 

kemampuan suami. Yang makruf bagi suami berpangkat tinggi lain dengan 

yang makruf suami berpangkat rendah dan sebagainya. 

Kata makruf dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang 

dirasakan menjadi kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-

alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga 

perhiasan sekedarnya apabila memang suami mampu, dapat termasuk hal-

hal yang wajib diperhatikan suami.
6
 

Sementara itu menurut Ibn Katsir, yakni diwajibkan bagi orang tua si 

anak memberi nafkah dan sandang bagi ibu dan anaknya dengan cara yang 
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makruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku bagi suatu tempat (negeri) 

tersebut tanpa berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terlalu minim. Hal ini 

sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, karena ada yang kaya, dan ada 

pula yang miskin.
7
 

Jumlah nafkah dapat diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran 

yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang 

berlaku pada keluarga istri. Oleh karenanya, jumlah nafkah berbeda 

menurut keadaan, zaman, tempat dan keberadaan manusia.
8
 

Berdasarkan pendapat jumhur yang status sosial-ekonominya tidak 

termasuk kepada kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam satu 

keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam hal ini terhadap 

tiga pendapat: 

Pertama, pendapat Imam Ahmad yang mangatakan bahwa yang 

dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi 

suami istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-

ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Yang 

jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu menrupakan 

gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan nafkah.
9
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Kedua, Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang 

mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang 

menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Qur’an surat al-

Baqarah ayat 233. Kata ma’ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan 

itu dengan arti mencukupi.
10

 

Ketiga, Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang 

dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan 

kemampuan ekonomi suami. Ulama ini merinci kewajiban suami pada 

tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud, kewajiban 

suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah 

setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama 

dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan 

istri dan anak-anaknya, dan tidak ada lagi secara khusus pemberian 

nafkah.
11

 

Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, 

yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah 

nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan 

penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya pemberian belanja 

secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang 

wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara 

yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak 

memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh 

                                                           
10

Ibid, 170. 
11

Ibid, 171-172. 



31 

 

 

 

mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan 

berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat 

mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda. 

Dengan demikian, jika suami berkewajiban memberi nafkah berbuat 

durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, 

maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang 

tuanya yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Istri juga berhak 

mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan 

suaminya. Dalam hal ini, tidak meutup kemungkinan untuk 

menanggungnya secara bersama-sama.
12

 

D. Pemenuhan Nafkah 

Kebiasaan manusia pada umumnya tidak mengharuskan suami 

memberikan nafkah setiap hari, baik harta (uang) ataupun makanan, 

pakaian dan yang sejenisnya (artinya pemenuhan tersebut bersifat 

fleksibel, sesuai dengan tuntutan kebutuhan keluarga). Demikian juga 

teknis pemenuhan ini tidak disandarkan kepada kadar nafkah serta (tidak 

pula) mewajibkan suami memberikan nafkah secara taradhin (saling 

ridha), ataupun berdasarkan keputusan hakim; kecuali jika terjadi 

perselisihan di antara suami-isteri yang disebabkan suami tidak 

memberikan nafkah kepada keluarga karena kekikirannya, atau karena 

kepergiannya atau pun karena ketidaksanggupannya memberi nafkah. 

Maka pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah keluarga disandarkan 
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kepada hukum secara suka sama suka (taradhin) atau berdasarkan 

keputusan hakim. 

Dari penjelasan di atas dapatlah diambil kesimpulan, pemenuhan 

nafkah istri ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan 

keluarganya. Artinya, sang suami boleh memberikan sejumlah harta serta 

hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya, secara per hari, per minggu 

ataupun per bulan dengan kadar yang disanggupinya sebagai nafkah bagi 

keluarganya. Tentang masalah kadar nafkah ini, sebenarnya terdapat silang 

pendapat diantara para ulama. 

Ulama dari kalangan Hanbaliah berpendapat, kadar nafkah diukur 

sesuai dengan kondisi suami-istri. Jika keduanya termasuk golongan yang 

dimudahkan rizkinya oleh Allah (artinya sama-sama berasal dari keluarga 

berada), maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai 

dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari 

keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan 

keadaan mereka. Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang 

berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan 

nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah. 

Sedangkan para ulama kalangan Hanafiah, Malikiyah dan 

Syafi’iyyah berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk 

menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan 

suami itu sendiri.
13
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E. Pembebanan Hukum 

Pada umumnya pasangan yang telah menikah kondisinya akan segera 

dengan mudah menyesuaikan kewajiban dan haknya masing-masing yang 

melekat padanya. Namun berbeda kondisinya dengan pasangan penyandang 

cacat mental yang tidak memungkinkan untuk melakukan hak dan 

kewajibannya secara sempurna. Tetapi Islam adalah agama yang 

memudahkan umatnya dalam berkehidupan sehari-hari, begitu pula untuk 

pasangan penyandang cacat mental. 

Jika manusia yang dilahirkan secara normal baik fisik maupun 

mentalnya ia memenuhi syarat maka ia dikatakan seorang mukallaf. Suatu 

perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara’ disebut juga 

dengan Al-Mahkum Fih. Perbuatan yang sah menurut syara’ untuk diharuskan 

memiliki tiga syarat: 

1) Tuntutan perbuatan itu harus diketahui mukallaf secara jelas sehingga ia 

mampu melaksanakan sebagaimana yang dituntutkan. 

2) Hendaknya diketahui bahwa tuntutan itu dari orang yang punya 

kekuasaan menuntut dan dari orang yang hukumnya wajib diikuti 

mukallaf. Karena dengan pengetahuan ini keinginan mukallaf akan 

mengarah untuk mengikuti tuntutan itu. 

3) Perbuatan yang dibebankan kepaada mukallaf harus berupa sesuatu 

yang mungkin, atau mampu dilakukan atau dihindari oleh mukallaf.
14
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Sedangkan seorang mukallaf (Al-Mahkum „Alaih) dianggap sah 

menanggung beban menurut syara’ harus memenuhi dua syarat: 

1) Mukallaf memahami dalil taklif (pembebanan). Seperti jika ia mampu 

memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya dari Al-

Qur’an dan sunnah secara langsung atau melalui perantara. 

2) Mukallaf adalah ahli dari sesuatu yang dibebankan kepadanya. Ahli 

menurut bahasa ialah pantas serta layak.
15

 

Dalam istilah fiqih penyandang disabilitas dikenal dengan kata safih 

berasal dari bahasa Arab “as-Safih” yang berarti “ringan” (al-Khiffah) karena 

cara berfikir orang safih biasanya sangat ringan dan dangkal sehingga 

hasilnya lebih banyak yang salah. Dan juga berarti “bergerak” (at-Taharruk) 

karena ia selalu bergerak melakukan sesuatu tanpa lebih dahulu memikirkan 

akibat baik dan buruknya. Orang yang bodoh sesungguhnya mempunyai akal, 

hanya saja kemampuan akalnya tidak memenuhi syarat untuk digolongkan 

kepada orang yang cakap bertindak hukum.
16

 

Maka seorang cacat mental termasuk ke dalam orang yang tidak cakap 

bertindak hukum, sehingga disebut juga orang yang tidak bisa menerima 

pembebanan hukum atau taklif. Beban taklif ini dalam pandangan ahli ushul 

terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Ahliyah al-Wujub (kecakapan menaggung hak dan kewajiban). 

Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh. 
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b. Ahliyah al-Ada‟ (kecakapan bertindak). Maksudnya kepantasan 

seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. 

Sedangkan dasar untukmengetahui status Ahliyah al-Ada‟ (kecakapan 

bertindak) adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki 

kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz 

dan orang gila, dianggap tidak memiliki status Ahliyah al-Ada‟ 

(kecakapan bertindak).
17

 

Maka dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan 

secara hukum untuk dikenakan suatu kewajiban dan diberi hak, tetapi tidak 

semua orang dipandang cakap untuk bertindak secara hukum. Pada suatu 

waktu tertentu terkadang terdapat faktor-faktor yang menghalangi untuk 

dapat dipandang cakap bertindak hukum. Faktor-faktor penghalang tersebut 

disebut dengan istilah „awaridh al-ahliyyah atau penghalang taklif. Faktor-

faktor itu dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Al-„Awaridh Al-Samawiyyah, yaitu halangan kecakapan bertindak 

secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan 

merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Yang termasuk 

dalam penghalang samawi ini ialah, gila, kurang akal dan lupa. 

Sehingga faktor penghalang ini bukan akibat dari perbuatan manusia 

dan manusia tidak bisa mencegahnya. 

2) Al-„Awaridh Al-Muktasabah, yaitu halangan kecakapan bertindak 

secara hukum yang timbul dalam diri seseorang, baik karena akibat dari 
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perbuatannya atau adanya kehendak dalam dirinya sehingga 

membuatnya terhalang. Yang termasuk penghalang jenis ini adalah 

mabuk, hutang dan bodoh.
18

 

Menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) 

bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk 

membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur 

dalam undang- undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang 

tidak cakap (tidak berwenang) melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-

pihak sebagai berikut:  

a. Anak yang belum dewasa  

b. Orang yang berada di bawah pengampuan  

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang 

dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. 

Adapun subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak secara 

hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1. Orang yang telah dewasa 

2. Sehat pikiran dan jiwanya (tidak gila atau kurang akal) 

3. Tidak berada di bawah kekuasaan orang lain. 

4. Tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Cacat mental menurut Hurlock adalah sebutan orang yang mempunyai 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Orang-orang yang menderita cacat 
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mental mengalami keterlambatan permanen dan menyeluruh di dalam banyak 

aspek perkembangan mereka sebab intelegensi mereka rusak. Seberapa tinggi 

intelegensi mereka biasanya dinyatakan di dalam bentuk Intelligence 

Quotient (IQ). IQ normal berkisar antara 80 sampai 120. Orang-orang cacat 

mental memiliki IQ dibawah 70. Sekitar 2.5 persen orang-orang mengalami 

semacam cacat mental. Mereka yang IQ-nya antara 50 dan 70 dikatakan 

menderita cacat mental ringan, sedangkan yang di bawah 50 dikatakan 

menderita cacat mental parah.
19

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016, Penyandang 

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.
20

 

Cacat mental juga biasa dikenal dengan penyandang tunagrahita. 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang dengan 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tunagrahita atau keterbelakangan 

mental merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami 

hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Ada 

beberapa karakteristik umum seorang tunagrahita, yaitu: 

1. Keterbatasan Intelegensi, yaitu penyandang tunagrahita memiliki 

kekurangan atau keterbatasan dalam hal mempelajari informasi, 
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menyesuaikan diri dengan masalah-masalah, berpikir abstrak, 

mengatasi kesulitan-kesulitan dan tidak mampu erencanakan masa 

depan. 

