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ABSTRAK 

 

Ikhtiyanto, Ahmad. 210113029. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Ngawi Dalam Melimpahkan Hak H}ad}a>nah Anak Belum Mumayyiz 

Kepada Ayah (Analisis Mas}lah}ah Al-Ghaza>li> Terhadap Penetapan 

No. 0701/Pdt.G/2017/ PA.Ngw). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun’im Saleh, M.Ag. 

 

Kata Kunci : H}ad}a>nah, Mumayyiz, Mas}lah}ah al-Ghaza>li>. 

 

H}ad}a>nah ialah tugas memelihara anak yang belum mampu mengurus 

urusannya sendiri, merawat dan melindungi anak dari hal-hal yang bisa 

membahayakan dan membinasakannya. Menurut pendapat ulama fikih ketika 

terjadi perceraian dan mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka 

ibulah yang berhak untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Adapun urutan 

pemegang hak asuh anak menurut Fuqaha> adalah Ibu kemudian nenek (ibunya 

ibu), seterusnya adalah ayah dan kerabat-kerabat anak tersebut. Namun dalam 

kasus yang penulis teliti terkait penetapan Pengadilan Agama Ngawi, hakim 

memutuskan hak h}ad}a>nah anak belum mumayyiz jatuh kepada ayah. Menurut al-

Ghaza>li> mas}lah}ah harus selaras dengan tujuan shara’, karena kemas}lah}atan 

manusia sering disandarkan pada kepentingan dan hawa nafsu. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, permasalahan yang hendak penulis 

teliti adalah: (1) Bagaimana analisis mas}lah}ah al-Ghaza>li> terhadap pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam mencabut hak h}ad}a>nah ibu?. (2) 

Bagaimana analisis mas}lah}ah al-Ghaza>li> terhadap pelimpahan hak h}ad}a>nah anak 

belum mumayyiz kepada ayah dalam penetapan No. 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw?.   

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Ngawi. 

Sumber data diperoleh melalui dokumentasi, menelaah data penetapan Nomor: 

0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw, dan wawancara dengan hakim selaku pembuat hukum 

(putusan). Untuk analisis data penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dan 

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan: (1) bahwa hakim 

menggugurkan hak ibu berdasarkan terpenuhinya syarat pemegang hak h}ad}a>nah. 

Ibu yang berzina dan sering mengucapkan kata-kata kotor dihadapan anak masuk 

kategori fa>siq (cacat moral) artinya ia tidak memiliki sifat ‘iffah dan ama>nah, serta 

membahayakan akidah anak. Keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan 

mas}lah}ah al-Ghaza>li>, yakni kriteria mas}lah}ah harus memelihara tujuan shara’. (2) 

Pertimbangan hakim memberikan hak h}ad}a>nah kepada ayah karena ibu masih ikut 

nenek. Keputusan hakim tersebut bertujuan untuk melindungi kehidupan anak 

(berdasarkan kemas}lah}atan) dan telah sesuai dengan tujuan h}ad}a>nah serta konsep 

mas}lah}ah menurut al-Ghaza>li>. Kasus h}ad}a>nah ini termasuk kategori mas}lah}ah 

d}aru>ri>yah karena bertujuan untuk melindungi agama, akal dan jiwa anak. Kasus 

ini juga memenuhi kriteria syarat mas}lah}ah yang ditetapkan oleh al-Ghaza>li> yakni 

d}aru>rat, qat}’i>ya>t, dan mula>ima>t, namun tidak kulli>ya>t. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat 

karena dibentuk menurut Undang-undang, hubungan nama mengikat kedua 

pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan yang 

tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, 

yang mengikat kedua pihak saja.1  

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan istri, 

terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Tujuan perkawinan 

dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani 

manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta 

meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, juga mencegah 

perzinaan, agar tercapainya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang 

bersangkutan, keluarga, serta masyarakat.
2
 

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami-istri dan 

terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga. Kewajiban suami kepada 

istrinya yaitu melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kewajiban istri kepada 

                                                           
1
Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU Nomor 1 

Tahun 1974”, Justitia Islamica, 12 (2015), 131. 
2
 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 119. 
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suaminya ialah berbakti lahir batin. Adapun kewajiban orang tua kepada 

anaknya adalah memelihara dan mencukupi keperluan anak sesuai 

kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya 

adalah berbakti dan menghormati terhadap bapak ibunya.
3
 

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya 

sampai waktu matinya salah seorang suami istri. Namun dalam keadaan 

tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Dalam arti 

bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemad}arratan akan terjadi. 

Semisal percekcokan yang terjadi terus menerus atau suami istri telah berpisah 

ranjang selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status perkawinan dan 

putusnya nafkah, baik lahir maupun batin.
4
  

Perceraian bukan hanya berakibat pada status suami istri dan harta 

benda, tetapi juga lebih penting adalah terhadap pengasuhan anak. Peristiwa 

perceraian merupakan malapetaka bagi anak. Di saat itu anak tidak lagi dapat 

merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal 

merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi 

pertumbuhan mental anak. Pecahnya rumah tangga ini tidak jarang membawa 

kepada terlantarnya anak.
5
  

Dalam kajian Hukum Islam (fikih), pemeliharaan anak biasa disebut 

dengan h}ad}a>nah. H}ad}a>nah secara etimologi berarti al-janb yang berarti di 

samping atau meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk. Hal ini karena 

                                                           
3
 M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur‟an Kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), 145. 
4
 Suwarto, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ngawi, Selasa17 Oktober 2017. 

5
 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004), 167.  
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perempuan yang mengasuh akan mendekap anak pada pangkuannya 

(menggendong).
6
 Secara terminologi shar’i> ialah tugas memelihara anak yang 

belum mampu mengurus urusannya sendiri, merawat dan melindungi dari hal-

hal yang bisa membahayakan dan membinasakannya.
7
  

Lembaga peradilan Indonesia masih terpaku pada rumusan bahwa hak 

pengasuhan anak jatuh ke salah satu pihak. Sebagaimana dalam hal terjadinya 

perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan anak 

ditanggung oleh ayahnya.
8
 

Selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan tugas 

h}ad}a>nah seperti telah menikah lagi atau karena anak telah mampu memilih 

apakah ikut pihak ibu atau ayah. Persoalannya kemudian, Apabila pemegang 

h}ad}a>nah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, 

meskipun biaya nafkah dan h}ad}a>nah telah dicukupi. Maka atas permintaan 

kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 

h}ad}a>nah kepada kerabat lain yang mempunyai hak h}ad}a>nah pula.
9
 

Menurut keterangan dalam kitab Kifa>yat al-Akhya>r: jika seorang lelaki 

menceraikan istrinya dan memiliki anak darinya, maka istrinya (ibu) lebih 

                                                           
6
 Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: 

Kencana, 2008), 114. 
7
 Abu> Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Sa>lim, S}ah}ih Fiqh al-Sunnah, terj. Abu> Ih}san al-Atsari, 

Jilid 4 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 567. 
8
 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014), 354. 
9
 Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam. 
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berhak memelihara anak tersebut sampai usia tujuh tahun. Hal ini karena 

seorang ibu memiliki rasa kasih sayang yang besar serta kesabaran dalam 

menjaga dan mendidik anak. Seorang ibu juga memiliki kelembutan dalam 

mengasuh anak dan lebih mampu untuk memberikan kasih sayang yang 

dibutuhkan oleh anak.
 10

  

Oleh karena itu pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah 

tanggung jawab orang tua untuk mengawasi dan memberi pelayanan yang 

semestinya kepada anak. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan, 

pendidikan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak sampai anak tersebut 

mencapai batas umur orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.
11

 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

                                  

                                       

                                  

                                    

                                             

      

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 

ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya 

dan seorang ayah sengsara karena anaknya, dan warispun 

                                                           
10

 Taqi>yud>in Abi> Bakar Muhammad, Kifa>yat al-Akhya>r (t.tp.: al-Haramain, 2005), 151. 
11

 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 299. 
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berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.”  

 

Sedangkan menurut ulama madhab H}anafi> dan madhab Sha>fi’i urutan 

orang yang berhak melakukan tugas h}ad}a>nah adalah: ibunya (kecuali bila 

ibunya telah meninggal dunia atau menikah lagi), maka kedudukannya 

digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu (dengan syarat itu 

mereka adalah pewaris-pewaris si anak). kemudian ayah, selanjutnya nenek 

(ibunya ayah) kemudian wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 

Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita 

kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat 

sedarah menurut garis samping dari ayah.
12

 

Kehadiran hukum Islam yang dijadikan pedoman hidup umat manusia 

tiada lain bertujuan memperoleh h}asanah (kebaikan) di dunia dan akhirat. 

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemas}lah}atan bagi 

umat manusia. Hakikat tujuan hukum Ilahi inilah yang harus senantiasa 

dijadikan pedoman bagi para mujtahid dalam berijtiha>d merumuskan dan 

menetapkan suatu hukum.
13

  

Mas}lah}ah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Mas}lah}ah dalam arti yang umum yaitu: 

                                                           
12

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur  (Jakarta: Lentera 

Baristama Hati, 2001), 416. 
13

 Asmawi, Studi Hukum Islam dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 107. 
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segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik seperti 

menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak seperti 

menghindar dari bahaya (mad}arrat). Oleh karena itu, segala sesuatu yang 

mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan mas}lah}ah.
14

 

Pendekatan mas}lah}ah cenderung telah menjadi identitas fiqh madhab 

Ma>liki>, di mana fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa tidak pernah 

beranjak dari pertimbangan kemas}lah}atan. Sehubungan dengan hal ini, mereka 

mengungkapkan beberapa argumentasi sebagai berikut: 

1. Para sahabat memperlihatkan sikap dengan orientasi kemas}lah}atan dalam 

berbagai tindakan dan perbuatan agamanya, seperti dalam peristiwa 

pengumpulan teks-teks al-Qur‟an ke dalam mushaf-mushaf yang 

kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. 

2. Selama mas}lah}ah berjalan selaras dengan maksud Shari>at dalam penetapan 

hukum, maka otomatis ia akan sesuai pula dengan kehendak Sha>ri’ 

terhadap mukallaf. Dengan kata lain, mengabaikan kemas}lah}atan sama 

halnya dengan mengabaikan kehendak Sha>ri’. 