2. Keterbatasan Sosial, yaitu seorang penyandang tunagrahita memiliki 

kesulitan dalam hal mengurus diri sendiri dalam masyarakat, oleh 

karena itu mereka memerlukan bantuan. Ereka tidak ampu memikul 

tanggung jawab sosial yang bijaksana, sehingga mereka harus selalu 

dibimbing dan diawasi.
21

 

3. Keterbatasan Fungsi Mental Lainnya, yakni seorang penyandang 

tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa, kurang 

mampu mempertimbangkan sesuatu, membedakan yang baik dan yang 

buruk serta membedakan yang salah dan yang benar.
22

 

Cacat mental atau yang dikenal dengan sebutan retardasi mental adalah 

gangguan yang telah tampak sejak masa kanak-kanak bentuk fungsi 

intelektual dan adaptif yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. 

Penderita ini mengalami kesulitan dalam berbagai aktivitas sehari-hari sampai 

ke tingkat yang mencerminkan betapa beratnya defisit kognitif mereka serta 

jenis dan banyaknya bantun yang mereka terima.
23

 

Derajat disabilitas penderita retardasi mental sangat beragam. Hampir 

semua sistem klasifikasi membuat diferensiasi yang dikaitkan dengan 

kemampuan mereka atau berdasarkan etologi retardasi mentalnya. Secara 
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tradisional, berbagai sistem klasifikasi mengidentifikasi empat tingkat 

retardasi mental: mild (ringan), yang diidentifikasi berdasarkan skor IQ antara 

50 atau 55 dan 70; moderate (sedang), dengan kisaran IQ 35-40 sampai 50-

55; severe (berat), dengan IQ yang berkisar antara 20-25 sampai 35-40; dan 

profound (sangat berat), yang meliputi penderita skor IQ dibawah 20-25. 

Sulit mengkategorisasikan masing-masing tingkat retardasi mental 

menurut rata-rata pencapaian individual dari orang-orang di masing-masing 

level. Seseorang dengan retardasi mental berat atau sangat berat cenderung 

memiliki ketrampilan komunikasi formal yang sangat terbatas dan masih 

membutuhkan bantuan yang cukup banyak atau bahkan membutuhkan 

bantuan total untuk berpakaian, mandi dan makan. Tetapi, penderitaan 

diagnosis ini pun memiliki ketrampilan yang sangat beragam tergantung 

latihan dan dukungan yang diberikan kepada mereka. Selain itu, orang-orang 

yang memiliki retardasi mental ringan atau sedang, mestinya mampu hidup 

secara mandiri atau dengan pengawasan minimal.
24

 

Sementara itu menurut Grossman retardasi mental ataucacat mental 

adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bekmakna dan 

secara langsung yang menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan 

bermanifestasi selama masa perkembangan. 

Retardasi mental di bagi menjadi 4 golongan yaitu: 

1. Mild retardation (retardasi mental ringan), dengan IQ 50-69 
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Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat 

dididik (educable). Umumnya mereka juga mampu mengurus diri sendiri 

secara independen (makan, mencuci, memakai baju, mengontrol saluran 

cerna dan kandung kemih), meskipun tingkat perkembangannya sedikit 

lebih lambat dari ukuran normal. Dalam konteks sosiokultural yang 

memerlukan sedikit kemampuan akademik, mereka tidak ada masalah. 

Tetapi jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat 

bahwa mereka mengalami gangguan, misal tidak mampu menguasai 

masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan 

diri dengan tradisi budaya. 

2. Moderate retardation (retardasi mental sedang), dengan IQ 35-49 

Retardasi mental sedang dikategorikan sebagai retardasi mental dapat 

dilatih (trainable). Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan 

ketrampilan motor juga mengalami keterlambatan, dan beberapa 

diantaranya membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya. 

3. Severe retardation (retardasi mental berat), dengan IQ 20- 34 

Kelompok retardasi mental berat ini hampir sama dengan retardasi 

mental sedang dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan 

keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utama adalah pada retardasi 

mental berat ini biasanya mengalami kerusakan motor yang bermakna 

atau adanya defisit neurologis. 

4. Profound retardation (retardasi mental sangat berat), dengan IQ <20 
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Retardasi mental sangat berat berarti secara praktis sangat terbatas 

kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. 

Umumnya seseorang yang mengalami retardasi mental sangat berat maka 

ia akan sangat terbatas dalam hal mobilitas, dan hanya mampu pada 

bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer.
25

 

Sementara itu, adapula klasifikasi seorang cacat mental atau 

tunaghrahita dilihat dari tingkat intelegensi dan diukur dengan tes Stanford 

Binet dan Skala Weschler (WISC), adalah: 

1. Tunagrahita Ringan 

Tunagrahita ringan disebut juga dengan moron atau debil. Kelompok ini 

memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala 

Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Penyandang tunagrahita ringan 

masih dapat belajar membaca, menulis dan berhitung secara sederhana. 

Mereka juga dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri karena 

mereka dapat dididik menjadi tenaga kerja seperti pekerjaan pertanian, 

perkebunan atau pekerjaan rumah tangga. Namun mereka tidak ampu 

melakukan penyesuaian sosial secara independen.
26

 

2. Tunagrahita Sedang 

Tunagrahita sedag disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 

enurut Binet dan 54-50 menurut Skala Weschler (WISC). Penyandang 

tunagrahita sedang dapat dididik mengurus diri sendiri seperti mandi, 

berpakaian, makan, minum, menyapu, serta mereka dapat melindungi diri 

                                                           
25

Titi Sunarwati Sularyo, “Retardasi Mental”, dalam https://saripediatri.org/index.php/sari-

pediatri/article/view/1036, (diakses pada tanggal 27 November 2018, jam 19.40). 
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sendiri dari bahaya. Namun mereka tidak dapat belajar secara akademik 

termasuk membaca, menulis dan berhitung. Sehingga dalam kehidupan 

sehari-hari, penyandang tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan 

yang terus-menerus.
27

 

3. Tunagrahita Berat 

Kelompok tunagrahita berat sering disebut dengan idiot. Kelompok ini 

dapat dibedakan lagi menjadi tunagrahita berat dan sangat berat. 

Tunagrahita berat memiliki IQ antara 32-20 menurut Binet dan antara 39-

25 menurut Skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat memiliki 

IQ dibawah 19 menurut Binet dan IQ dibawah 24 menurut Skala 

Weschler (WISC). Penyandang tunagrahita berat memerlukan bantuan 

perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lainnya. 

Bahkan mereka memerluka perlindungan dari bahaya sepanjang 

hidupnya.
28

 

Sebuah keluarga yang memiliki suami penyandang cacat mental dengan 

segala keterbatasannya secara umum sama dengan keluarga yang normal. 

Seorang suami dituntut untuk memenuhi peran dan fungsinya sebagai 

pemimpin keluarga serta diwajikan untuk memenuhi nafkah juga yang 

dibebankan terhadapnya. Dengan keadaan suami yang menyandang cacat 

mental tersebut bisa jadi menyulitkannya dalam menjalankan kedudukannya 

di dalam rumah tangga. 
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F. Kesadaran Hukum 

Ilmu hukum sosiologis adalah aliran dalam ilmu hukum, yang 

kajiannya bertolak dari kaidah-kaidah hukum yang abstrak, tetapi menerima 

dan mengakui adanya pengaruh unsur-unsur sosial dalam kaidah hukum. 

Adapun sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi, yakni ilmu 

yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam 

gejala sosial, antara gejala sosial dan gejala non sosial dan ciri-ciri umum 

semua jenis gejala sosial.
29

Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas 

dan kontrol yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada 

dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan.
30

 

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah cabang ilmu 

pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari 

hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
31

 

Sejalan dengannya Soerjono Soekanto, R. Otje Salman memberikan 

pengertian sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
32

 

Soerjono Soekanto juga menjelaskan lebih lanjut bahwa sosiologi 

hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain mengapa 

manusia patuh pada hukum dan mengapa ia gagal dalam menaati hukum serta 

faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum dapat pula 
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Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1982), 
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Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 116. 
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Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 11. 
32
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dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum di dalam meneliti objeknya dan 

untuk pelaksanaan proses hukum.
33

 

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (sociology of 

law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam 

konteks sosialnya.
34

 

Di sini sosiologi hukum akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana 

hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, bagaimana 

hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah cabang 

ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis 

empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena 

sosial lain dalam masyarakat.
35

 

Dari beberapa definisi hukum menurut para ahli tersebut, maka penulis 

menyimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah segala perilaku manusia di 

lingkungan sosial yang dilihat dari sisi hukumnya. 

Ruang lingkup bahasan dalam sosiologi hukum meliputi pola-pola 

perikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan 

yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat.
36

 Dari 

ruang lingkup tersebut, maka dapat dilihat beberapa masalah yang menjadi 

sorotan bagi sosiologi hukum adalah: 

a. Hukum dan sistem sosial masyarakat. 

                                                           
33
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36

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 12. 
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b. Persamaan-persamaan dan perbedaan serta sistem-sistem hukum. 

c. Sifat sistem hukum yang dualisis. 

d. Hukum dan kekuasaan. 

e. Hukum dan nilai-nilai sosial-budaya. 

f. Kepastian hukum dan kesebandingan. 

g. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
37

 

Adapun kegunaan sosiologi hukum antara lain adalah: 

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemamuan 

bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. 

2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 

kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum 

dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk 

mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar 

mencapai keadaan sosial tertentu. 

3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 

kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di 

dalam masyarakat.
38

 

4. Hasil analisis sosiologi hukum dapat menjadi sumbangan bagi pihak-

pihak terkait seerli lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, media masaa, 

civitas akademik dan masyarakat umum. 

5. Mendeskripsikan suatu persoalan hukum dalam kenyataan sehari-hari 

membawa manfaat secara internal bagi si pengamat. Hal ini akan banyak 
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memberikan pelajaran hidup bagi engamat maupun pelaku agar dapat 

bersika, berucap dan berpikir arif serta bijak.
39

 

Di dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang berjudul Penegakan Hukum 

Suatu Tinjauan Sosiologis, menurutnya penegakan hukum adalah suatu 

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. 

Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang 

yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pikiran-pikiran tersebut akan 

sangat menentukan bagaimana hukum itu nantinya ditegakkan. 

Dalam perspektif normatif, penegakan hukum adalah praktik yang 

mendasarkan diri pada logika. Di dalamnya dikenal mekanisme logis yang 

mengandaikan kepastian.
40

 Hukum dalam praktiknya memiliki logika sendiri, 

yakni logika sosial yang kompleks yang sangat tergantung konteks dimana 

masyarakat itu berada. Jika di masyarakat tersebut berlaku pelapisan sosial 

berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti kekuasaan, kekayaan, kekerabatan, 

kedudukam maka sangat mungkin praktik penegakan hukum akan 

terpengaruh oleh pelapisan sosial itu.
41

 

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan 

manusia di dalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan 

pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka 

dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia 

sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum 

                                                           
39

Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, 7. 
40
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bukanlah hanya proses logis semata, namun sarat dengan keterlibatan 

manusia di dalamnya.
42

 

Untuk menegakkan hukum berarti terdapat caranya agar penegakan 

hukum dapat terlaksana. Kesadaran hukum menjadi basis atau cara yang 

digunakan untuk menuju tegaknya suatu hukum atau aturan. Tegaknya suatu 

peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bila didukung oleh adanya 

kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya 

hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. 

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, 

tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau 

sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, 

pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan 

kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. 

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang 

membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. 

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, 

atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan 

berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu 

menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar 

terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum 

memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. 
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Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap 

melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.
43

 

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk 

mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan 

institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan 

makna keada pengalaman dan tindakan orang-orang.
44

 

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dalam 

bukunya yang berjudul Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum adalah 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum 

yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang 

ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian 

hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang 

bersangkutan.
45

 

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Meningkatkan 

Kesadaran Hukum Masyarakat edisi pertama juga mempunyai pendapat 

tentang pengertian kesadaran hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan 

bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita 

lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat 
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terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum 

kita masing masing terhadap orang lain.
46

 

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk 

kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu : 

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan 

dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang 

apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 

2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang 

mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan 

manfaat dari peraturan tersebut. 

3. Sikap hukum (legal attitude); merupakan suatu kecenderungan untuk 

menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau 

keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupaan 

manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan 

hukum. 

4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum 

dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana 

berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
47

 

Berikut merupakan bagan konsep dari cara kerja kesadaran hukum 

dalam diri individu dan juga komunitas: 
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Gambar 2.1 

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwasannya kesadaran yang 

membentuk seorang individu sebagai kesadaran hukum yang bercakupan 

sempit sangat berkaitan dengan orang-orang disekitarnya. Perilaku-perilaku 

yang setiap hari ditunjukkan oleh seseorang dapat dinilai dengan indikator-

indikator untuk menyatakan kesadaran hukum seseorang. 

Selain itu kesadaran hukum dengan cakupan yang lebih luas dapat 

timbul akibat kebiasan masyarakat disekitarnya. Jadi tidak semua orang 

mampu membangun kesadaran hukumnya cukup dari dalam individu masing-

masing, kesadaran juga harus dibangun dari kesadaran orang lain di 

sekitarnya atau disebut dengan komunitas yang  meliputi masyarakat, 

keluarga dan organisasi. Namun jika dari lingkup komunitas tidak mampu 

mempengaruhi seseorang dalam membangun kesadaran hukum, maka 

pemerintah berhak untuk menanganinya. 
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Dalam hal penanganan pemerintah dapat melakukan cara-cara 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam dua bentuk, yaitu tindakan 

(action) dan pendidikan (education): 

1. Tindakan (action)  

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa 

tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau 

dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap 

aturan. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan 

tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

2. Pendidikan (education)  

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal 

yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan 

formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi 

warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga 

negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai 

kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan 

pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-

sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang 

efektif dan efesien ialah dengan pendidikan.  

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik 

langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran 

hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang 

patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka 
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membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur 

masyarakat secara baik, benar dan adil. 

Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat 

berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh 

pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu 

baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada 

hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksanakan oleh para pemimpinnya 

(formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi 

dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat 

lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan 

sebagainya.
48
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA KREBET DAN DESKRIPSI PRAKTEK 

PEMENUHAN NAFKAH PADA PASANGAN CACAT MENTAL DI 

DESA KREBET KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis Desa Krebet 

Letak geografis Desa Krebet adalah -7.936067 Lintang Selatan / 

111.345267 Bujur Timur. Desa Krebet merupakan salah satu desa yang 

terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Desa Krebet berada 

di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Jarak Desa Krebet ke Ibu 

Kota Kecamatan sejauh 3 km, ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 17 km dan ke 

Ibu Kota Provinsi sejauh 200 km.
1
 

Di Kabupaten Ponorogo, desa ini terkenal dengan sebutan 

“Kampung Idiot” dikarenakan terdapat banyak warga masyarakat yang 

mengalami gangguan kesehatan mental. Selain itu juga terdapat warga 

masyarakat yang mengalami gangguan pada fisiknya. 

2. Luas Wilayah Desa Krebet 

Secara geografis wilayah Desa Krebet mempunyai luas 

107.970,8070 Ha dengan rincian tata guna lahan sebagai berikut:
2
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Tabel 3.1 

Luas Wilayah 

No. Tata Guna Lahan Luas (Ha) 

1. Sawah 1.009,0000 

2. Tegal/Ladang 100,0000 

3. Pemukiman 1.359,5000 

4. Pekarangan 1,7040 

5. Tanah Kas Desa 735,0000 

6. Fasilitas Umum 3,9000 

7. Hutan 862,0000 

Jumlah Luas Wilayah (Ha) 107.970,8070 

Sumber: Profil Desa dan Peta Desa Krebet 

3. Batas Wilayah Desa Krebet 

Desa Krebet merupakan desa terluar sebelah barat di wilayah 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Wilayah desa ini sebagian 

berada pada lereng gunung dan sebagian wilayah terdiri dari hutan 

lindung. Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
3
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Tabel 3.2 

Batas wilayah 

No. Letak Desa/Kelurahan Kecamatan 

1. Sebelah Utara Jambon Jambon 

2. Sebelah Selatan Sidoharjo Jambon 

3. Sebelah Barat Tanjungrejo Badegan 

4. Sebelah Timur Bululor Jambon 

Sumber: Profil Desa dan Peta Desa Krebet 

4. Penduduk Desa Krebet 

Jumlah penduduk di desa Krebet Kecamatan Jambon ini mencapai 

7841 jiwa dengan 2111 KK. Berikut tabel rinciannya:
4
 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 4037 jiwa 

2. Perempuan 3804 jiwa 

Jumlah Penduduk 7841 jiwa 

Sumber: Profil Desa dan Peta Desa Krebet 

Sedangkan terkait jumlah penduduk yang menyandang disabilitas 

mencapai 130 orang dengan rata-rata usia tua atau diatas 50 tahun. Dari 
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130 warga terdapat bermacam-macam jenis disabilitas yang disandangnya, 

antara lain difabel dan cacat mental. Berikut tabelnya:
5
 

Tabel 3.4 

Jumlah Penyandang Disabilitas 

No. Jenis Disabiitas Jumlah 

1. Difabel 23 

2. Cacat mental ringan 29 

3. Cacat mental sedang 38 

4. Cacat mental berat 18 

5. Lumpuh 2 

6. Tuna wicara 1 

7. Tuna grahita 7 

8. Tuna daksa 7 

9. Tuna netra 2 

10. Tuna laras 3 

Jumlah 130 jiwa 

Sumber: Profil Rumah Kasih Sayang Desa Krebet 

Warga Desa Krebet memiliki pekerjaan yang bervariasi seperti desa-

desa lain pada umumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas 

warga Desa Krebet bekerja sebagai petani dengan jumlah 2811 orang. 

Tidak hanya petani padi sawah, sebagian warga desa bekerja sebagai 

petani jagung dan tebu. Selain itu warga Desa Krebet ada juga yang 
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bekerja sebagai pekerja jasa serta pedagang dengan jumlah 40 orang. 

Dibanding dengan pekerja sebagai petani, pedagang dan penyedia jasa 

jumlahnya memang sangat jauh. 

B. Deskripsi Praktek Pemenuhan Nafkah Pada Pasangan Penyandang 

Cacat Mental 

1. Cara Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental 

Desa Krebet yang terletak di Kecamatan Jambon merupakan salah 

satu desa di Kabupaten Ponorogo yang dijuluki sebagai kampung idiot. 

Hal ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah masyarakatnya yang 

menyandang disabilitas. Dari beberapa sumber menyebutkan awal mula 

banyaknya warga masyarakat yang menyandang keterbelakangan mental 

adalah dahulu menurut suatu penelitian kandungan air di Desa Krebet 

rendah akan yodium, zat besi tinggi serta berkapur. Sehingga akibatnya ibu 

hamil yang membutuhkan banyak gizi untuk janinnya menjadi kekurangan 

gizi yang terkandung dalam air itu sendiri. Akhirnya banyak ibu hamil 

yang melahirkan bayinya dengan keadaan kurang sempurna atau 

keterbelakangan.
6
 

Seiring perkembangannya kini warga yang mengidap 

keterbelakangan mental sudah mulai berkurang sejak adanya penanganan 

lebih lanjut dari pemerintah mengenai perbaikan gizi. Sedangkan warga 

penyandang disabilitas yang dulunya hidup kumuh kini telah dirangkul 

oleh organisasi sosial yang ada di Desa Krebet yaitu Rumah Kasih Sayang. 
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Rumah Kasih Sayang merupakan organisasi sosial yang bergerak 

pada bidang penanganan kesejahteraan dan pemberdayaan warga 

penyandang disabilitas. Kegiatan setiap minggunya adalah pelatihan 

ketrampilan, membuat hasil karya dan membatik yang bertujuan untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri pada diri penyandang disabilitas.
7
 

Saat ini penyandang cacat mental di Desa Krebet sudah mulai 

berkurang dan tidak sebanyak dahulu. Hal ini dituturkan oleh Bapak 

Jaenuri selaku pengurus Rumah Kasih Sayang serta merupakan tokoh 

masyarakat yang berpengaruh di Desa Krebet. 