3. Jika dalam penetapan sebuah hukum tidak memperhatikan unsur mas}lah}ah 

maka setiap mukallaf akan menghadapi kesukaran dalam kehidupannya.
15

 

Dalam khazanah keilmuan us}u>l fiqh, pendekatan mas}lah}ah juga 

merupakan metode pendekatan istinba>t} (penggalian hukum) sebagaimana 

halnya metode analisa yang lain. Menurut al-Shatibi mas}lah}ah merupakan 

metode yang yang bertumpu pada tiga pokok tujuan kemas}lah}atan, yaitu 

                                                           
14

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid II (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), 345. 
15

 Khusairi, Evolusi Ushul Fiqih, 82. 
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konsep pemeliharaan d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah dan tah}si>ni>yah.
16

 Ini artinya bahwa 

mas}lah}ah tidak berdasar pada al-Qur‟an dan al-H}adi>th secara z}a>hir, karena 

tidak dijelaskan secara jelas dan rinci. Sehingga menurutnya, mas}lah}ah 

merupakan metode istinba>t} hukum yang berdasar pada rasionalitas dan 

analisis terhadap tujuan-tujuan shari>’at yang terkandung dalam al-Qur‟an.
17

 

Al-Ghaza>li> memberikan keterangan dalam kitab al-Mus}tasfa> yang 

dimaksud mas}lah}ah adalah memelihara tujuan shara’. Adapun tujuan shara’ 

yang ingin dicapai makhluk itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta benda mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan 

memelihara kelima hal ini disebut dengan mas}lah}ah. Setiap hal yang 

meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mas}lah}ah”.
 18  

Selanjutnya al-Ghaza>li> mengungkapkan mas}lah}ah terbagi dalam tiga 

unsur yang merupakan faktor penting dalam pembentukan sebuah hukum, 

yakni mas}lah}ah yang dibenarkan oleh nas}s} (al-Qur‟an dan al-H}adi>th), 

mas}lah}ah yang dibatalkan atau ditolak oleh nas}s}, dan mas}lah}ah yang tidak 

dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh nas}s} (tidak ada dalil khusus yang 

membenarkan atau membatalkannya). Adapun mas}lah}ah yang dibenarkan oleh 

shara’ maka ia dapat dijadikan h}ujjah dan kesimpulannya kembali kepada 

qiya>s, yaitu mengambil hukum dari nas}s} yang dapat diterima oleh akal 

(pemahaman terhadap nas}s}) dan ijma>.19
   

                                                           
16

 Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Hukum Islam 

(Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 80. 
17

 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo Press, 

2008), 114. 
18

 Al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa> min Ilmi Us}u>l Juz I (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), 286. 
19

 Ibid., 284. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria mas{lah{ah 

menurut al-Ghaza>li> adalah pembentukan hukum yang memelihara tujuan 

shara’. Beliau juga menambahkan kriteria (syarat) agar mas{lah{ah dapat 

digunakan sebagai dasar hukum (ijtiha>d), yakni mas}lah}ah itu statusnya d}aru>rat 

(bersifat primer), qat}’i>ya>t (bersifat pasti), dan kulli>ya>t (bersifat umum).
20

 

Bahwa perceraian yang terjadi hendaknya jangan sampai memberikan 

dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Siapakah orang 

yang berhak untuk memelihara anak setelah terjadi perceraian?. Hal ini tidak 

jarang memicu terjadinya sengketa perebutan anak sebagaimana kasus yang 

terjadi di Pengadilan Agama Ngawi. Pada kasus ini yang menjadi korban 

sengketa adalah anak yang belum mumayyiz (umur 6 tahun).
21

  

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ketika suatu perceraian terjadi 

antara suami dan istri dan mempunyai anak yang belum mumayyiz maka 

ibulah yang berhak untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Namun, dalam 

realitasnya ada beberapa putusan pengadilan agama justru menjatuhkan hak 

h}ad}a>nah kepada pihak ayah (pelimpahan hak h}ad}a>nah). Sebagaimana kasus 

yang akan penulis teliti terkait penetapan Pengadilan Agama Ngawi No. 

0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw. Hal ini tentu menjadi suatu pengecualian yang 

menjadi perbedaan dengan apa yang tertera dalam literatur hukum Islam pada 

umumnya.
22 

 

                                                           
20

 Ibid., 293-296. 
21

 Salinan Putusan  PA Ngawi nomor 0701/pdt.G/2017/PA.Ngw, 5. 
22

 Pelimpahan adalah mencabut hak seseorang yang kemudian diberikan kepada pihak lain 

yang masih memiliki kewenangan terkait hak tersebut. Dalam kasus ini adalah mencabut hak ibu 

yang selanjutnya dipindah kepada ayah selaku pihak pemohon. (Suwarto, Wawancara Hakim PA 

Ngawi, Selasa17 Oktober 2017) 
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Berdasarkan paparan masalah di atas terkait penetapan Pengadilan 

Agama kabupaten Ngawi Nomor: 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw, penulis akan 

mengkaji permasalahan sengketa hak h}ad}a>nah anak belum mumayyiz 

berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mencabut hak h}ad}a>nah ibu yang 

kemudian dipindahkan kepada ayah. Penulis akan menggunakan mas}lah}ah 

menurut al-Ghaza>li> sebagai pisau analisis, apakah keputusan hakim tersebut 

telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait h}ad}a>nah  dan kriteria 

mas}lah}ah yang ditetapkan al-Ghaza>li>?. Sehingga penulis tertarik meneliti dan 

mengkaji penetapan tersebut dengan judul skripsi “PERTIMBANGAN 

HAKIM PENGADILAN AGAMA NGAWI DALAM MELIMPAHKAN 

HAK H}AD}A>NAH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH 

(Analisis Mas}lah}ah al-Ghaza>li> Terhadap Penetapan No. 

0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw)”.   

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari judul diatas adalah:  

1. Bagaimana analisis mas}lah}ah al-Ghaza>li terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Ngawi dalam mencabut hak h}ad}a>nah ibu? 

2. Bagaimana analisis mas}lah}ah al-Ghaza>li> terhadap pelimpahan hak 

h}ad}a>nah anak belum mumayyiz kepada ayah dalam penetapan Nomor: 

0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim 

Pengadilan Agama Ngawi dalam mencabut hak h}ad}a>nah ibu terhadap anak 

belum mumayyiz, melalui konsep mas}lah}ah menurut al-Ghaza>li.  

2. Untuk mengetahui mas}lah}ah menurut al-Ghaza>li yang terkandung dalam 

penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi terkait pelimpahan hak 

h}ad}a>nah anak belum mumayyiz kepada ayah pada perkara nomor: 

0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat dan kontribusi 

yang positif baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari 

penelitian skripsi ini yaitu: 

1. Secara teoritis  

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu fikih mengenai 

pengasuhan anak (h}ad}a>nah) khususnya. 

b. Untuk menambah wawasan bagaimana memahami pertimbangan 

majelis hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 

(h}ad}a>nah), khususnya anak belum mumayyiz.  

2. Secara praktis  

a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan pendorong bagi peneliti 

lain yang ingin meneliti lebih mendalam terkait masalah h}ad}a>nah, 

khususnya tentang pelimpahan hak h}ad}a>nah anak belum mumayyiz 

kepada ayah. 
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b. Sebagai wawasan  masyarakat karena h}ad}a>nah adalah salah satu akibat 

hukum yang timbul karena perceraian. Pengasuhan anak (h}ad}a>nah) 

tetap menjadi kewajiban orang tua kepada anak, sampai anak tersebut 

dapat memikul tanggung jawanbya sendiri dan memutuskan apa yang 

terbaik untuk dirinya. 

E. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka ini merupakan suatu bentuk perbandingan yang peneliti 

lakukan agar dapat diketahui apabila ada persamaan dan perbedaan yang 

terkandung dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh berbagai 

pihak. Kemungkinan tersebut berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Dalam 

Melimpahkan Hak H}ad}a>nah Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis 

Mas}lah}ah Al-Ghaza>li> Terhadap Penetapan No. 0701/Pdt.G/2017/ PA.Ngw)” 

diantaranya:  

Skripsi Agus Heri Susanto yang berjudul “Kewajiban Suami Istri 

Terhadap Pemeliharaan Anak di Desa Singosaren Jenangan Ponorogo dalam 

Perspektif H}ad}a>nah ”. Di Desa Singosaren Jenangan Ponorogo banyak anak 

yang tidak mendapat pengasuhan dari orang tuanya (utamanya pihak suami) 

secara langsung setelah orang tuanya bercerai, dikarenakan orang tuanya harus 

bekerja ke luar kota/negeri dalam jangka waktu yang lama.  

kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan kewajiban suami 

terhadap pemeliharaan anak di desa Singosaren belum sesuai dengan hukum 

Islam. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa masalah terkait 
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pelaksanaan kewajiban suami terhadap pemeliharaan anak yaitu: pengasuhan 

anak di rumah adalah diserahkan kepada nenek, adanya anak-anak yang 

kurang mendapatkan perhatian di bidang pendidikan, dan masih ditemui anak 

yang belum bisa mendapatkan identitas serta perwalian dari orang tuanya.
23

 

Skripsi Hasna Nur Rochman yang berjudul “H}ad}a>nah  Anak Angkat 

Pasca Perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten 

Magetan (Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. 

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan h}ad}a>nah anak perspektif 

UU No.1 Tahun 1974, KHI dan UU No.23 Tahun 2002. Dalam prakteknya 

ayah telah melaksanakan tanggung jawabnya menafkahi anak angkat yang 

telah ditinggal cerai tersebut. Ibu juga telah melakukan tanggung jawabnya 

sesempurna mungkin. Orang tua sudah menjalani tugasnya dan memenuhi 

peraturan dalam UU No.1 Tahun 1974, KHI dan UU No.23 tahun 2002. 

Keluarga angkat juga telah memelihara anak tersebut sebaik mungkin dan 

bahkan dianggap layaknya keluarga kandung. Sesuai dengan isi memang 

beberapa ada yang tidak sesuai dengan UU. Namun orang tua tetap berusaha 

agar anak yang diasuh tumbuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
24

 

Dari paparan dua skripsi diatas, sama-sama membahas tentang masalah 

h}ad}a>nah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Agus Heri Susanto lebih 

                                                           
23

 Agus Heri Susanto, “Kewajiban Suami Istri Terhadap Pemeliharaan Anak di Desa 

Singosaren Jenangan Ponorogo dalam Perspektif H}ad}a>nah”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2012). 
24

 Hasna Nur Rochman, “H}ad}a>nah Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugihwaras 

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

Kompilasi Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”, (Skripsi, 

STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015). 
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menekankan pelaksanaan kewajiban suami terhadap pemeliharaan anak di 

Desa Singosaren yang mana hal tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, 

Sedangkan Hasna Nur Rochman lebih menekankan pada pemenuhan hak anak 

angkat sesuai peraturan dalam UU. Hal ini berbeda dengan apa yang akan 

penulis bahas, karena penulis tidak menekankan pada pelaksanaan kewajiban 

suami-istri terhadap pemeliharaan anak tetapi menekankan pada dasar 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam memutuskan perkara 

h}ad}a>nah yang selanjutnya ditinjau menurut konsep mas}lah}ah. 

Skripsi Hamim Arianto yang berjudul “Perspektif UU No.23 Tahun 

2002 dalam Pengasuhan Anak di Yayasan PAYAMUBA (Panti Asuhan Yatim 

Piyatu Muhammadiyah) Babadan Ponorogo”, skripsi ini fokus pada upaya-

upaya yang dilakukan Yayasan PAYAMUBA dan apa faktor penghambat  

penyelenggaraan pengasuhan anak menurut UU No.23 Tahun 2002. 

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa pengasuhan anak di 

Yayasan PAYAMUBA berupa bantuan yang sifatnya tidak tetap yang 

diberikan dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak tersebut menempati asrama 

sebagai salah satu bagian dari proses pelayanan pengasuhan dan pendidikan. 

Hal ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 pasal 38 ayat 2, pasal 13, dan 

pasal 55. Sedangkan faktor penghambat yang dijumpai adalah kurangnya 

kedisiplinan dan kurangnya kesadaran anak akan pentingnya pendidikan, dan 

seringnya pergantian pengurus yayasan. Sedangkan upaya-upaya yayasan 
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dalam penyelenggaraan pengasuhan anak belum sepenuhnya berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002.
25

  

Skripsi ini berbeda dengan apa yang akan penulis bahas karena penulis 

tidak membahas tentang faktor penghambat yang dijumpai atau upaya 

menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk sejauh ini, sepengetahuan penulis 

skripsi yang akan penulis lakukan belum ada yang membahas. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitan adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti 

dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitiannya. 