Ceritanya dulu Desa Sidoharjo desa sebelah itu jadi satu dengan 

Desa Krebet, tapi terjadi pemekaran wilayah sehingga Desa 

Sidoharjo sudah terpisah dari Krebet. Kalau dulu masih jadi satu 

banyak penyandang disabilitasnya, bahkan sekarang banyakan di 

Sidoharjo soalnya wilayahnya termasuk wilayah terpencil. Kalau 

di Krebet sendiri sudah tidak banyak. Kira-kira ada 130-an. Tapi ini 

semua penyandang disabilitas, jadi ya tuna netra, bisu, tuli, cacat 

fisik dan ada juga cacat mental. Bisa dilihat di profil udah lengkap.
8
 

 

Mengacu pada profil Rumah Kasih Sayang, penyandang dengan 

gangguan mental terdapat 85 orang dengan klasifikasi gangguan mental 

ringan, sedang dan berat. Mayoritas penyandang dengan gangguan mental 

ini tergolong dalam kategori sedang dan berusia di atas 50 tahun.
9
 Dari 

jumlah penyandang cacat mental tersebut, hanya terdapat beberapa yang 

melangsungkan pernikahan. Di samping itu ada juga yang dikaruniai 

keturunan dan tidak. Bapak Jaenuri menuturkan: 

Di sini yang menikah ada 2 pasang saja. Bahkan yang satu pasang 

punya anak dan anaknya normal seperti biasa, sekolah dan sekarang 
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sudah bekerja. Yang satunya dengan sesama penyandang disabilitas 

bisu tuli. Ada lagi sebenarnya tapi di Desa Sidoharjo tetapi kurang 

tahu punya anak atau tidak ya.
10

 

Dari banyaknya penyandang cacat mental hanya terdapat 2 pasang 

saja yang menikah. Hal ini dikarenakan dari pihak keluarga merasa minder 

jika akan menikahkan anaknya yang memiliki keterbelakangan mental. 

Para orangtua tidak yakin jika anak dengan kemampuan di bawah rata-rata 

mampu membina rumah tangga seperti orang normal pada umumnya. Hal 

ini selaras dengan penuturan Ibu Sri Sukati selaku masyarakat setempat: 

Orangtua dulu merasa minder punya anak begini. Keluarga malu 

punya anak difabel. Kok menikah, mereka saja tidak boleh keluar 

rumah, tidak boleh sekolah. Mereka cuma disuruh mencari rumput, 

kayu bakar di hutan. Tapi sekarang sudah tidak sejak 2011 adanya 

organisasi sosial ini. Tapi kan sekarang sudah tua-tua kebanyakan 

jadi nggak mungkin kalau menikah. Kalau dulu masyarakatnya 

masih banyak mungkin ada yang menikah tetapi sekarang udah 

meninggal.
11

 

 

Menurut Ibu Sri Sukati dahulu orangtua merasa tidak percaya diri 

dengan kemampuan anaknya sehingga mereka tidak diperbolehkan keluar 

rumah untuk bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Namun sejak 

adanya organisasi sosial di Desa Krebet, keluarga disabilitas mampu 

dirangkul untuk menyadarkan bahwa para penyandang cacat mental ini 

juga perlu mendapatkan pendidikan, ketrampilan dan lain sebagainya 

layaknya orang seperti biasanya. Tetapi karena organisasi sosial ini baru 

ada di tahun 2011, para penyandang cacat mental sudah terlanjur tua dan 

tidak mungkin untuk menikah. 
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Sementara itu untuk menjawab terkait proses pernikahan pasangan 

penyandang cacat mental, salah satu narasumbernya adalah Bapak Tri 

Wiyono selaku Kepala KUA Kecamatan Jambon, beliau menuturkan: 

Proses pernikahan mereka itu ya sama seperti pada umumnya, sesuai 

dengan peraturan pemerintah mengenai syarat dan rukunnya
12

  

Maka dapat dipahami bahwa proses pernikahan antara pasangan 

penyandang cacat mental sama dengan pernikahan masyarakat normal 

pada umumnya. Yang terpenting pernikahannya memenuhi aturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah yakni memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan. Sehingga proses pernikahan tidak ada yang berbeda, hanya 

saja mereka butuh pendampingan penuh dari keluarga. 

Pemahaman mereka tentang pernikahan sangat sedikit jadi cara 

memberi pengertiannya dengan bantuan pihak keluarga yang 

mengerti kondisinya mereka
13

 

Artinya dalam hal  memberi pengertian tentang pernikahan kepada 

para pasangan penyandang cacat mental yang melangsungkan perkawinan 

memang tidak mudah. Tentunya dibutuhkan sosok keluarga untuk terus 

memberikan pengertian kepada mereka. Pada saat telah berumah tangga 

pun pasangan ini harus tetap dalam pantauan keluarga karena mereka tidak 

akan pernah mengerti bagaimana menyikapi suatu permasalahan yang 

kerap kali muncul di dalam rumah tangga. 

Selaras dengan Bapak Tri Wiyono, Ibu Sri Sukati yang merupakan 

masyarakat setempat sekaligus tetangga samping rumah penyandang cacat 

mental yang menikah menuturkan: 
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Proses mereka menikah seperti biasanya. Dijodohkan sama 

orangtuanya dan orangtua mendukung. Mungkin biar punya anak 

atau keturunan ya. Pak Sulaji sama Boyati ini orangtuanya yang 

menjodohkan. Anaknya biasa sudah kerja
14

 

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan penyandang cacat 

mental awalnya dijodohkan oleh orangtua masing-masing penyandang 

cacat mental dan mereka mendukung karena diharapkan dari hasil 

pernikahan ini akan melahirkan keturunan. Salah satu pasangan 

penyandang cacat mental yaitu Bapak Sulaji dan Ibu Boyati, pasangan ini 

merupakan hasil perjodohan kedua orangtua mereka. Dari pernikahannya 

pasangan ini menghasilkan keturunan yang normal. 

Setelah terjadi pernikahan, salah satu yang menjadi kewajiban 

seorang suami bagaimanapun keadannya adalah memenuhi kewajiban 

nafkah, baik sandang, pangan maupun papan. Jika dilihat secara 

kemampuan, penyandang cacat mental memiliki keterbatasan intelektual 

untuk berfikir sehingga mereka akan sulit mengerjakan suatu pekerjaan 

yang menghasilkan uang. 

Mengenai cara penyandang cacat mental ini menafkahi keluarganya, 

Bapak Jemiran selaku Kepala Desa Krebet menuturkan bahwa: 

Nafkah kan wajib bagi semua suami, tetapi yang saya lihat para 

penyandang cacat mental di sini bisa bekerja menghidupi keluarga 

tentu kerjanya yang ringan-ringan saja. Tapi bantuan dari pemerintah 

tetap ada untuk mereka karena kan mereka termasuk orang yang 

berkebutuhan khusus dan pemerintah wajib menanggungnya. 

Walaupun dia bukan seorang suami atau tidak menikah harus 

dibantu hidupnya nggak bisa sendiri.
15
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Dari penuturan Bapak Jemiran dapat dipahami bahwasannya dalam 

menghidupi keluarga dari segi pangan saja untuk setiap harinya para 

pasangan penyandang cacat mental ini bisa bekerja. Namun pekerjaan 

yang dikerjakannya hanya pekerjaan yang mudah saja. Selain itu bantuan 

dari pemerintah akan selalu ada untuk mereka terlepas mereka sudah 

berkeluarga atau tidak, karena mereka merupakan penyandang disabilitas 

yang wajib disejahterakan oleh pemerintah. 

Selaras dengan penuturan Kepala Desa, salah satu kader dari Rumah 

Kasih Sayang juga memberi penuturan: 

Mereka hanya bekerja secara serabutan dengan kemampuan mereka. 

Masyarakat sekitar yang minta dibantu ya tau kemampuan mereka 

juga
16

 

Kader ini mengetahui bagaimana keadaan para penyandang cacat 

mental di Desa Krebet ini. Saat ditanya apakah para penyandang cacat 

mental tahu bahwa dirinya harus mencari nafkah untuk keluarganya, kader 

ini menjawab: 

Tidak tahu. Tahunya cuma kerja buat makan
17

 

Dapat dipahami bahwasannya para penyandang cacat mental ini 

tidak memahami mengenai nafkah yang dimengerti oleh orang normal 

pada umumnya. Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa bekerja 

menghasilkan uang yang digunakan untuk makan sehari-harinya saja. 

Sementara dalam hal pemenuhan nafkah dari segi papan atau tempat 

tinggal Bapak Jemiran menuturkan: 
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Dari desa ada program bedah rumah. Rumah orang-orang yang 

terlihat tidak layak huni akan di renovasi lewat program ini. Mereka 

orang penyandang disabilitas ini kan kebanyakan termasuk dalam 

masyarakat yang tidak mampu, jadi bisa kita bantu lewat sini. Selain 

itu ada program jambanisasi. Karena kan tujuannya untuk 

meringankan beban mereka.
18

 

Selain pangan, papan merupakan suatu kewajiban yang perlu 

dipenuhi oleh suami untuk melindungi keluarganya. Menurut penuturan 

Bapak Jemiran dapat dipahami bahwa penyandang cacat mental ini 

sebelumnya sudah mempunyai rumah tinggal bersama orangtua mereka. 

Keluarga pasangan penyandang cacat mental hampir seluruhnya termasuk 

dalam kategori keluarga atau masyarakat kurang mampu sehingga jika ada 

rumah mereka yang tidak layak huni, pemerintah desa akan membantu 

lewat program bedah rumah. Hal ini dilakukan karena untuk meringankan 

beban suami penyandang cacat mental terlebih yang telah berumah tangga 

dan tidak bisa bekerja secara maksimal. 

Saat bertemu dengan Pak Sulaji yang merupakan penyandang cacat 

mental yang sudah berkeluarga dengan Ibu Boyati, interaksi yang terjadi 

mereka sulit menerima pertanyaan yang diberikan. Saat ditanya nama, Pak 

Sulaji dan Ibu Boyati masih bisa menjawabnya. Tetapi saat diberi 

pertanyaan pekerjaan dan untuk apa uangnya Pak Sulaji menjawab: “yo iki 

(sambil tersenyum-senyum bahkan tertawa)”
19
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Sementara itu Ibu Boyati saat diminta duduk bersama dan akan 

diberi pertanyaan, ia menjawab: “emoh ora ngerti aku. (sambil tertawa)”
20

 

(Tidak mau, tidak mengerti saya) 

Dikarenakan jawaban dari pasangan penyandang cacat mental ini 

tidak mendapat respon yang sesuai, maka pertanyaan selanjutnya dijawab 

oleh Ibu Sri Sukati selaku kader RKS yang merupakan tetangga dekat 

sekaligus kerabat dari pasangan Pak Sulaji dan Ibu Boyati. 

Terkait dengan pemenuhan nafkah Pak Sulaji kepada Ibu Boyati, Ibu 

Sri Sukati menuturkan: 

Kalau makan bisa. Pak Sulaji ini kerja mijet orang-orang, tapi 

dikasihnya ya seikhlasnya kan nggak tau ya mbak uang berapa-

berapanya, pokoknya dapat uang ya diterima. Tapi Pak Sulaji ini 

masih punya ibu, uangnya habis buat makan dia sama ibunya. Pak 

Sulaji kerjanya jalan kaki setiap pagi muter desa malah sampek ke 

desa tetangga juga jalan kaki. Kadang kalau lagi mau diantar jemput 

anaknya. Kalau minggu ya buat keset di RKS sini. Kerjanya ya cuma 

itu. Ke kebun sudah jarang kayaknya cuma pas disuruh orang cari 

kayu atau daun jati itu aja pak Sulaji mau ke hutan, dia sering mijet. 

Istrinya, Boyati ini juga kerja sendiri. Kalau Boyati ini agak jowo 

ini. Kerjanya ya di kebun cari daun pisang daun jati trus dijual. 

Kadang juga nyuci di tempat saya, saya suruh nyuci saya kasih uang. 

Boyati juga punya adik yang juga difabel. Uang dari kerjanya dibuat 

makan sama adiknya. Jadi mereka itu cari uang tapi buat sendiri-

sendiri soalnya mereka kebiasaannya hidup yang Sulaji sama ibunya, 

yang Boyati sama adiknya. Pas punya anak yang banyak ngopeni ya 

saya sama ibunya Pak Sulaji.
21

 

Dari penuturan Ibu Sri Sukati dapat dipahami bahwasannya Pak 

Sulaji dan Ibu Boyati bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan makannya 

saja. Akan tetapi Pak Sulaji tidak memberikan uang ke istrinya namun 

                                                           
20

 Boyati, Hasil Wawancara, Krebet. 07 April 2019. 
21

 Sri Sukati, Hasil Wawancara, Krebet. 07 April 2019. 



65 

 

untuk ibunya yang masih hidup. Sedangkan Ibu Boyati juga mendapat 

uang dari hasil bekerja untuk kebutuhannya sendiri dengan adiknya. 

Pak Sulaji dengan Ibu Boyati ini sekarang rumahnya sendiri-sendiri 

tapi dekat cuma berjarak sekitar dua atau tiga rumah. Kalau dulu ya 

serumah di rumahnya yang Pak Sulaji. Sekarang anaknya tinggal 

sama Pak Sulaji. Tapi anaknnya kalau makan kadang ke rumah saya 

atau ke rumah Ibunya soalnya dari kecil saya banyak ngurus anak ini 

mbak, sekarang udah besar udah bekerja tinggal di kota. Dulu kalau 

untuk sekolahnya Agus anak Pak Sulaji dan Ibu Boyati ini dicarikan 

dari BSM dan PKH. Saya bersama dengan pengurus Rumah Kasih 

Sayang yang mencarikan. Pak Sulaji nggak mungkin bisa mencukupi 

kebutuhan sekolahnya kan. Dulu sebelum adanya organisasi sosial 

ini semuanya tergantung sama tetangganya, yang ngasih kerja 

tetangganya, palingan apa cuma di kebon pokoknya yang enak-enak 

itu. Makan juga dari bantuan-bantuan yang nggak seberapa. Pakaian-

pakaian anaknya itu juga dari saya. Anaknya itu yang ngurusi saya. 

Sekarang gagah bisa bekerja sendiri.
22

 

Dari sini dapat dipahami bahwasannya pemenuhan kebutuhan sehari-

hari pasangan penyandang cacat mental sangat bergantung dengan 

masyarakat sekitar atau tetangga rumah. Terlebih jika mereka mempunyai 

keturunan yang mana mereka tidak mungkin bisa mengurus sendiri 

anaknya. Selain keluarga, masyarakat juga menjadi kunci dalam kehidupan 

rumah tangga pasangan penyandang cacat mental. 

Saat ditanya mengenai masalah pemenuhan nafkah yang terjadi di 

rumah tangga Pak Sulaji dengan Ibu Boyati ini, Ibu Sri Sukati menuturkan: 

Masalahnya Boyati ini katanya sudah tidak suka sama Pak Sulaji. 

Mungkin karena Pak Sulaji nggak pernah ngasih uang soalnya habis 

buat dikasih ke ibunya, trus mereka sama-sama keras. Boyati juga 

sering cek-cok sama mertuanya, kan Boyati orang kayak gini ya  

palingan ada salah paham masalahnya. Boyati disuruh apa gitu 

nggak mau, ya kan Boyati keadaannya seperti itu. Masalahnya Cuma 

itu mbak sama-sama orang yang nggak ngerti jadi kalau di kasih tau 

nggak nggugu.
23
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Dari jawaban Ibu Sri Sukati tersebut dapat dipahami bahwa Ibu 

Boyati tidak pernah diberi uang oleh Bapak Sulaji sehingga Ibu Boyati 

merasa kurang dengan penghasilannya sendiri. Selain itu permasalahan 

juga timbul akibat kesalah pahaman antara ibu dari Bapak Sulaji dengan 

Ibu Boyati. Dengan keadaan Boyati yang memiliki gangguan mental tentu 

tidak bisa mengerti sepenuhnya dengan apa yang diharapkan oleh Ibu 

mertuanya. 

Penulis mencoba menggali informasi dari tetangga lainnya yaitu Ibu 

Krismanti, seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai anak dengan 

gangguan mental sekaligus tuna rungu dan tuna wicara. Ibu krismanti 

memberikan pendapatnya tentang seorang disabilitas yang menikah: 

Sulit ya kalau menikah. Anak saya juga perkembangannya lambat. 

Selama ini yang menghidupi saya, apa-apa sama saya jadi kalau 

orang disabilitas menikah pasti sulit. Kalau soal nafkah apalagi itu 

nggak bisa. Kerja aja enggak gimana mau menafkahi. Tapi kalau ada 

seperti Pak Sulaji bisa kerja ya tidak apa-apa. Tapi mesti perlu 

bantuan mbak. Apa tau mereka menikah itu apa, apalagi nafkah.
24

 

Menurut Ibu Krismanti dapat dipahami bahwasannya seorang 

penyandang cacat mental pasti mengalami kesulitan dalam menjalani 

kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengetahuan mereka yang 

kurang bahkan tidak tahu sama sekali tentang pernikahan beserta hak dan 

kewajiban yang mengikutinya. 

Jika dilihat dari fenomena di lapangan, pemenuhan nafkah para 

penyandang cacat mental pada kenyataannya memang sangat bergantung 
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pada keluarga, masyarakat sekitar dan bantuan dari pemerintah. Jika Pak 

Sulaji masih bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-harinya dengan 

bekerja, itu dikarenakan tingkatan cacat mental Pak Sulaji yang memang 

dikategorikan rendah sehingga masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan 

ringan. 

2. Penyelesaian Nafkah yang Tidak Terpenuhi Oleh Pasangan 

Penyandang Cacat Mental 

Dalam hal pemenuhan nafkah, para pasangan penyandang cacat 

mental tentunya memiliki sebuah permasalahan besar. Melihat dari 

praktiknya, para pasangan penyandang cacat mental khususnya seorang 

suami kurang mampu bahkan tidak mampu memenuhi nafkah 

keluarganya. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan mereka dalam 

hal intelektual atau cara berfikirnya yang lambat. 

Sehingga tidak terpenuhinya nafkah keluarga sering menjadi 

masalah yang dikeluhkan oleh para penyandang cacat mental, tentunya 

dengan bahasanya sendiri. Dalam hal ini pola penyelesaian yang cocok 

diterapkan untuk seorang penyandang cacat mental menurut Bapak Tri 

Wiyono selaku Kepala KUA Kecamatan Jambon adalah: 

Kewajiban suami salah satunya memang nafkah. Tapi kalau sudah 

keadaan suaminya begini kalau dalam agama islam termasuk yang 

diringankan. Kita kan juga nggak bisa nolak kalau ada orang 

disabilitas yang menikah jadi keluarga berperan penting dalam 

rumah tangganya disabilitas. Pemenuhan nafkahnya bisa dibantu dari 

keluarga terdekat, bahkan sebaiknya ditampung di Dinas Sosial.
25

 

 

                                                           
25

 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, Jambon. 04 April 2019. 
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Menurut Bapak Tri Wiyono nafkah yang menjadi tanggungan suami 

penyandang cacat mental tidak sepenuhnya dibebankan padanya, 

pemenuhannya dapat dibantu oleh keluarganya. Bahkan Bapak Tri 

Wiyono menyarankan atas kondisinya ini sebagai alah satu langkah 

penyelesainnya pun adalah penyandang cacat mental dibina atau 

diserahkan di Dinas Sosial.  

Ditanggung Pemerintah yang terkait, ya Dinas Sosial.
26

 

Dari sini dapat dipahami bahwasannya jika penyandang cacat mental 

sudah benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau 

nafkah keluarga, kebutuhannya dapat ditanggung oleh Dinas Sosial. 

Sedangkan menurut penuturan Bapak Jemiran selaku Kepala Desa 

Krebet saat diberi pertanyaan terkait keluhan masyarakat penyandang 

cacat mental khususnya yang telah berkeluarga dan penyelesainnya 

sebagai berikut: 

Saya kira keluhannya semuanya sama ya bantuan masih kurang. 