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

dan termasuk jenis penelitian lapangan. Metode ini merupakan prosedur 

penelitian yang menggunakan data deskripif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan (wawancara) dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
26

  

Studi kasus ini adalah salah satu dari metode deskriptif. Metode 

deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran yang mendalam mengenai 

suatu kasus yang terjadi atau objek penelitian yang diberikan analisis.
27

 

Dalam Skripsi ini, penulis memaparkan hasil penelitian kasus yang terjadi 

                                                           
25

 Hamim Arianto, “Perspektif UU No.23 Tahun 2002 dalam Pengasuhan Anak di Yayasan 

PAYAMUBA (Panti Asuhan Yatim Piyatu Muhammadiyah Babadan) Babadan Ponorogo”, 

(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011). 
26

 Lexy J Moelong, Metode Peneltian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

86. 
27

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. ke-3 (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2010), 12. 
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di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi terkait kasus sengketa anak belum 

mumayyiz. Selanjutnya mengkaji dan menelaah data yang berasal dari 

putusan PA Ngawi (penetapan nomor: 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw) dan 

wawancara dengan hakim berkaitan dengan masalah yang penulis angkat 

sebagai judul skripsi. Selajutnya penulis akan menganalisa pertimbangan 

hakim dalam putusan tersebut dengan menggunakan konsep mas}lah}ah 

menurut al-Ghaza>li>. 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kota Ngawi 

yang tepatnya di Pegadilan Agama Kabupaten Ngawi yang terletak di Jl. 

Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa 

Timur Telp. dan Fax. (0351) 749160 dengan Kode Pos 63215. Pegadilan 

Agama Ngawi selaku lembaga yang mengeluarkan putusan mengenai 

sengketa hak h}ad}a>nah anak belum mumayyiz yang akan penulis teliti. 

3. Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim 

yang menangani kasus tersebut dan salinan putusan sengketa hak 

h}ad}a>nah yang terjadi di Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor: 

0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw. Kitab al-Mus}tasfa> karya al-Ghaza>li> yang 

mebahas tentang mas}lah}ah yang menjadi pisau analisis kasus tersebut.  
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b. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah literatur 

pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, 

makalah dan dokumen yang berkaitan dengan hak h}ad}a>nah antara lain:  

1) Abu> Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Sa>lim, S}ah}ih Fiqh al-Sunnah, terj. 

Abu> Ih}san al-Atsari, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008) 

2) Abdul Mun‟im Saleh, Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qowa>id al-

Fiqhiyah sebagai Metode Hukum Islam (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 

2012) 

3) Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam 

(Semarang: Walisongo Press, 2008) 

4) Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014) 

5) Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah, terj. Moh Thalib, cet. ke-8 (Bandung: 

Alma‟arif, 1993) 

6) Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan 

Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004) 

7) Taqi>yy al-Di>n Abi> Bakar Muhammad al-H}usayni al-H}is}ni> al-

Damshiqi>, Kifa>yat al-Akhya>r (Surabaya: al-haramain, 2005) 

8) Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> Waadillatuh Juz VII (t.tp.: 

Da>r al-Fikr, t.th.) 

9) Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l Fiqh al-Isla>mi> juz II (Beirut: Da>r al-fikr, 

1986) 
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4. Teknik Pengumpulan data  

Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peniliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
28

 Dalam 

penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara:  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
29

 

b. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya 

dokumen, seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus 

lainnya yang berhubungan dengan data penetapan hak h}ad}a>nah anak 

belum mumayyiz yang ada di Pengadilan Agama Ngawi. 

c. Studi kepustakaan  

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventerisasi, menganalisis serta mempelajari data-data 

yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

                                                           
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D Cet. 

ke-21 (Bandung: Alfabeta, 2015), 308. 
29

 Ibid, 317. 
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bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan 

secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian 

dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan 

sebuah pemahaman yang konkrit. Dengan mengemukakan kasus yang 

terjadi di Pengadilan Agama Ngawi tentang perkara hak h}ad}a>nah anak 

belum mumayyiz, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil 

hukum terutama tentang konsep mas}lah}ah sebagai analisis, sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan 

perkara hak asuh anak (h}ad}a>nah), dalil-dalil nas}s} al-Qur‟an dan al-

H}adi>th, dan aturan perundang-undangan. Selanjutnya, dari hasil riset 

akan dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus terhadap Putusan 

PA Ngawi tentang perkara hak asuh anak yang kemudian ditarik 

sebuah kesimpulan.  

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini 

maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi 

menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai 

berikut:  
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BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan gambaran secara menyeluruh dan ringkas 

sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi. Memuat pendahuluan 

yang terdiri: dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang 

dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. 

BAB II : H}AD}A>NAH DAN MAS}LAH}AH AL-GHAZA>LI> 

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang akan membahas 

pengertian h}ad}a>nah, dasar hukum h}ad}a>nah, rukun dan syarat 

h}ad}a>nah, batasan umur pelaksanaan h}ad}a>nah, pihak yang berhak 

sebagai pemegang hak h}ad}a>nah serta konsep mas}lah}ah al-Ghaza>li 

dalam hukum Islam. Teori-teori pada bab ini selanjutnya akan 

menjadi pisau analisis terhadap penelitian skripsi. 

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELIMPAHAN HAK 

H}AD}A>NAH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH 

DALAM PERKARA NO. 0701/PDT.G/2017/ PA.NGW 

Bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian yaitu tentang 

Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, tugas dan wewenang 

Pengadilan Agama Ngawi, deskripsi Putusan perkara nomor: 

0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw, serta wawancara dengan hakim 

Pengadilan Agama tersebut. Bab ini merupakan penyajian data 
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umum dan data khusus penelitian, yang selanjutnya akan dianalisis 

pada bab selanjutnya. 

BAB IV: ANALISIS MAS}LAH}AH AL-GHAZA>LI> TERHADAP 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MELIMPAHKAN HAK 

H}AD}A>NAH KEPADA AYAH  

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan 

dengan landasan teori pada bab II. Bab ini merupakan pokok dari 

penulisan skripsi yang meliputi analisis hukum terkait dasar hukum 

dan pertimbangan hakim PA Ngawi dalam mencabut hak h}ad}a>nah 

ibu terhadap anak belum mumayyiz yang kemudian dipindahkan 

kepada ayah dalam perkara nomor: 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw. 

Selanjutnya putusan tersebut akan dianalisis dengan konsep 

mas}lah}ah menurut al-Ghaza>li>. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran sebagai jawaban dari pokok pembahasan skripsi. Bab ini 

berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari 

dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

H}AD}A>NAH DAN MAS}LAH}AH AL-GHAZA>LI> 

 

A. H}ad}a>nah  

1. Pengertian H}ad}a>nah  

Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam hukum Islam 

(fikih) lebih dikenal dengan h}ad}a>nah. H}ad}a>nah berasal dari bahasa Arab 

dengan akar kata: h}ad}ana ( َح َح َح ), yah}d}inu ( َح ْح ِض ُن ), h}ad}nan ( ا َح ْح ًن ), h}ad}ana 

wa ih}tad}ana al-s}abiyya ( ا ْح َح َح َح   َح َح َح  االلَح ِض َّي   َح ) yang artinya mendekap, 

mengasuh dan merawat anak.
30

 

Sayyid Sa>biq mendefenisikan h}ad}a>nah sebagai lambung, seperti 

kata “h}ad}a>na al-t}ayru bayd}ahu (  yang artinya burung itu ”( َح ْح َح ُن  االَّي ْح ُن   َح َح َح 

mengepit telur dibawah sayapnya sebagaimana ibu mengasuh anaknya.
31

 

Sedangkan Muhammad Sharbayni> al-Khat}i>b dalam kitab al-Iqna>’ 

menyatakan kata h}ad}a>nah diambil dari mas}dar al-h}id}nu ( ا ِض ْح ُن ا ) memiliki 

arti al-janb ( االَح ْح ُن) yang memiliki makna dada dan kedua lengan bagian 

atas atau bagian badan dari bawah ketiak hingga pinggang yakni diantara 

tulang rusuk dan lambung.
32

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas h}ad}a>nah secara bahasa 

merupakan suatu cara, proses atau perbuatan yang berhubungan dengan 

penjagaan, perawatan, dan pendidikan terhadap anak. 

                                                           
30

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 

274. 
31

 Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah, terj. Moh Thalib, cet. ke-8 (Bandung: Alma‟arif, 1993), 160. 
32

 Muhammad Sharbayni> al-Khati>b, al-Iqna>’ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), 489. 
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Dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk 

maksud yang sama yaitu kafa>lah dan h}ad}a>nah. Secara sederhana ialah 

pemeliharaan atau pengasuhan.
33

 Adapun h}ad}a>nah menurut istilah shar’i> 

memiliki banyak definisi di antaranya:  

a. Sayyid Sa>biq memberikan definisi h}ad}a>nah adalah melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau yang sudah besar tapi 

belum tamyi>z. Menjaga anak dari sesuatu yang dapat menyakiti dan 

merusaknya, agar mampu berdiri sendiri memikul tanggung jawab.
34

 

b. Imam Taqi>yy al-Di>n Abi> Bakar Muhammad al-H}usayni> dalam kitab 

Kifa>yat al-Akhya>r mendefinisikan h}ad}a>nah sebagai memelihara anak 

yang belum mumayyiz dan belum mampu mengurus dirinya sendiri, 

serta mendidik anak tersebut dengan pendidikan yang bermanfaat.
35

  

c. Menurut Abu> Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Sa>lim h}ad}a>nah ialah tugas 

memelihara anak yang belum mempu mengurus urusannya sendiri, 

merawat dan melindungi dari hal-hal yang bisa membinasakannya.
36

  

Masalah h}ad}a>nah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. 

Di atas pundak kedua orang tuanya terletak kewajiban untuk melakukan 

tugas h}ad}a>nah tersebut. Jalinan kerja sama ini hanya bisa diwujudkan 

selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Tugas 

h}ad}a>nah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan pihak ibu, 

                                                           
33

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

Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 327. 
34

 Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah., 160. 
35

 Taqiyy al-Di>n Abi> Bakar Muhammad al-H}usayni al-H}is}ni> al-Damshiqi>, Kifa>yat al-

Akhya>r (Surabaya: al-haramain, 2005), 151. 
36

 Abu> Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Sa>lim, S}ah}ih Fiqh al-Sunnah, terj. Abu> Ih}san al-

Atsari, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 567. 



23 
 

 

namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi 

segala kebutuhan yang memperlancar tugas h}ad}a>nah maupun menciptakan 

suasana damai dalam rumah di mana anak diasuh dan dibesarkan.
37

  

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa h}ad}a>nah 

adalah pemeliharaan anak yang masih kecil oleh orang tuanya atau suatu 

pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak, baik itu laki-laki atau 

perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum 

mampu mengurus dirinya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. 

H}ad}a>nah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak h}ad}a>nah, hal ini 

dilakukan dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak.  

2. Dasar Hukum H}ad}a>nah 

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya 

adalah wajib, karena seorang anak (mah}d}u>n) bisa binasa apabila tidak 

mendapatkan h}ad}a>nah.
 
Hal ini sebagaimana diungkapkan Wahbah al-

Zuhayli> tentang hukum wajib menjaga anak-anak dari kebinasaan, 

sebagaimana wajib memberi nafkah kepadanya dan menyelamatkannya 

dari hal-hal yang dapat menyakitinya.
38

 Adapun dalil hukum mengenai 

pelaksanaan h}ad}a>nah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an: 
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” (QS. at-Tahri>m: 6) 

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus 

bermula dari rumah. Ayat tersebut walau secara redaksional tertuju pada 

kaum pria (ayah), bukan berarti hanya tertuju kepada mereka saja. Ayat ini 

tertuju kepada perempuan maupun laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana 

ayat-ayat yang memerintahkan tentang kewajiban berpuasa.  

Hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-

anak mereka dan juga pasangan masing-masing sebagaimana setiap orang 

bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ayah atau ibu sendirian 

tidak akan cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi 

oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.
39

  

                                  

                                   

                                    

                                 

                                         

          

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 
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Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena 

anaknya dan seorang ayah sengsara karena anaknya, dan 

warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
40

 

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. 

Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang 

lahir dari hubungan suami istri tersebut. Ayat ini memerintahkan dengan 

sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Kata al-

wa>lida>t (ااِضدَحات  dalam penggunaan al-Qur‟an berbeda dengan kata (ااوَح

ummaha>t (هَحات  Kata .(اُنم) yang merupakan bentuk jamak dari kata umm (اُنمَّي

ummaha>t digununakan untuk menunjuk ibu kandung sedangkan al-wa>lida>t 

maknanya adalah para ibu, baik kandung maupun bukan.
41

  

Dengan tuntutan ini, diharapkan anak yang dilahirkan mendapat 

jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dimasa akan datang. 

Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal 

dunia. Para waris berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu agar ia dapat 

melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak dengan baik.  

Adapun yang dimaksud ayat di atas dengan para waris adalah yang 

mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan atau ibu yang menyusui 

anak tersebut. Jumhur ulama berpendapat jika suami menceraikan istrinya 
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hak mengasuh anak kecil diserahkan kepada ibu selama ia belum menikah 

dengan orang lain. Hal ini berdasarkan al-H}adi>th: 

ثَ َنا اْلَولِيُد َعْن َأِِب َعْمرٍو ثَ َنا ََمُْموُد ْبُن َخاِلٍد السَُّلِمىُّ َحدَّ َثِِن  َحدَّ يَ ْعِِن اأَلْوزَاِعىَّ َحدَّ
ِه َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو َأنَّ اْمرَأًَة قَاَلْت يَاَرُسوَل اللَِّو ِإنَّ  َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ
اْبِِن َىَذا َكاَن َبْطِِن َلُو ِوَعاًء َوَثْدِِي َلُو ِسَقاًء َوِحْجرِى َلُو ِحَواًء َوِإنَّ أَبَاُه طَلََّقِِن َوأَرَاَد َأْن 

 صلى اهلل عليو وسلم أَْنِت َأَحقُّ بِِو َماَلَْ تَ ْنِكِحى يَ ْنَ  َِعُو ِمِنِّ  َ َقاَل َ َا َرُسوُل اللَّوِ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid al-

Sulami, telah menceritakan kepada kami al-Walid dari Abu 

'Amr al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, 

dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa 

seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya 

anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku 

adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, 

sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin 

merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW berkata 

kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau 

belum menikah.”
42

 

Sebagaimana keterangan al-Qur‟an dan h }adi>th di atas, hendaklah 

seorang hakim, wali atau bekas suami berhati-hati dalam memberi 

keputusan terkait permasalahan h}ad}a>nah atau berusaha memisahkan 

seorang ibu dari anaknya mengingat besarnya ancaman Rasulullah SAW.
43

  

3. Rukun dan Syarat H}ad}a>nah  

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur 

yang menjadi rukun dalam hukumnya,
 
yaitu:

 44
 

a. orang tua yang mengasuh yang diseut ha>d}in.  

b. anak yang diasuh atau mahd}u>n.  
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Para ulama mensyaratkan sejumlah syarat yang harus terpenuhi 

untuk berhak  dalam melakukan tugas pengasuhan anak. Jika syarat-syarat 

tertentu ini tidak terpenuhi, maka haknya terhadap pengasuhan anak 

menjadi gugur. Abu> Shuja>’ al-As}fiha>ni> menyebutkan syarat h}ad}a>nah 

dalam kitab al-Taqri>b dengan redaksi: 

قَاَمُة واْْلُُلوُّ ِمْن َزْوٍج  ْيُن َواْلِعفَُّة َواأْلََمانَُة َواْْلِ  َوَشرَاِئُط اْلََْضانَِة َسْبٌع اْلَعْقُل َواْْلُرِّيَُّة َوالدِّ

Artinya: “syarat untuk melakukan h}ad}a>nah ada tujuh yaitu: berakal, 

merdeka, beragama Islam, dapat dipercaya, amanah, bertempat 

tinggal di daerah anak, dan sendiri (ibu belum menikah lagi)” 

Sedangkan Sayyid Sa>biq dalam kitab Fiqih Sunnah menjelaskan 

syarat-syarat bagi orang yang melakukan tugas h}ad}a>nah, yaitu: 

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, tidak boleh 

menangani h}ad}a>nah, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya 

sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain. 

b. Dewasa, sebab anak kecil walaupun mumayyiz masih membutuhkan 

orang lain dalam mengurusi urusannya dan mengasuhnya. 

c. Mampu mendidik, karena itu pengasuhan anak tidak boleh diserakan 

kepada orang buta, sakit menular, atau penyakit yang melemahkan 

jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil.  

d. Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak aman bagi anak 

dan tidak dapat dipercaya menunaikan kewajibannya dengan baik. 

Bahkan nantinya anak dapat meniru orang yang curang tersebut. 

e. Islam, karena h}ad}a>nah merupakan masalah perwalian, Allah tidak 

membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. 
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“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”(An-Nisa>’: 

141). 

 

f. Ibunya belum menikah lagi. Bagi ibu yang telah menikah lagi maka 

hak h}ad}a>nahnya hilang, karena dimungkinkan laki-laki tersebut tidak 

bisa mengasihi anak. Apabila ibu menikah dengan laki-laki yang masih 

dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari 

ayahnya, maka hak h}ad}a>nahnya tidak hilang. Hal ini karena paman itu 

masih berhak  dalam masalah h}ad}a>nah.  

g. Merdeka, karena seorang budak biasanya sibuk dengan urusan-urusan 

tuannya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak.  

Taqiyy al-Di>n Abi> Bakar al-H}usayni dalam kitabnya Kifa>yat al-

Akhya>r menjelaskan bahwa mengasuh anak setelah perceraian adalah 

penguasaan atas anak yang diasuh, dan ibu lebih utama dari pada ayah 

karena kasih sayang ibu lebih banyak. Apabila ibu berkeinginan mengasuh 

anak setelah perceraian, maka ia harus memenuhi syarat: 

a. Berakal. Ibu yang gila tidak berhak mengasuh anak, baik gilanya terus 

menerus maupun terputus-putus. 

b. Beragama Islam. Ibu yang kafir tidak berhak mendidik anaknya yang 

Islam, sebab si ibu akan menipu si anak dan si anak akan tumbuh 

menjadi seperti kebiasaan ibunya, sebagaimana h}adi>th: 
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ثَ َنا َمْعَمٌر َعْن ََهَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّو قَاَل َىَذا  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق َحدَّ ثَ َنا َُمَمَُّد ْبُن رَاِ ٍع َحدَّ َحدَّ
َها َوقَاَل  ثَ َنا أَبُوُىرَيْ رََة َعْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َ ذََكَر َأَحاِديَث ِمن ْ َماَحدَّ
َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمْن يُوَلُد يُوَلُد َعَلى َىِذِه اْلِفْطرَِة  َأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانِِو 

ِبَل  َ َهْل َتَُِدوَن ِ يَها َجْدَعاَء َحَّتَّ َتُكونُوا أَنْ ُ ْم ََتَْدُعونَ َها  َويُ َنصِّرَانِِو َكَما تَ ْنِ ُجوَن اْْلِ
قَاُلوا يَاَرُسوَل اللَِّو أَ  َ رَأَْيَت َمْن ََيُوُت َصِغريًا قَاَل اللَُّو أَْعَلُم ِبَا َكانُوا َعاِمِلنَي 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi‟ 

telah menceritakan kepada kami „Abdurrazzaq telah 

menceritakan kepada kami Ma‟mar dari Hammam bin 

Munabbih dia berkata; ini adalah apa yang telah 

diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari 

Rasulullah SAW, lalu dia menyebutkan beberapa h}adi>th di 

antaranya; Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang 

bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah ini, 

maka bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, atau 

Nasrani, sebagaimana mereka mendapatkan unta yang 

lahir, akankah mereka mendapatkan padanya cacat, 

sehingga kalianlah yang membuatnya cacat?” para 

sahabat bertanya; “Bagaimana pendapat anda dengan 

seorang anak kecil yang meninggal?” Beliau menjawab: 

“Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan.”
 45

  

c. Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik, sehingga hal tersebut dapat 

menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat 

memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena 

itu ia tidak layak melakukan tugas ini.
46

 

d. Merdeka. Budak perempuan tidak berhak mengasuh anak setelah 

perceraian (walaupun tuannya mengizinkannya). Hal ini karena budak 

perempuan kemanfaatannya milik tuannya.  

e.  Dapat dipercaya. Ibu yang fa>siq tidak berhak mengasuh anak setelah 

perceraian karena mengasuh anak berarti menguasai anak tersebut. Ibu 
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yang fa>siq tidak terjamin amanahnya dalam memelihara anak, serta 

dikhawatirkan anak akan tumbuh meniru cara hidup ibu tersebut. 

f. Ibu tidak menikah lagi. Kerelaan suami yang baru tidak berpengaruh, 

sebagaimana kerelaan tuan tidak berpengaruh pada hak asuh budak. 

g. Menetap (tidak musafir). Apabila ayah atau ibu setelah perceraian 

menetap di suatu negara, maka ibu lebih berhak mengasuh anak.  

Adapun  syarat untuk anak yang akan diasuh (mah}d}u>n) itu adalah: 

a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 

sendiri dalam mengurus dirinya sendiri. 

b. Orang yang sudah dewasa namun dalam keadaan tidak sempurna 

akalnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan sesuatu sendirian, 

seperti orang idiot. Sedangkan orang yang telah dewasa dan sempurna 

akalnya tidak boleh  berada di bawah pengasuhan siapapun.
47

 

4. Orang Yang Berhak Melakukan Tugas H}ad}a>nah 

Menurut ulama madhab H}anafi> dan madhab Sha>fi’i> (dalam qawl 

jadi>d dan qawl qadi>m): Ibu kemudian nenek (ibunya ibu) dan seterusnya 

hingga ke atas dengan syarat itu mereka adalah pewaris-pewaris si anak. 

Kemudian ayah, nenek (ibunya ayah) dan seterusnya hingga ke atas. 

Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, di susul kerabat-kerabat 

ayah. Setelah itu hak asuh anak berpindah secara berturut kepada saudara 

perempuan anak, saudara-saudara ibu yang wanita dan seterusnya.
48
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Berdasarkan pendapat di atas, ulama fikih sepakat menentukan 

orang yang memiliki hak h}ad}a>nah berdasarkan urutan waris dengan jalur 

ke atas. Menurut Ibn Rushd h}ad}a>nah diatur tertibnya menurut konsep 

kedekatan dan kelemahlembutan, bukan dengan dasar kekuatan perwalian. 

Hak h}ad}a>nah merupakan hak berserikat antara ayah, ibu dan anak.
49

 Hal 

yang sama juga ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhayli> dalam kitabnya al-

Fiqh al-Isla>mi> Waadillatuh “apabila terjadi pertentangan antara ketiga 

orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam 

pengertian, diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih siapa yang 

akan mengasuhnya”.
50

   

5. Berakhirnya Masa Asuhan (H}ad}a>nah) 

Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur‟an maupun al-H}adi>th yang 

menerangkan dengan tegas tentang masa h}ad}a>nah, hanya terdapat isyarat-

isyarat yang menerangkan masa tersebut. Karena itu para ulama 

melaksanakan ijtiha>d dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada 

isyarat-isyarat tersebut. Adapun pendapat Fuqaha> sebagai berikut:
51

 

menurut madhab H}anafi>, batas usia untuk anak laki-laki berusia 7 tahun, 

yakni telah sanggup mengurus keperluannya yang utama seperti makan. 