Kalau dari pemerintah desa bantuannya lewat RKS (Rumah Kasih 

Sayang), kami menyediakan tempat khusus untuk itu, RKS ini kan 

dari Dinas Sosial. Bantuannya berupa pemberdayaan sama sembako 

tiap bulannya, tapi tidak berketerusan. Kalau khusus untuk yang 

sudah menikah tidak ada, pokoknya kalau itu penyandang disabilitas 

ya dikasih bantuan. Di RKS kan diberi pelatihan berupa membuat 

ketrampilan keset, sulak, penjualan hasil karyanya ya untuk 

penyandang atau untuk kesejahteraan mereka. Tapi tidak semuanya, 

hanya sebagian.
27

 

Dapat dipahami bahwasannya dari pihak desa sudah mengusahakan 

memberi bantuan kepada mereka sebagai bentuk penyelesaian atas keluhan 

dari para penyandang disabilitas. Dari Dinas Sosial yang bekerja sama 
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dengan pihak desa menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah desa peduli 

terhadap kebutuhan warga yang berkebutuhan khusus ini, tak terkecuali 

para penyandang cacat mental. 

Selaras dengan Bapak Jemiran, Bapak Jaenuri juga menuturkan: 

Hasilnya tidak seberapa mbak, sehari apa cuma bisa buat keset satu, 

itupun tidak semua bisa melakukannya. Kalau ada yang beli ya 

uangnya masuk kas sebagian untuk membeli bahan kembali, 

sebagian untuk memberi makan mereka pada waktu pelatihan kayak 

gini. Bantuan dari RKS itu aslinya diajari ketrampilan dengan 

harapan mereka bisa nyari uang lewat ketrampilan yang sudah 

diajarkan.
28

 

Dari penuturan Bapak Jemiran dan Bapak Jaenuri yang selaras dapat 

dipahami bahwasannya bantuan untuk penyandang cacat mental juga 

diperoleh dari hasil karya yang dihasilkan oleh mereka. Bantuan dapat 

berupa sembako dan hasil penjualannya. 

Sementara itu terkait penyelesaian masalah terhadap menyekolahkan 

anak disampaikan oleh Bapak Jemiran: 

Dicarikan bantuan khusus sekolah untuk orang atau anak dari 

penyandang cacat mental. Ada rekomendasi dari pihak Desa.
29

 

Sedangkan menurut penuturan Bapak Jaenuri sebagai berikut: 

“Sekolah anaknya menjadi tanggungan negara, lewat tokoh 

masyarakat pasti diusahakan.”
30

 

Dari kedua tokoh ini mereka berpendapat yang hampir sama bahwa 

dalam penyelesaian pemenuhan kebutuhan sekolah anak dari penyandang 

cacat mental adalah menjadi tanggungan negara. Bantuan biasanya 
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30

 Jaenuri, Hasil Wawancara, Krebet. 31 Maret 2019. 



70 

 

diusahakan oleh tokoh masyarakat yang terkait dengan adanya 

rekomendasi dari pihak Desa. 

Selain bantuan dari pihak pemerintah, masyarakat setempat secara 

tidak langsung juga ikut andil dalam penyelesaian pemenuhan nafkah 

penyandang cacat mental ini. Ibu Sri Sukati menuturkan: 

Dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai tetangga juga tidak tega 

kalau mereka tidak makan. Sebisanya saya ngasih pekerjaan ringan 

ke mereka saya kasih upah biar bisa buat makan. Tetangga lainnya 

ya gitu mbak, nggak bakal tega lihatnya, apalagi yang sudah 

berkeluarga seperti Pak Sulaji yang punya anak. Kalau tetangga 

sekitar nggak membantu pasti anaknya juga nggak bakal keurus.
31

 

Dari sini dapat dipahami bahwasannya masyarakat setempat sangat 

peduli terhadap keberadaan pasangan penyandang cacat mental ini. 

Mereka membantu dengan cara mempekerjakannya dengan melihat 

kemampuan penyandang. 

Sehingga dari semua penuturan-penuturan tersebut terlihat cara 

penyelesaian yang dapat digunakan sebagai jalan tengah dalam 

menghadapi masalah pemenuhan nafkah oleh pasangan penyandang cacat 

mental. Yakni berupa bantuan, mulai dari bantuan dari keluarga, 

masyarakat sekitar, hingga dari pihak pemerintah desa. Dengan bantuan-

bantuan yang telah disalurkan, diharapkan pemenuhan nafkah pasangan 

penyandang cacat mental ini dapat terpenuhi dengan baik. 
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BAB IV 

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CARA PEMENUHAN DAN 

PENYELESAIAN NAFKAH PASANGAN PENYANDANG CACAT 

MENTAL DI DESA KREBET KECAMATAN JAMBON KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Cara Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dia 

memerlukan kehidupan untuk keluarganya dan untuk masyarakat sekitarnya. 

Masyarakat merupakan perkumpulan kelompok manusia yang telah bergaul 

dan saling berhubungan di sebuah lingkungan. 

Masyarakat maupun individu kemudian belajar tentang tindakan-

tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang. 

Hal inilah yang akan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia, bahwa 

kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan 

yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena maerupakan 

pegangan baginya. Hubungan-hubungan antarmanusia dengan masyarakat 

atau kelompoknya inilah yang akan menjadi pola-pola karena telah diatur 

oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. 

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat berbagai macam ragamnya, salah satu kaidah yang terpenting 

adalah kaidah hukum disamping kaidah-kaidah lain yaitu agama, kesusilaan 

dan kesopanan. Kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut yang 

kemudian mengatur kehidupan warga masyarakat. Sehingga hak dan 
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kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat 

sebagian besar diatur oleh kadiah-kaidah hukum.
1
 

Maka pendekatan yang tepat digunakan untuk hal ini adalah pendekatan 

sosiologis yang merupakan salah satu pendekatan empiris yakni melihat 

hukum sebagai perilaku, tindakan dan realitas. Sosiologi hukum memang 

sebenarnya tidak mempelajari manusia dalam pengertian biasa, tetapi 

mempelajari hukum sebagai perilaku manusia sehari-harinya.
2
 Karena tujuan 

kajian ilmiah hukum adalah menemukan dampak hukum terhadap perilaku 

manusia. 

Hukum tidak dimulai dengan perundang-undangan atau bentuk lain dari 

peraturan, melainkan perilaku. Kaidah atau hukum muncul dan dibentuk oleh 

interaksi antar anggota masyarakat. Dikarenakan hukum itu muncul dalam 

dan dari anggota masyarakat sendiri, maka hukum berjalan jauh lebih efektif 

daripada yang digunakan oleh peradaban manusia sekarang.
3
 Sementara 

hukum yang hidup adalah hukum yang tercipta dari hubungan sesama warga 

masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum terbentuk oleh perilaku manusia. 

Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan 

persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran 

hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai 

aturan, norma atau asas.
4
 Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 1-3. 

2
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legas Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 

2017), 123. 
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atau nilai-nilai yang terdapat dari dalam diri manusia, tentang hukum yang 

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi, kesadaran hukum yang 

dimiliki warga masyarakat belum tentu menjamin bahwa warga masayarakat 

itu akan mentaati suatu peraturan.
5
 

Kesadaran sebagai sesuatu yang terbentuk di dalam dan diubah oleh 

tindakan sosial.
6
 Kesadaran hukum bersifat contigent (bergantung pada 

sesuatu) dari waktu ke waktu yang berarti bahwa pemahaman seorang 

individu tentang hukum adalah berubah dari waktu ke waktu. Kesadaran 

hukum seseorang mungkin saja berlawanan tentang suatu fenomena hukum. 

Kesadaran hukum dapat diubah pada banyak situasi yang berbeda, yang 

artinya bahwa sikap dan pemahaman tentang hukum dapat datang dari 

pengalaman berhubungan dengan hukum maupun pegalaman berhubungan 

dengan para aktor hukum.
7
 

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator untuk 

menyebutkan kesadaran hukum seseorang yaitu pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Yang dikatakan 

hukum di sini bukan hanya hukum negara, melainkan juga mecakup hukum 

yang bersumber dari norma-norma sosial, agama, etika atau moral. Sehingga 

jika konteksnya di Indonesia, yang dimaksud sebagai hukum bukan hanya 

peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum Islam dan hukum 
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6
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adat sepanjang hukum tersebut masih relevan dengan kebutuhan masyarakat 

Indonesia.
8
 

Di dalam berkehidupan masyarakat sendiri seseorang harus mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun terdapat salah satu kondisi 

seseorang yang menyulitkannya dalam berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar, yakni orang dengan kondisi berkebutuhan khusus. Kondisi dengan 

gangguan mental menjadi kondisi yang paling sulit dalam menjalin interaksi 

dengan lingkungan. Hal ini dikarenakan intelektual atau cara berfikir mereka 

tidak normal seperti manusia pada umumnya, sehingga mereka akan kesulitan 

menangkap komunikasi serta hal baru yang ditemui. 

Mengacu pada syarat orang yang tidak berwenang melakukan suatu 

tindakan hukum adalah seseorang yang berada di bawah pengampuan, 

penyandang cacat mental termasuk di dalamnya. Selain itu salah satu kategori 

orang yang dianggap telah cakap bertindak hukum adalah yang sehat jiwanya, 

sedangkan penyandang cacat mental termasuk ke dalam orang dengan 

gangguan kejiwaan sehingga ia bukanlah orang yang dianggap cakap hukum. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya penyandang cacat mental tidak 

berwenang melakukan suatu tindakan hukum dan tidak cakap hukum 

sehingga ia tidak bisa dibebani suatu hukum atau kewajiban. 

Di dalam islam pula terdapat alasan sebagai penghalang seseorang tidak 

dibebani hukum (taklif) salah satunya adalah halangan kecakapan bertindak 

secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan 
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akibat dari kehendak dan perbuatannya. Kurang atau hilangnya akal termasuk 

di dalamnya. Orang dengan gangguan mental yang rendah dalam hal 

intelektualnya dapat dikategorikan sebagai orang yang terbebas dari 

pembebanan hukum ini karena cacat mental merupakan suatu kelainan mental 

bawaan yang tidak bisa dicegah oleh apapun termasuk perbuatan manusia. 