Sedangkan untuk anak perempuan berakhir sampai usia baligh, yakni 9 

tahun atau batas timbul shahwat.52
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Madhab Sha>fi’i>, tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap 

tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal 

bersama ibu atau ayahnya. Apabila si anak disuruh memilih apakah tinggal 

bersama ibu ataukah dengan ayahnya. Kemudian si anak memilih untuk 

tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak 

diam (tidak memberikan pilihan), dia ikut bersama ibunya.
 53

 

Menurut madhab Hanbali, masa asuh anak laki-laki dan perempuan 

adalah 7 tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal 

bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang 

dipilihnya itu untuk melakukan tugas pengasuhan. Sedangkan menurut 

madhab Ma>liki> menyatakan bahwa batas usia seorang anak laki-laki untuk 

diasuh ialah sejak anak itu lahir sampai baligh (berakal dan mampu 

membedakan mana yang baik dan buruk). Untuk anak perempuan ialah 

sejak lahir sampai anak tersebut menikah.
54

  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masa 

h}ad}a>nah anak berhenti (habis) apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi 

memerlukan pelayanan perempuan lagi. Maksudnya anak tersebut telah 

dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus 

sendiri kebutuhan pokoknya seperti, makan sendiri, mandi sendiri dan 

lainnya, karena ukuran yang dipakai ialah tamyi>z dan kemampuan untuk 

diri sendiri.
 55
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B. Konsep Mas}lah}ah al-Ghaza>li>  

1. Pengertian Mas}lah}ah 

Dari segi bahasa, kata mas}lah}ah (ملل ة) berasal dari kata s}alaha 

لَحح) ) seperti kata al-manfa’at (صَح ةُن ا الَح ْح َح َح ), baik artinya maupun wazannya 

(timbangan kata), yaitu kalimat mas}dar yang sama artinya dengan kalimat 

s}ala>h (الَحح  seperti halnya lafaz} al-manfa’at (sesuatu yang bermanfaat) ,(صَح

sama artinya dengan al-naf’u, kebalikan dari kata mafsadat (ة دَح  yakni ,(مَح ْحسَح

sesuatu yang mendatangkan kerusakan. Dalam kajian shari>’at, kata 

mas}lah}ah dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian 

yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya.
 56

   

Mas}lah}ah menurut pegertian shari>’at ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya, tetapi memiliki maksud atau tujuan yang sama. 

Al-Ghaza>li> mendefinisikan dengan redaksi mas}lah}ah: 

املصلحة  هي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو د ع مضرة ولسنا نعين بو ذلك 
 إن جلب املنفعة ود ع املضرة مقاصد اْللق وصالح اْللق يف حتصيل مقاصدىم 

 لكنا نعين باملصلحة احملا ظة على مقصود الشرع
“Mas}lah}ah menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau 

menolak bahaya akan tetapi bukan ini yang dimaksud, sebab menarik 

manfaat dan menolak mad}arrat adalah tujuan makhluk dan kemas}lah}atan 

makhluk itu terletak pada tercapainya tujuan mereka. Namun bukan ini 

yang di maksud, melainkan mas}lah}ah adalah memelihara tujuan shara’” 
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ومقصود الشرع من اْللق مخسة وىو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم وما م  كل ما ي ضمن حفظ ىذه األصول اْلمسة  هو مصلحة وكل ما 

 يفوت ىذه األصول  هو مفسدة ود عها مصلحة
Selanjutnya beliau menegaskan bahwa tujuan shara’ yang ingin 

dicapai makhluk itu ada lima, yakni menjaga agama (h}ifz} al-di>n), menjaga 

jiwa atau kehidupan (h}ifz} al-nafs), memelihara akal (h}ifz al-‘aql), menjaga 

keturunan (h}ifz} al-nafs), dan menjaga harta benda mereka (h}ifz} al-ma>l). 

Setiap hukum yang memelihara (megumpulkan) kelima aspek tersebut 

dinamakan dengan mas}lah}ah. Setiap hukum yang meniadakannya disebut 

mafsadah dan menolaknya disebut mas}lah}ah.
 57
 

Al-Khawa>rizmi> sebagaimana dinukil oleh Wahbah al-Zuhayli> 

memberikan definisi “yang dimaksud dengan mas}lah}ah adalah memelihara 

tujuan shara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari 

kerusakan dari manusia”.
58

 Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi 

al-Ghaza>li>, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik 

kemanfaatan dan menolak kemas}lah}atan berarti menarik kerusakan. 

Sedangkan menurut Jala>l al-Di>n Abdul al-Rahma>n bahwa 

mas}lah}ah ialah memelihara hukum shara’ terhadap berbagai kebaikan 

yang telah ditetapkan batasan-batasannya, bukan berdasarkan keinginan 

dan hawa nafsu belaka. Artinya semua yang bermanfaat bagi manusia dan 

menghilangkan kesulitan harus memelihara tujuan shara’.59
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Dari beberapa definisi di atas, semuanya mengandung maksud 

yang sama. Artinya mas}lah}ah yang dimaksudkan adalah kemas}lah}atan 

yang menjadi tujuan shara’ bukan kemas}lah}atan yang semata-mata 

berdasarkan keinginan dan hawa nafsu. Sebab tujuan penshari>’atan hukum 

adalah untuk merealisir kemas}lah}atan bagi manusia dalam segala aspek 

kehidupan mereka dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa 

kepada kerusakan.  

2. Dasar Hukum Mas}lah}ah  

Mas}lah}ah sebagai nilai fundamental dari fiqh telah menjadi  

kesepakatan. Semua aliran fiqh, baik tekstualis maupun rasionalis sama-

sama menjunjung tinggi mas}lah}ah dan memiliki klaim mas}lah}ah untuk 

pemikiran yang dihasilkannya. Kaum rasionalis menganggap pemikiran 

mereka sesuai dengan mas}lah}ah karena mereka berfikir atas landasan 

pertimbangan akal sehat yang aspiratif. Tetapi kaum tekstualis juga bisa 

mengklaim pemikirannya sebagai wujud dari mas}lah}ah karena merupakan 

hasil keinginan untuk menaati Sha>ri’ tanpa syarat.
60

  

Mas}lah}ah sebagai metode legilasi hukum Islam, ini berdasarkan 

pada interpretasi (pemahaman) terhadap ayat-ayat yang terkandung dalam 

nas}s}, karena dalam nas}s} sendiri diterangkan bahwa tujuan shari>’at Isla>m 

adalah menjaga kemas}lah}atan manusia.
61

 Hal ini sesuai firman Allah: 
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 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiya>’: 107). 

                       

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu”(al-Baqarah: 185). 

صلى اهلل عليو حّدثنا حيََي عن مالٍك عن عمرٍو بن حيََي املازِنّ عن ابيو اّن رسول اهلل 
 "  َ َ َرَر َوَ   رَارَ : " قالوسلم

“Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari „Amr bin Yahya 

al-Mazini dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak 

boleh membahaykan diri sendiri maupun orang lain”.
62

  

 

3. Macam-macam Mas{lah{ah   

Al-Ghaza>li> mengategorikan mas}lah}ah sebagai dalil yang masih 

dipertentangkan, yakni ulama berselisih tentang boleh tidaknya 

menjadikan sebagai mas}lah}ah dalil shara’. Beliau mengkalsifakisi 

mas}lah}ah ditinjau dari segi Sha>ri’ (pembuat hukum) memperhatikannya 

atau tidak, terbagi kepada tiga macam dengan redaksi:  

a. Mas{lah{ah al-mu’tabarah ( اال    ة االلل ة ), yaitu mas}lah}ah yang 

diperhatikan Sha>ri’. Maksudnya, ada petunjuk dari Sha>ri’ tentang 

adanya mas}lah}ah yang harus terwujud dan hal tersebut menjadi alasan 

dalam menetapkan suatu hukum.  

b. Mas{lah{ah al-mulgha>h (  disebut juga dengan mas}lah}ah  (االلل ة االلغاة

yang ditolak, yaitu mas}lah}ah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak 
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diperhatikan oleh shara’. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara 

kontradiktif dengan bunyi nas}s} baik al-Qur’a>n maupun al-H}adith.  

c. Mas{lah{ah al-mursalah (االلل ة اال سلة) yaitu apa yang dipandang baik 

oleh akal sejalan dengan tujuan shara’. Namun Sha>ri’ tidak menetapkan 

hukum untuk mewujudkan mas{lah{ah ini, juga tidak terdapat dalil atas 

pengakuan atau pembatalannya. Berarti kebaikan (mas{lah{ah) ini tidak 

disinggung shara’ untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, 

namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.
63

  

أما ما شهد الشرع  ع بارىا  هي حجة ويرجع حاصلها إىل القياس وىو اق باس 
اْلكم من معقول النص واْلمجاع وسنقيم الدليل عليو يف القطب الرابع  إنو نظر يف 

كيفية اس ثمار األحكام من األصول املثمرة ومثالو حكمنا أن كل ما أسكر من 
مشروب أو مأكول  يحرم قياسا على اْلمر ألهنا حرمت ْلفظ العقل الذي ىو مناط 

 ال كليف   حرمي الشرع اْلمر دليل على مالحظة ىذه املصلحة
 Selanjutnya al-Ghaza>li> menegaskan bahwa mas{lah{ah mu’tabarah 

(yang dibenarkan oleh shara’), maka dapat pergunakan sebagai h{ujjah dan 

kesimpulannya kembali kepada qiya>s, yaitu mengambil hukum dari 

pemahaman tehadap nas}s} dan ijma>’. Contohnya hukum setiap minuman 

dan makanan yang memabukkan adalah haram. Hal ini diqiya>skan kepada 

khamr, karena khamr itu diharamkan demi memelihara akal yang menjadi 

tempat bergantungnya (pembebanan) suatu hukum. Hukum haram yang 

ditetapkan shara’ adalah bukti diperhatikannya kemas{lah{atan ini”.
64
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القسم الثاِن ما شهد الشرع لبطالهنا مثالو قول بعض العلماء لبعض امللوك ملا جامع 
يف هنار رمضان إن عليك صوم شهرين م  ابعني  لما أنكر عليو حيث َل يأمره بإع اق 

رقبة مع اتساع مالو قال لو أمرتو بذلك لسهل عليو واس حقر إع اق رقبة يف جنب 
قضاء شهوتو  كانت املصلحة يف إجياب الصوم لين جر بو  هذا قول باطل وخمالف 

لنص الك اب باملصلحة و  ح ىذا الباب يؤدي إىل تغيري مجيع حدود الشرائع 
 ونصوصها بسبب تغري األحوال 

Mas{lah{ah pada tingkatan kedua adalah yang dibatalkan oleh shara’ 

(mas{lah{ah al-mulgha>h). Contohnya seperti pendapat sebagian ulama 

tentang seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri pada siang 

hari di bulan Ramadhan. Ulama tersebut berpendapat, apabila raja tersebut 

disuruh untuk memerdekakan budak (hamba sahaya), maka hal itu 

sangatlah mudah baginya, dan raja tersebut dengan ringan (enteng) akan 

memerdekakan budak untuk memenuhi kebutuhan shahwatnya. Sehingga 

dikhawatirkan ia (raja) akan mengulangi kesalahannya.  