Namun dalam hal ini justru seorang suami penyandang cacat mental 

mau bekerja meskipun secara hukum negara dan hukum Islam ia termasuk 

dalam orang terbebas dari pembebanan hukum. 

Fenomena cacat mental ini terjadi di Desa Krebet Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini beberapa dari penyandang cacat mental 

telah melakukan pernikahan hingga memiliki keturunan yang normal. 

Pemenuhan kebutuhan keluarga atau nafkah menjadi salah satu masalah yang 

krusial di dalam kehidupan rumah tangga penyandang cacat mental. Mereka 

tidak pernah tahu istilah nafkah yang umum di telinga orang normal. Mereka 

hanya mengerti mengenai kebiasaan bekerja untuk mencari uang saja. 

Nafkah itu sendiri tergolong ke dalam hukum islam yang wajib 

dipenuhi oleh seorang suami. Di Indonesia pun nafkah telah tercantum di 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) bahwasannya suami wajib 

menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
9
 Sehingga 

nafkah termasuk hukum tertulis yang wajib untuk ditaati sebagai orang Islam 

dan warga negara Indonesia yang baik. 

                                                           
9
 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 

80 ayat (4) huruf a. 



76 

 

Namun seiring perkembangan zaman, mencari nafkah tidak hanya 

dilakukan oleh suami tetapi juga istri. Hal ini bisa terjadi asalkan terdapat 

kesepakatan atau saling rela antara kedua belah pihak. Hukum pemenuhan 

nafkah kini telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan menjadi suatu 

kewajiban yang otomatis mengikuti seorang laki-laki setelah terjadinya 

pernikahan. 

Seperti yang telah disebutkan di atas, di dalam sosiologi hukum 

terdapat teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa kesadaran hukum 

dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya empat indikator, diantaranya adalah 

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku 

hukum. 

Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan seseorang 

yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, yakni 

tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
10

 Suami yang 

menyandang cacat mental ringan/sedang di Desa Krebet ini tentu tidak 

mengetahui mengenai hukum nafkah atau konsep nafkah di dalam Islam yang 

telah tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang disebutkan 

oleh kerabat dekat suami penyandang cacat mental, Ibu Sri Sukati 

bahwasannya mereka hanya bisa bekerja sebatas untuk mendapatkan uang 

yang digunakan untuk makan sehari-hari. Selebihnya mereka tidak bisa 

berfikir dan bekerja seperti orang normal pada umumnya yang biasanya 

memiliki target pendapatan. Hal ini menentukan bahwasannya pengetahuan 
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 Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, 
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seorang suami penyandang cacat mental mengenai pemenuhan nafkah 

cenderung kurang. 

Selanjutnya adalah indikator pemahaman hukum, maksudnya ialah 

sejauh mana informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan, 

yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
11

 Jika dalam 

hal pengetahuan hukum para penyandang cacat mental tidak mengerti, 

pemahaman atas isi dari hukum pun mereka tidak akan mengerti. Dalam hal 

pemenuhan nafkah mereka memahami sebatas bekerja dan menghasilkan 

uang. Suami penyandang cacat mental di sini tidak memahami jika sudah 

berkeluarga untuk apa uang yang mereka peroleh, tujuannya serta 

manfaatnya. Terbukti bahwa uang yang mereka peroleh dari bekerja 

serabutan habis hanya untuk makan tanpa mengindahkan hal yang lainnya. 

Hal ini dikarenakan gangguan intelektual pada diri mereka yang 

mengakibatkan lambat bahkan tidak bisa memahami hukum baik hukum 

agama maupun negara. 

Indikator selanjutnya ialah sikap terhadap hukum, merupakan suatu 

kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya 

penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi 

kehidupaan manusia.
12

 Dalam hal ini jika dilihat serta diamati para suami 

penyandang cacat mental termasuk ke dalam orang yang menerima hukum 

karena mereka mempunyai pemahaman bahwa dengan bekerja maka mereka 

memperoleh manfaat yakni bisa makan untuk kehidupan sehari-hari. Di 
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samping itu pula mereka menerima bahwa mereka harus bekerja karena 

adanya kebiasaan yang telah sering dilihatnya di lingkungan sekitar atau 

masyarakat di sekitarnya, seperti halnya melakukan aktifitas di kebun maka 

akan mendapatkan upah atau uang. Kebiasaan tersebutlah yang juga 

mempengaruhi ia untuk mau bekerja dan menerima suatu pekerjaan sebagai 

sebuah kebiasaan. 

Indikator yang terakhir ialah perilaku hukum, maksudnya tentang 

berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum di dalam masyarakat. Jika berlaku 

suatu aturan hukum itu, maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana 

masyarakat mematuhinya.
13

 Masyarakat dengan gangguan mental walaupun 

tidak mengerti mengenai nafkah namun sebagian dari mereka tergolong orang 

yang menjalankan kewajiban tersebut karena penyandang cacat mental yang 

menikah biasanya termasuk dalam klasifikasi cacat mental ringan atau sedang 

sehingga mereka masih bisa beraktifitas seperti biasa, bedanya mereka lambat 

dan sulit dalam memikirkan hal-hal yang bersifat teoritik. 

Dari banyaknya penyandang cacat mental di Desa Krebet Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo ini memang hanya penyandang cacat mental 

dengan klasifikasi ringan dan sedanglah yang dapat melangsungkan 

pernikahan. Hal ini dikarenakan mereka dianggap masih bisa untuk diarahkan 

salah satunya mengenai nafkah, tentunya dengan bahasa yang mereka 

pahami. Mereka dapat diarahkan untuk bekerja dengan mengikuti pelatihan 

yang ada, bekerja serabutan di kebun, dan pekerjaan lain yang tidak 
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membutuhkan untuk berfikir terlalu banyak menggunakan teori secara 

mendalam. 

Perilaku yang ditunjukkan oleh suami penyandang cacat mental ini pula 

juga selaras dengan apa yang disebutkan di dalam fiqih agama Islam 

bahwasannya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri beserta anak-

anaknya tergantung pada kemampuan sang suami. Islam tidak membatasi 

kadar tertentu walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat terhadapnya. 

Jika diantara suami dan istri telah saling rela dan menerima dengan 

kemampuan suami dalam hal nafkah, maka tidak ada masalah di dalamnya. 

Ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi nafkah keluarganya 

termasuk ke dalam salah satu sebab keturunan yang diperbolehkan Islam 

untuk dibantu atau ditanggung nafkahnya oleh keluarga atau kerabat 

dekatnya.  

Maka dengan hal ini pasangan penyandang cacat mental di Desa Krebet 

Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo ini bekerja bukanlah atas dasar dari 

sadarnya mereka akan hukum atau kewajiban yang melekat padanya yakni 

pemenuhan nafkah, melainkan mereka bekerja atas dasar dorongan dari pihak 

luar diantaranya keluarga atau masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah 

desa setempat. Bentuk dorongannya berupa mengantarkannya ke tempat 

bekerja, ke tempat pelatihan ketrampilan, menasehatinya, memberikan 

fasilitas pendampingan dan fasilitas tempat pelatihan. 
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B. Penyelesaian Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental yang Tidak 

Terpenuhi 

Di dalam rumah tangga umumnya masalah merupakan suatu hal yang 

pasti terjadi, tidak terkecuali dalam keluarga atau rumah tangga pasangan 

penyandang cacat mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. Rumah tangga ini bahkan telah dikaruniai seorang anak yang 

normal, tentunya masalah kebutuhan rumah tangga menjadi sangat penting 

untuk dibahas penyelesainnya. Kebutuhan akan terus meningkat seiring 

perkembangan anak, sementara orangtua dari sang anak adalah penderita 

gangguan mental yang tidak bisa secara baik memenuhi kebutuhannya. 

Mereka hanya bisa mencari uang untuk makan, padahal semakin lama 

kebutuhan sekolah harus juga dipenuhi. Hal ini mengakibatkan masayarakat 

terutama keluarga harus membantu penuh rumah tangganya. 

Berdasarkan dari penelitian yang telah di lakukan di lapangan, masalah 

nafkah ini dapat teratasi dengan baik. Adanya keluarga, masyarakat sekitar 

dan pemerintah menjadi kunci dari perkembangan rumah tangga penyandang 

cacat mental ini. Secara tidak langsung penyelesaian dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah karena pihak suami penyandang cacat mental 

sendiri tidak mampu menyelesaikan sendiri dalam lingkup keluarga kecilnya. 

Dari pihak keluarga, pendampingan secara penuh adalah cara 

penyelesaian yang tepat untuk dilakukan mengingat secara pengetahuan 

mereka akan lebih memahami hukum yang ada. Pendampingan ini bertujuan 

untuk mengamati dan mengarahkan pasangan suami istri penyandang cacat 
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mental dalam melakukan setiap hak dan kewajiban yang dibebankan kepada 

mereka setelah pernikahan. Salah satunya mengenai nafkah, seorang suami 

cacat mental juga wajib memenuhinya. Walaupun di dalam islam penyandang 

cacat mental tergolong orang yang safih atau tidak dapat dibebani hukum, 

namun memberi pengertian kepada mereka tetap harus dilakukan. Selain 

memberi pengertian dan pengarahan, bantuan berupa materi akan sangat 

diperlukan. 

Tidak semua pasangan penyandang cacat mental tidak bisa bekerja dan 

hanya mengandalkan bantuan saja, ada yang mampu untuk bekerja namun 

dengan hal ini tidak berarti segala kebutuhan terpenuhi. Seperti pasangan 

suami istri cacat mental di Desa Krebet, pasangan ini telah mempunyai anak 

dan memiliki masalah pemenuhan kebutuhan yang terus mengejar setiap 

harinya. Dalam hal ini suami penyandang cacat mental tentu membutuhkan 

suatu bantuan. Keluarga penyandang cacat mental di Desa Krebet ini 

mayoritas termasuk ke dalam masyarakat dengan ekonomi yang rendah pula, 

sehingga bantuan yang berbentuk materi cenderung masih kurang. Dalam hal 

ini jika keluarga tidak mampu juga untuk memenuhinya, maka tanggungan 

dapat diserahkan kepada pemerintahan setempat, mengingat penyandang 

cacat mental adalah salah satu yang wajib untuk disejahterakan hidupnya oleh 

pemerintah bahkan terdapat Undang-Undang khusus untuk mengatur para 

penyandang disabilitas. 