Dalam kasus ini maka mas}lah}ahnya ialah wajib berpuasa dua bulan 

berturut-turut agar ia jera. Namun pendapat tersebut yang berlandaskan 

aspek mas}lah}ah adalah pendapat yang batal dan menyalahi nas}s} baik al-

Qur‟an maupun al-H}adith. Membuka pintu ini akan mengubah semua 

ketentuan-ketentuan hukum Islam dan dalil-dalilnya disebabkan perubahan 

kondisi dan situasi.
65

  

القسم الثالث ما َل يشهد لو من الشرع بالبطالن و  با ع بار نص معني وىذا يف 
  َمل النظر
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Macam yang ketiga adalah mas}lah}ah yang tidak dibenarkan dan 

tidak pula dibatalkan oleh shara’. Menurut al-Ghaza>li> yang ketiga inilah 

yang perlu didiskusikan.
66 

 

أن املصلحة باع بار قوهتا يف ذاهتا تنقسم إىل ما ىي يف رتبة الضرورات وإىل ما ىي يف 
رتبة اْلاجات وإىل ما ي علق بال حسينات وال  يينات وت قاعد أيضا عن رتبة اْلاجات 

 .…وي علق بأذيال كل قسم من األقسام ما جيري منها جمرى ال كملة وال  مة  ا 

ومقصود الشرع من اْللق مخسة وىو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم وما م  كل ما ي ضمن حفظ ىذه األصول اْلمسة  هو مصلحة وكل ما 

يفوت ىذه األصول  هو مفسدة ود عها مصلحة وإذا أطلقنا املعِن املخيل واملناسب 
يف ك اب القياس أردنا بو ىذا اجلنس وىذه األصول اْلمسة حفظها واقع يف رتبة 
الضرورات  هي أقوى املراتب يف املصاحل ومثالو قضاء الشرع بق ل الكا ر املضل 

وعقوبة املب دع الداعي إىل بدع و  إن ىذا يفوت على اْللق دينهم وقضاؤه بإجياب 
القصاص أدبو حفظ النفوس وإجياب حد الشرب إذ بو حفظ العقول اليت ىي مالك 

ال كليف وإجياب حد ال نا إذ بو حفظ النسل واألنساب وإجياب زجر الغصاب 
 67والسراق إذ بو حيصل حفظ األموال اليت ىي معاش اْللق

Pada dasarnya mas}lah}ah adalah sebagai aplikasi dari apa yang 

terkandung dan apa yang menjadi tujuan shari>’at, dimana maqa>s}id (tujuan) 

yang terkandung dalam shari>’at. Menurut al-Ghaza>li>, mas}lah}ah meliputi 

tiga aspek yang perlu dipelihara terus menerus (klasifikasi mas}lah}ah 

berdasarkan kekuatan hukumnya), yaitu: 

a. Mas}lah}ah d}aru>ri>yah (االلل ة اا   ر ّة), yaitu kemas{lah{atan yang harus 

terwujud dalam kehidupan, apabila ditinggalkan akan menimbulkan 
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kemad}arratan dan kerusakan yang menyeluruh. Mas}lah}ah ini kembali 

kepada lima hal pokok: 

1) Menjaga agama yang merupakan pokok kehidupan perorangan atau 

golongan. Contohnya, membunuh orang kafir yang menyesatkan 

dan menghukum orang yang mengajak bid’ah. Sebab apabila hal 

ini dibiarkan akan melenyapkan agama umat.  

2) Menjaga nyawa karena itu Allah mensyariatkan hukum qis}a>s}. 

3) Menjaga akal yang merupakan pusat takli>f, seperti kewajiban  

h}add bagi orang yang meminum arak karena dapat merusak akal. 

4) Menjaga nasab oleh karena itu Allah mensyariatkan h}add zina. 

5) Menjaga harta yang merupakan tulang punggung kehidupan, untuk 

itu Allah mensyariatkan h}add mencuri. 

b. Mas{lah{ah h}a>ji>yah (  mas}lah}ah ini sebagai perwujudan ,(االلل ة اا اج ة

kelonggaran yang diberikan oleh Sha>ri’ kepada manusia dalam 

memikul tanggung jawabnya (baik dalam hal ibadah maupun 

mu’a>malah). Misalnya; dalam ibadah boleh mengqas}ar s}ala>t dan 

berbuka puasa bagi musa>fir.  

c. Mas{lah{ah tah}si>ni>yah (  yaitu mas}lah}ah yang bersifat ,(االلل ة اا  س   ّة

memperindah dan mempermudah yakni mas{lah{ah yang dituju untuk 

menciptakan kesempurnaan perbuatan seorang hamba.    

الرتبة الثانية ما يقع يف رتبة اْلاجات من املصاحل واملناسبات ك سليط الويل على ت ويج 
الصغرية والصغري  ذلك    رورة إليو لكنو َم اج إليو يف اق ناء املصاحل وتقييد األكفاء 
خيفة من الفوات واس غناما للصالح املن ظر يف املآل وليس ىذا ك سليط الويل على 
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تربي و وإر اعو وشراء امللبوس واملطعوم ألجلو  إن ذلك  رورة   ي صور  يها 
 اخ الف الشرائع املطلوب هبا مصاحل اْللق

Mas{lah{ah h}a>ji>yah (tingkatan kedua), contohnya seperti pemberian 

kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal 

ini tidak sampai pada batas d}aru>rat (sangat mendesak), tetapi diperlukan 

untuk memperoleh kemas{lah{atan untuk mencari kesetaraan (kafa>’ah). 

Karena khawatir apabila kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk 

mendapatkan kebaikan (mas}lah}ah) yang diharapkan pada masa yang akan 

datang. Akan tetapi menurut al-Ghaza>li berbeda pada permasalahan 

pemberian kekuasaan kepada wali terkait dengan mendidik, menyususi, 

membelikan baju dan makanan anak. Karena hal ini masuk pada kategori 

d}aru>ri>yat yang tidak akan ditentang oleh shari>’at, yang mana tujuan dari 

shari>’at tersebut adalah kemas{lah{atan makhluk.
68

 

 إذا عر ت ىذه األقسام  نقول الواقع يف الرتب ني األخريتني   جيوز اْلكم ِبجرده إن 
َل يع ضد بشهادة أصل إ  أنو جيري جمرى و ع الضرورات  ال بعد يف أن يؤدي إليو 

 اج هاد جم هد وإن َل يشهد الشرع بالرأي
Mas{lah{ah yang berada pada tingkatan h}a>ji>yah dan tah}si>ni>yah (dua 

tingkatan terakhir), mujtahid tidak boleh berhukum semata-mata 

dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu 

sama saja dengan membuat shara’ (hukum) dengan pendapat semata. 

Sedangkan mas}lah}ah yang berada pada tingkatan d}aru>ri>yah, maka 

mujtahid boleh menjadikannya sebagai pertimbangan hukum. 
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أما الواقع يف رتبة الضرورات  ال بعد يف أن يؤدي إليو اج هاد وإن َل يشهد لو أصل 
معني ومثالو إن الكفار إذا ترتسوا جبماعة من أسارى املسلمني  لو كففنا عنهم 

لصدمونا وغلبوا على دار اْلسالم وق لوا كا ة املسلمني ولو رمينا الرتس لق لنا مسلما 
 معصوما َل يذنب ذنبا وىذا   عهد بو يف الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على مجيع

 يق لوهنم مث يق لون األسارى أيضا  يجوز أن يقول قائل ىذا األسري مق ول بكل حال 
  حفظ مجيع املسلمني أقرب إىل مقصود الشرع

Selanjutnya al-Ghaza>li> mengungkapkan bahwa mujtahid dapat 

menjadikan mas}lah}ah pada tingkatan d}aru>ri>yah sebagai pertimbangan 

hukum walaupun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya. Contohnya 

orang-orang kafir yang memerangi umat Islam menjadikan sekelompok 

tawanan Muslimin sebagai perisai hidup (tameng).  

Dalam kasus tersebut apabila kita tidak menyerang pasukan kafir 

untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan Muslim, mereka akan 

menyerang dan akan masuk ke negeri kita serta membunuh semua kaum 

Muslimin. Kalau kita memanah (membunuh) tawanan Muslim yang 

menjadi perisai hidup tersebut (agar bisa menembus atau mengalahkan 

pasukan musuh), berarti kita membunuh orang Muslim yang terpelihara 

darahnya. Dalam kasus ini, seorang mujtahid boleh berpendapat “bahwa 

tawanan Muslim itu dalam keadaan apapun pasti terbunuh”. Sehingga 

penetapan hukum tersebut dapat dibenarkan
 69

  

Tindakan mempertahankan diri tersebut tergolong d}aru>rat karena 

bertujuan memelihara salah satu aspek dari al-us}u>l al-khamsah, yaitu 
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mempertahankan hidup makhluk. Termasuk qat}’i>ya>t karena tindakan itu 

secara pasti merupakan cara untuk menjamin kehidupan kaum Muslimin. 

Serta termasuk kulli>ya>t karena mempertimbangkan aspek keseluruhan 

kaum Muslimin, bukan sebagiannya saja.
70

 

Dengan demikian, memelihara semua umat Islam lebih mendekati 

kepada tujuan shara’ (walaupun membunuh tawanan Muslim). Karena 

secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan shara’ adalah memperkecil 

angka pembunuhan. Mas{lah{ah ini dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga 

sifat, yakni mas}lah}ah itu statusnya d}aru>rat (bersifat primer), qat}’i>ya>t 

(bersifat pasti), dan kulli>ya>t (bersifat umum).
71

 

4. Syarat-syarat Mas{lah{ah 

Sehubungan dengan santernya penggunaan mas{lah{ah sebagai 

h{ujjah, para ulama‟ bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan 

pembentukan shari>’at berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, al-Ghaza>li> menetapkan syarat-syarat 

mas{lah{ah untuk bisa dijadikan sebagai h{ujjah, di antaranya:  

a. Pembentukan mas}lah}ah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

ditetapkan oleh Sha>ri’. Kemas{lah{atan ini tidak berlawanan dengan 

ketetapan nas}s} baik dengan dalil-dalil kontekstual atau dasar-dasar 

pemikiran substansinya. Jika bertentangan maka mas}lah}ah tersebut 

tidak dapat dikatakan sebagai mas}lah}ah. 
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b. Mas{lah{ah tersebut harus bersifat d}aru>rat (primer), yakni pokok 

kebutuhan manusia. 

a. Mas}lah}ah itu harus bersifat h}aqi>qi>, bukan wahmi> (imajinatif),  dalam 

arti para mujtahid meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan 

mas}lah}ah dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya 

kerugian yang benar-benar dapat terwujud bagi umat manusia. 

b. Mas{lah{ah itu sifatnya kulli>ya>t (umum dan bukan bersifat perorangan). 

Maksudnya pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah 

dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia.  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

hukum terhadap suatu kejadian yang berkaitan dengan konsep mas}lah}ah 

tidak lepas dari empat aspek tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan al-

Ghaza>li> terhadap syarat pembentukan mas}lah}ah, beliau mengungkapkan 

pendapatnya dengan redaksi:  

 كل مصلحة   ترجع إىل حفظ مقصود  هم من الك اب والسنة واْلمجاع وكانت 
من املصاحل الغريبة اليت   تالئم تصر ات الشرع  هي باطلة مطرحة ومن صار إليها 
 قد شرع كما أن من اس حسن  قد شرع وكل مصلحة رجعت إىل حفظ مقصود 
شرعي علم كونو مقصودا بالك اب والسنة واْلمجاع  ليس خارجا من ىذه األصول 

 لكنو   يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة
Setiap mas}lah}ah yang tidak memelihara maksud hukum Islam yang 

dapat dipahami dari al-Kita>b, al-Sunnah, dan ijma>’ merupakan mas}lah}ah 

ghari>bah (asing) yang tidak sejalan dengan tindakan shari>’at, maka 

mas}lah}ah tersebut batal dan harus dibuang. 
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Hal ini juga termasuk orang yang memutus hukum berlandaskan 

istihsa>n, maka sama halnya dengan membuat shari>’at (aturan) yang baru. 

Kemudian menurut beliau setiap mas}lah}ah yang menjaga lima pokok 

kehidupan (al-us}u>l al-khamsah) yang dapat dipahami melalui dari al-

Kita>b, al-Sunnah, dan ijma>’, maka pembentukan hukum tersebut tidak 

akan keluar dari tujuan shara’ (us}u>l). Namun, pembentukan hukum 

(ijtiha>d) tersebut tidak bisa disebut dengan qiya>s, melainkan masuk pada 

kategori mas{lah{ah al-mursalah.
72
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BAB III 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MELIMPAHKAN HAK H}AD}A>NAH 

ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PADA PERKARA  

NO. 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ngawi 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi   

Pada tahun 1882 terbentuk Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian 

diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan-

penambahan dengan Stbl 1937 Nomor: 610). Adapun yang memprakarsai 

pembentukan Pengadilan Agama Ngawi adalah KRM Imam Dipuro 

sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. 

Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama 

Ngawi dengan nama PRIESTERRAAD ORGANISATION, administratif 

dan finansial berada di bawah Departemen Kehakiman (Departement 

Vanjustitie).
73

 

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) bernama Sooryo 

Hooin di bawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, ketika masa sesudah 

Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama 

Pengadilan Agama kembali di bawah Departemen Kehakiman dan mulai 

tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama 
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(DITBINBAPERA). Adapun teknis yuridis di bawah yuridiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Cabang Surabaya, dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) 

Cabang Surabaya.
74

 

2. Daftar Ketua Pengadilan Agama Ngawi 

Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Ngawi berturut-turut mulai 

dari tahun 1882 sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

No   Nama Masa Jabatan 

1 KRM. Ima>m Dipuro 1882 – 1920 

2 KRH. ‘Abd al-Qa>dir 1920 – 1935 

3 H. ‘Abd al-Rashi>d 1935 – 1940 

4 K. Fath al-Bah}ri 1940 – 1950 

5 KRH. Muh}ammad Yusuf 1950 – 1958 

6 K. ‘Abd al-Sala>m 1958 – 1971 

7 ‘Abd al-Ma>lik 1971 – 1979 

8 Drs. Damamini, AS 1979 – 1990 

9 Drs. Abu Amar, S.H 1990 – 1995 

10 Drs. Haryono Sunarto, S.H 1995 – 1999 

11 Drs. Asy’ari Sekti 1999 – 2003 

12 Drs. Munir Ahmad, S.H., M.Hum 2003 – 2004 

13 Drs. Hadi Mukhtarom 2004 – 2010 

14 Drs. Bambang S.,S.H., M.H 2010 – 2012 
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15 Drs. H. Masduqi, S.H., M.H 2012 – 2014 

16 Drs. Marwan, M.H 2014 – 2017 

17 Drs. Muslim, S.H., M.H 2017 –Sekarang 

 

3. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

Pegadilan Agama Kabupaten Ngawi terletak di kota Ngawi yang 

tepatnya di Jl. Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Kec. Ngawi, Kabupaten 

Ngawi, Jawa Timur Telp. dan Fax. (0351) 749160 dengan Kode Pos 

63215. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur 

yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah 

Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km2.  

Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°41‟-

111°41‟ Lintang Selatan dan 110°10‟-111°40‟ Bujur Timur. Batas wilayah 

Kabupaten Ngawi sebagai berikut:   

a. Sebelah Utara  :Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi 

JawaTengah) dan Kabupaten Bojonegoro. 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Madiun(Propinsi Jawa Timur). 

c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. 

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen 

(Propinsi Jawa Tengah). 

Adapun wilayah hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi sama dengan wilayah pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu terdiri 

dari 19 kecamatan, 213 desa dan 4 kelurahan. 
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4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi mengacu pada 

visiMahkamah AgungRepublik Indonesia sebagai puncak kekuasaan 

Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan 

Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntabelmenuju Badan 

Peradilan Indonesia yang agung“. 

Dalam visi tersebuttercermin harapan terwujudnya Pengadilanyang 

modern, indenpenden, bertanggung jawab, kredibel serta menjunjung 

tinggi hukum dan keadilan.Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan 

Agama Kabupaten Ngawi menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Ngawi. 

b. Meningkatkan kualitas hukum yang adil, kredibel dan transparan. 

c. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi. 

d. Menciptakan   kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama 

dengan melakukan peningkatkan pengawasan dan pembinaan.  

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai-

nilai kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas dan kejujuran, 

akuntabilitas, responbilitas dan keterbukaan, ketidak-berpihakan serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.
75

 

5. Struktur Organisasi 

Untuk menjaga tertib administrasi dan kelancaran proses 

pelaksanaan kinerjanya, maka Pengadilan Agama Ngawi telah menyusun 
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struktur organisasi. Hal ini dilakukan untuk menghindaritumpang tindih 

dalam menjalankan tugas dan kinerja masing-masing.Adapun struktur 

organisasi tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 

7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015,sebagaimanaberikut:  

No NAMA JABATAN 

1.  Drs. Muslim, S.H., M.H. Ketua 

2.  Dra. Hj. Lulu‟ Rodiyah Hakim  

3.  Drs. Suwarto, M.H. Hakim 

4.  Dr. H. Mudzakkir, M.HI. Hakim 

5.  Drs. Muntasir, M.HP. Hakim 

6.  Luthfiyana, S.Ag., S.H. Hakim 

7.  Sutji Eny Lestari, S.H. Sekertaris  

8.  Zahri Muttaqin, S.Ag., M. HES.  Panitera  

9.  Drs. Khusnul Salim Wakil Panitera 

10.  Arwin Subahar, S.H. Panitra Muda Permohonan 

11.  Moh Muclis Nurhadi Staff  

12.  Sudarminto Staff 

13.  Hj. Inatun, S.H. Panitra Muda Gugatan 

14.  Sofatu Rosidah Staff 

15.  Siddiq Nur Iman Staff 

16.  Santoso Budi R, A.Md. Staff 

17.  Hidayat Mursito, S.H.  Panitera Muda Hukum 

18.  Rubani Staff 

19.  Dandy Murtadlo Staff 

20.  Hidayat Mursito, S.H. Panitra Pengganti 

21.  Arwin Subahar, S.H. Panitra Pengganti 

22.  Hj. Inatun, S.H. Panitra Pengganti 

23.  Laili Ekawati F, S.H. Panitra Pengganti 
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24.  Ridwan, S.H. Panitra Pengganti 

25.  Sutopo, S.H. Panitra Pengganti 

26.  Khoirurrozi, S.Sy. Panitra Pengganti 

27.  Sutopo, S.H. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

28.  Arwin Subahar, S.H.  Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

29.  Hj. Inatun, S.H. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

30.  Laily Ekawati F, S.H.  Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

31.  Ridwan, S.H. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

32.  Agus Widyanto, S.H.I. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

33.  Sofatu Rosidah Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

34.  Khoirurrozi, S.Sy. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

35.  Moh. Muclis Nurhadi Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

36.  Berti Yussi E, A.Md. Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

37.  Agus Widyanto, S.H.I. Kasubag. Perencanaan, IT  

dan Pelaporan 

38.  Alif Syarifudin, S.H. Staff 

39.  Ridwan, S.H. Kasubag. Kepegawaian, 

Organisasi dan tatalaksana 

40.  Chalwan Syafingi, S.H.I. Staff 

41.  Angkat Kasubag. Umum dan Keuangan 

42.  H. Umbar Muchsid Staff 

43.  M. Anas Z, S.Kom.  Staff 

44.  Sudarsono Staff 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dan 

Deskripsi Putusan Nomor 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw 

1. Deskripsi putusan (peristiwa hukum)  

Istilah permohonan juga disebut dengan gugatan voluntair.Voluntair 

adalah perkara sepihak yang tidak ada pihak lain sebagai lawannya atau tidak 
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bersifat sengketa.
76

Adapun permohonan cerai talak ini mempunyai kode 

nomor perkara seperti perkara gugatan (contensius) yang bersimbol (Pdt.G) 

bukan (Pdt.P)seperti permohonan yang lainnya.
77

 

Permohonan cerai talak termasuk perkara contensius atau perkara yang 

mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa. Pihak pemohon meminta izin 

Pengadilan Agama untuk di izinkan mengikrarkan cerai talak kepada istrinya. 

Sengketa di sini adalah akibat hukum yang menyertai putusnya perkawinan 

seperti masalah nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak.
78

 

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir 

di persidangan. Kemudian kedua belah pihak oleh ketua majelis diperintahkan 

untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Bahwa proses mediasi telah 

dilaksanakan, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan 

(mediasi gagal dan persidangan dilanjutkan). 

Permohonan cerai talak yang diajukan pihak pemohon tanggal 12 Mei 

2017 terdaftar dengan nomor: 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw, yakni berupa surat 

permohonan tertulis mengenai cerai talak antara:  

a. Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi asli, umur 34 tahun, agama 

Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AU (Lanud Iswahjudi), 

bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. 

b. Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi asli, umur 36 tahun, agama 

Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
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di Ngawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Arifin, S.H. dan 

Basuki Rahmad, S.H. pekerjaan Advokat. 

Posita merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

yang menguraikan tentang peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di 

lapangan. Selain itu, surat gugatan harus memuat petitum berupa deskripsi 

jelas tentang pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada pihak 

tergugat.
79

 Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya dengan 

posita: Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004 Pemohon dan Termohon 

telah melangsungkan pernikahan sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: 

xxxx, tertanggal 11 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Ngawi. 

Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya 

suami-istri dan bertempat tinggal di kediaman bersama (di Kabupaten 

Ngawi). Selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak (anak pertama 

umur 12 tahun dan anak kedua umur 6 tahun). Namun, sejak Juli 2015 

berubah sebaliknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan 

yang disebabkan karena Termohon ada hubungan cinta dengan PIL.  

Hubungan tersebut begitu serius, sehingga Termohon pergi 

meninggalkan rumah dan membawa serta anak II dengan alasan bekerja di 

Jakarta. Ternyata kepergian Termohon pada bulan Agustus 2015 tersebut 

karena hendak melaksanakan cintanya bersama PIL.Keduanya hidup 

bersama dengan menempati rumah kontrakan (yang dikontrak PIL) di 
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kabupaten Magetan.Dari hidup bersama tersebut, lahirlah seorang anak 

perempuan pada tanggal 2 juni 2016.Tidak dapat disangkal lagi bahwa 

anak tersebut bukan dari Pemohon, karena Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak melakukan hubungan suami-istri sejak beberapa bulan 

sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah bersama. 

Bahwa Termohon memiliki sifat yang tercela, karena membiarkan 

anaknya melihat hubungan badan dirumah kontrakannya antara ibunya 

dengan PIL.Seluruh keluarga Pemohon sangat kaget ketika mendengarkan 

cerita anak II tentang hubungan badan tersebut, karena pemandangan 

tersebut sangat meracuni psikis anak dan dikhawatirkan perilaku tersebut 

dapat berpengaruh buruk terhadap jiwa dan pendidikan anak.
80

 

Akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon 

telah pisah rumah dan Pemohon pulang ke rumah Orang Tua 

Pemohon.Karena perselingkuhan tersebut, Termohon dianggap tidak 

cakap untuk mengasuh kedua anak Pemohon dengan Termohon.Bahwa 

Pemohon dengan Termohon kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan hidup 

berpisah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun 

batin.Sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang 

dikehendaki oleh pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. 