Keluarga penyandang cacat mental di Desa Krebet ini terlihat telah 

menyikapi dengan baik keadaan yang ada di lingkungan kecilnya yakni 
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lingkungan keluarga dalam menyelesaikan masalah nafkah anggota 

keluarganya. Sikap hukum yang ditunjukkan oleh keluarga dinilai telah 

menerimanya. Ini terbukti dengan bantuan yang mereka berikan pada 

penyandang cacat mental berupa makanan, sembako dan pakaian yang 

diberikan. 

Selanjutnya dari pihak masyarakat, sangat jelas bahwasannya 

masyarakat juga menjadi salah satu tegaknya kewajiban pemenuhan nafkah 

yang seharusnya dibebankan penuh kepada seseorang yakni suami 

penyandang cacat mental. Dalam hal ini bantuan yang diberikan masyarakat 

atau tetangga sekitar berupa apapun sesuai kemampuan dan kemauan. Tidak 

semua masyarakat sadar akan keberadaan penyandang cacat mental yang 

sedang membutuhkan, terkadang hanya masyarakat tertentu dan masih 

terdapat jalur kekerabatan saja yang mau membantu mereka. Hal ini 

dikarenakan tidak semua individu sama dalam hal tingkat pengetahuan 

hukum yang dimilikinya, pemahaman serta sikap yang ditunjukkannya. Salah 

satu bentuk bantuan yang diberikan adalah berupa memberi pekerjaan yang 

ringan dengan melihat kemampuan penyandang cacat mental tersebut antara 

lain mencuci baju, mengambil kayu di hutan atau mengambil daun pisang dan 

daun jati. Masyarakat selanjutnya akan memberi upah yang mana upah 

digunakan untuk kebutuhan makannya. Masyarakat desa Krebet ini lebih 

sering membantu keluarga penyandang cacat mental dalam bentuk materi. 

Sedangkan pemerintah desa setempat menjadi faktor terpenting dalam 

hal pemberian bantuan dengan tujuan kesejahteraan. Bantuan-bantuan yang 
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disalurkan pemerintah Desa berupa program bedah rumah, jambanisasi dan 

paket sembako khusus untuk penyandang cacat mental, bahkan pemerintah 

mampu menanggung segala kebutuhan para penyandang cacat mental terlepas 

mereka menikah ataupun tidak. Untuk pasangan penyandang cacat mental 

memang tidak ada bantuan khusus yang diberikan dari Desa, namun ketika 

mereka mempunyai anak maka penyelesaian masalah pemenuhan kebutuhan 

anak dapat ditanggung oleh pemerintah salah satunya biaya untuk bersekolah. 

Keluhan para penyandang cacat mental mayoritas sama yaitu kebutuhan 

yang masih kurang terpenuhi. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah 

sepenuhnya. Di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

terdapat Rumah Kasih Sayang yang mana ini adalah organisasi sosial dan 

merupakan salah satu program dari Dinas Sosial untuk memberdayakan serta 

mensejahterakan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sehingga pasangan 

cacat mental pun dapat menerima bantuan yang di salurkan lewat organisasi 

sosial ini. Bantuan untuk memenuhi kebutuhannya antara lain ialah mereka 

dibekali ketrampilan sehingga mereka dapat menghasilkan suatu karya atau 

produk yang dapat dijual dan hasil penjualan dapat dinikmati oleh 

penyandangnya. 

Selain dari hasil penjualan, setiap bulannya bantuan berupa sembako 

dan kesehatan juga disalurkan lewat organisasi sosial tersebut. Sembako 

diberikan kepada setiap orang penyandang disabilitas, sehingga pasangan 

penyandang cacat mental akan mendapatkan 2 paket sembako. Sementara 
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dalam hal kesehatan, bantuan yang disalurkan adalah cek kesehatan secara 

umum. 

Jika pangan sudah, papan juga menjadi salah satu masalah bagi 

pasangan penyandang cacat mental. Mayoritas mereka berasal dari keluarga 

yang tidak mampu sehingga rumah bisa dikatakan tidak layak huni. Dalam 

hal ini pemerintah desa juga memiliki satu jalan penyelesaian yakni lewat 

program bedah rumah. Rumah-rumah warga yang tidak layak huni maka akan 

masuk dalam daftar rumah yang direnovasi dengan biaya dari pemerintah. 

Selain bantuan berupa uang, pangan dan papan bantuan yang 

diperjuangkan oleh organisasi sosial atau pemerintah adalah bantuan sekolah 

untuk anak dari pasangan penyandang cacat mental. Bantuan biaya sekolah 

akan sepenuhnya ditanggung dari pemerintah hingga sang anak lulus sekolah. 

Beberapa jalur penyelesain tersebut akan sangat berkaitan, sebagai 

makhluk sosial sudah selayaknya setiap individu peduli akan suatu masalah 

yang ada di sekitarnya. Melihat kenyataannya pula bahwa penyadnang cacat 

mental sebenarnya termasuk daam orang yang terbebas dari kewajiban atau 

karena mereka tidak memenuhi syarat takif. 

Salah satunya masalah pemenuhan nafkah yang terjadi pada pasangan 

penyandang cacat mental di Desa Krebet ini, demi tegaknya kewajiban 

beserta hukum islam, segala sektor mulai dari masyarakat hingga pemerintah 

memang harus menyalurkan bantuan untuk mereka dengan tujuan 

menyelesaikan masalah yang terjadi. Dari sini dapat dipahami bahwasannya 

pemenuhan nafkah oleh penyandang cacat mental di Desa Krebet Kecamatan 
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Jambon Kabupaten Ponorogo tidak bisa diselesaikan pada cakupan sempit 

atau pada dirinya sendiri namun mencakup yang lebih luas yaitu dengan 

bantuan masyarakat lingkungan sekitar, keluarganya, organisasi Rumah 

Kasih Sayang hingga pemerintah Desa Krebet. Berbeda dengan suami normal 

pada umumnya yang mana penyelesaian pemenuhan nafkahnya dapat 

diselesaikan cukup hanya pada lingkup individu atau keluarganya saja. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas setelah melakukan observasi penelitian dan 

mempelajari data-data, melakukan wawancara dan melakukan analisis 

terhadap permasalahan yang penulis angkat, maka beberapa kesimpulan dari 

skripsi ini akan penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. Cara pemenuhan nafkah pasangan penyandang cacat mental di Desa 

Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah sama dengan 

sebagaimana pasangan-pasangan suami istri yang menikah pada 

umumnya yaitu mereka tetap bekerja meskipun dalam hal ini mereka 

bekerja bukan atas kesadarannya akan kewajibannya dalam memenuhi 

nafkah karena mereka tidak memenuhi empat syarat indikator 

kesadaran hukum. Mereka bekerja atas dasar dorongan dari faktor luar 

yang meliputi keluarga atau masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah 

desa setempat. Dorongan dari keluarga ataupun masyarakat biasanya 

berupa nasehat, mengantarkan ke tempat ia bekerja atau pelatihan, dan 

menjemputnya sepulang bekerja. Sedangkan dari lembaga sosial yakni 

Rumah Kasih Sayang memberikan dorongan berupa pelatihan 

ketrampilan yang setiap hari minggu diadakan dengan pendamping-

pendamping khusus. Dorongan lainnya datang dari pemerintah desa 

yaitu fasilitas bekerja berupa tempat yang digunakan untuk pelatihan 

ketrampilan. Hal ini membuktikan bahwa peran dari lingkungan sekitar 
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bagi suami penyandang cacat mental begitu besar memberikan andil 

terhadap kemampuan memahami hukum yang melekat pada dirinya, 

salah satunya ialah masalah nafkah. 

2. Penyelesaian nafkah yang tidak terpenuhi oleh pasangan penyandang 

cacat mental di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

ini adalah dengan jalan bantuan dari berbagai pihak yakni keluarga atau 

masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah desa setempat. Karena 

penyandang cacat mental termasuk dalam orang yang terbebas dari 

pembebanan hukum, maka mereka layak untuk dibantu menyelesaikan 

masalah kewajiban yang seharusnya dipenuhinya. Bantuan yang 

diberikan oleh keluarga dan masyarakat antara lain berupa makanan, 

sembako, pakaian, pekerjaan mencuci baju, mengambil kayu di hutan, 

mengambil daun pisang dan daun jati. Dari Rumah Kasih Sayang juga 

banyak memberikan bantuan antara lain sembako rutin setiap bulannya, 

uang hasil ketrampilan setiap minggunya, dan bantuan untuk biaya 

sekolah anak hasil dari pasangan penyandang cacat mental yang mana 

Rumah Kasih Sayang bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. 

Selain itu pemerintah desa setempat memberikan bantuan berupa 

program bedah rumah, jambanisasi dan paket sembako khusus untuk 

penyandang cacat mental. Maka dari berbagai bantuan tersebut dapat 

digunakan sebagai penyelesaian atau jalan tengah dalam menghadapi 

masalah pemenuhan nafkah oleh penyandang cacat mental di Desa 

Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 



88 

 

 

B. Saran 

1. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat 

dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan 

kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan 

sehingga mahasiswa lebih mengetahui teori-teori dalam sosiologi hukum 

juga dapat digunakan untuk membahas mengenai permasalah hukum 

islam salah satunya nafkah. 

2. Bagi Pemerintah Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 

untuk lebih memperbanyak jenis pelatihan ketrampilan bagi penyandang 

disabilitas atau penyandang cacat mental. Serta lebih intensif dalam 

melakukan pendampingan terhadap keluarga cacat mental demi 

tercapainya masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Selain itu 

pemerintah desa sebaiknya melakukan kontrol untuk menghindari adanya 

spekulasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab atau memanfaatkan 

kondisi warga penyandang disabilitas. Serta terus memberikan bantuan 

dalam bentuk apapun khususnya bagi pasangan penyandang disabilitas. 

3. Bagi tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Krebet Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo hendaknya membuang jauh-jauh persepsi bahwa 

orang disabilitas merupakan orang yang tersisihkan dan tidak bisa 

membina rumah tangga. Sebaiknya masyarakat lebih ikut berperan untuk 

membina keluarga disabilitas dengan memberikan bantuan semampunya. 
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