Berdasarkan alasan (dalil-dalil diatas), Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Ngawi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, 

untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 
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a. Mengabulkan permohonan Pemohon. 

b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mejatuhkan talak satu raj’i> 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi.  

c. Memberikan Hak Asuh Anak kepada Pemohon. 

Berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, 

Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokonya bahwa 

Termohon setuju bercerai dengan Pemohon, namun menolak dalil-dalil 

Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan benar.Bahwa benar, 

Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan selama 

berkeluarga telah dikaruniai 2 orang anak.Bahwa benar rumah tangga 

Termohon dengan Pemohon mengalami keretakan dan pertengkaran yang 

sulit untuk didamaikan. 

Bahwa percekcokan tersebut disebabkan adanya perselingkuhan 

Termohon adalah tidak benar.Namun, percekcokan dipicu masalah 

ekonomi.Pemohon sejak tahun 2014 tidak pernah memberikan nafkah dan 

berhutang tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan Termohon, hingga 

akhirnya Termohonlah yang harus melunasi hutang-hutang 

tersebut.Mengingat anak II masih berumur 6 tahun dan masih 

membutuhkan kasih sayang serta perhatian seorang ibu.Mohon hakim 

menolak permohonan Pemohon dan menetapkan bahwa Hak Asuh anak 

tersebut jatuh pada Termohon.Adapun mengenai anak I telah berumur 12 

tahun, maka Termohon menyerahkan pada anak tersebut untuk 
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menentukan pilihan dan hidup bersama dengan Termohon atau 

Pemohon.
81

 

Adapun dalam putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat 

bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxx/2004, bermaterai 

cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti 

P.1),fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I (bukti P.2)  fotokopi 

Kutipan Akta Kelahiran ANAK II (bukti P.3) dandua lembar foto seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan dan satu lembar foto barang (bukti 

P.6).  

Selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi.Saksi I 

beragama Islam di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah ibu 

kandung Pemohon.Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon sudah 

mempunyai 2 orang anak yang keduanya ikut Pemohon. 

Saksi II adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah menerangkan 

bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali, 

bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 

tahun 9 bulan. Bahwa Pemohon berangkat ke kantor pukul 07.00 dan 

pulang sampai rumah pukul 16.00. Bahwa Pemohon mengasuh anaknya 

dengan baik dimana anak-anaknya disekolahkan dan kalau sore juga ikut 

Taman Pendidikan al-Qur‟an (TPQ).
82
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Saksi III adalah atasan Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak 

tahun 1999.Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah tidak harmonis.Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan 

Termohon bertengkar sekitar bulan Juli 2015 karena ada SMS dari saudara 

PIL dengan Termohon.Beberapa bulan kemudian ada kejadian PIL 

digrebek oleh teman Pemohon di perumahan Madigondo.Saksi kenal 

dengan saudara PIL karena dia adalah anak buah saksi.
83

 

Disamping bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon juga 

mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan jawabannya berupa fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk Termohon (bukti T.1), fotokopi surat pernyataan 

Sri Harsini (bukti T.2), dan fotokopi pengembalian pinjaman berupa 

BPKB, pinjaman uang kepada Sutiyem, Siti Asyah, dan Ana Wijayanti 

(bukti T.5, T.6, T.7, dan T.8).  

Termohon juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya: Saksi I 

adalah adik kandung Termohon, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah 

tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi. Bahwa antara Termohon dan 

Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak.Saksi II adalah saudara tiri 

Termohon menerangkan bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah 

kediaman Orang Tua Termohon dan sudah mempunyai 2 orang 

anak.Adapun anak yang sekarang ikut Termohon, saksi tidak tahu anak 

yang ketiga itu anak siapa. 
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Saksi III adalah tetangga Termohon menerangkan bahwa saksi 

mengetahui keadaan rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis 

lagi.Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah 

karena Pemohon banyak mempunyai hutang.Bahwa kalau ada seorang 

anak yang sekarang ikut Termohon saksi tidak tahu anak tersebut anak 

siapa.
84

 

2. Pertimbangan Hukum Hakim 

Majelis Hakim dalam memutus perkara dituntut untuk berlaku 

adil.Oleh karena itu, pertimbangan hukum diperlukan dalam 

menyelesaikan suatu sengketa.Pertimbangan hukum merupakan suatu 

gamabaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi dan menilai fakta-

fakta yang hanya bisa dilihat melalui alat bukti seperti surat-surat atau 

keterangan saksi.
85

Berdasarkan uraian dalam salinan putusan perkara 

nomor: 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw, pertimbangan hakim sebagai berikut:  

Menimbang, bahwa berdasakan bukti P.1, Pemohon adalah suami 

sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2006 dan 

selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Juli 2015 

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 

orang saksi Pemohon yang isinya saling bersesuaian satu dengan yang 

lain. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 

selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan.Kedua saksi mengetahui penyebab 
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ketidak harmonisan rumah tangga adalah karena Termohon berselingkuh 

dengan laki-laki bernama PIL. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan 

keterangan dari 3 orang saksi Termohon yang isinya saling bersesuaian 

satu dengan yang lain. Menerangkan penyebab ketidak harmonisan adalah 

karena Pemohon banyak mempunyai hutang dan selama pisah tersebut 

sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin serta tidak pernah 

bersatu/rukun kembali.Saksi mengetahui Termohon mempunyai anak 

ketiga yang saksi tidak mengetahui siapa bapaknya. 

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian 

akan menimbulkan lebih banyak mad}arrat, maka perceraian adalah solusi 

yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:  

ٌم َعَلي َجْلِب اْلَمَصاِلحِ   َدْرأُ اْلَمَفاِسِد ُمَقدَّ

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada 

menarik kemas}lah}atan (kebaikan)”. 

  

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum (poin 3) menuntut 

agar hak asuh anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II diberikan 

kepada Pemohon (sekarang ikut Pemohon). 

Menimbang atas tuntutan tersebut, Termohon menyerahkan pada 

anak tersebut untuk menentukan pilihan mengingat anak I (laki-laki) telah 

berumur 12 tahun. Sedangkan untuk anak II  masih berumur 6 tahun dan 

sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian seorang ibu, mohon 
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agar Pengadilan Agama memutuskan menolak permohonan Pemohon dan 

menetapkan bahwa hak asuh anak tersebut jatuh pada Termohon.
86

 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (h}ad}a>nah), 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa h}ad}a>nah merupakan kegiatan 

dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik anak sejak ia dilahirkan 

sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu 

dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan 

dalam memutuskan hukum terkait sengketa h}ad}a>nah ini adalah demi 

kemas}lah}atan anak itu sendiri, bukan kemas}lah}atan pihak ibu atau 

ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh para pihak sesuai pasal 26 

ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
87

 

Menimbang, bahwa pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

akibat putusnya perkawinan ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. 

Setelah perceraian mestinya antara mantan suami atau istri tidak perlu 

mempersoalkan hak asuh anak, tetapi keduanya mengasuh dan mendidik 

anak secara bersama-sama atas dasar kesepakatan mereka. Namun yang 

banyak terjadi, justru suami-istri mempersoalkan mengenai kekuasaan 

orang tua/hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur.
88

 

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 yang mana ketentuan ini mempertegas kewajiban orang tua 
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terhadap anaknya tidak boleh putus dan dihalang-halangi meskipun kedua 

orang tuanya telah bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi.
89

 

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal model kekuasaan orang 

tua/pemegang hak asuh, antara lain adalah legal custody yang esensinya 

mengenai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan penting bagi 

seorang anak ada pada orang tua yang di tunjuk sebagai pemegak hak asuh 

(h}ad}a>nah). Namun dalam membuat keputusan pemegang hak asuh 

sebaiknya juga minta saran/pendapat mantannya. Hal ini demi kebaikan 

anak seperti sekolah dan model pendidikan apa yang sebaiknya diterapkan 

untuk anak, sampai dengan keselamatan dan kesehatannya.  

Menimbang, bahwa selain itu ada type physical custody yang 

esensinya adalah memberikan hak/kewenangan orang tua pemegang hak 

asuh anak yang menjadi dasar pijakan di mana anak mesti tinggal dan ikut 

orang tua, dengan tidak menutup kemungkinan memberi kesempatan anak 

untuk tinggal bergiliran di tempat orang tua lainnya (hal ini apabila anak 

menghendaki demikian).
90

 

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Termohon 

sebagai ibu kandung telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain 

bernama PIL sehingga lahirlah seorang anak perempuan dari hubungan 

tersebut. Perbuatan Termohon ini merupakan perilaku yang tercela dan 

tidak terpuji, hal demikian berakibat pada gugurnya hak seorang istri untuk 
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memelihara/h}ad}a>nah terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan i’tiba>r dalam 

kitab Ba>juri juz II halaman 198 yang berbunyi:
91

 

 ال  (واألمانة  ّد اْليانة... الكسف عّما  حيّل و حيمد ... العّفة )العّفة واألمانة 
 حضانة لفاسقة

Artinya: Dan diantara syarat h}ad}a>nah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan 

ama>nah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan 

tidak terpuji, sedangkan ama>nah adalah kebalikan khiya>nat), 
maka tidak ada hak h}ad}a>nah bagi istri yang fasik.  

 

Menimbang, bahwa dengan gugurnya hak h}ad}a>nah Termohon dan 

saat ini anak-anak Pemohon dengan Termohon dalam pemeliharaan 

Pemohon dan berkembang seperti lazimnya anak-anak pada umumnya. 

Maka demi kemas}lah}atan anak-anak tersebut pemeliharaan anak 

(h}ad}a>nah) adalah pada Pemohon sebagai ayah kandungnya. Jika anak 

sudah mumayyiz (12 tahun) anak mempunyai hakkhiya>r untuk memilih 

diantara ibu atau ayahnya sebagai orang yang melakukan h}ad}a>nah.
92

 

Menimbang, terkait tuntutan mut’ah Termohon, bahwa mut’ah 

diberikan berkat pengabdian seorang istri kepada suaminya. Dalam sidang 

juga telah ditemukan fakta Termohon mengabdikan dirinya sebagai istri 

dan mengorbankan segala sesuatunya demi kepentingan rumah tangga 

selama 11 tahun (sejak bulan Agustus 2004 sampai setidaknya tahun 2015 

yang kemudian berpisah) dan telah dikaruniai 2 orang anak. Oleh karena 

itu, ia berhak mendapatkan mut’ah yang sepantasnya.  
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3. Putusan Hakim 

Dari penjelasan dan pertimbangan hakim di atas, majelis hakim 

Pengadilan Agama Ngawi menjatuhkan putusan sebagai berikut.
 
Dalam 

Konpensi mengabulkan permohonan Pemohon, yakni :  

a. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i> 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi.  

b. Menetapkan pemeliharaan anak, yang bernama: ANAK I dan ANAK 

II berada dalam pemeliharaan Pemohon.  

Sedangkan dalam Rekonpensi, hakim mengabulkan gugatan 

Penggugat Rekonpensi (istri) untuk sebagian, yakni: menghukum Tergugat 

Rekonpensi (suami) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi 

mut’ah berupa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 93
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH AL-GHAZA>LI> TERHADAP PERTIMBANGAN 

HAKIM DALAM MELIMPAHKAN HAK H}AD}A>NAH KEPADA AYAH  

 

C. Analisis Mas}lah}ah al-Ghaza>li>  terhadap pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Ngawi dalam Menggugurkan Hak H}ad}a>nah Ibu 

Ketika orang tua bercerai masalah pengasuhan anak sering menjadi 

perselisihan. Pada umumnya sengketa tersebut berakhir dengan penyelesaian 

di Pengadilan Agama. Meskipun dalam agama Islam hak untuk mengasuh 

anak diberikan kepada pihak istri (ibu), namun dalam keadaan tertentu hakim 

diperbolehkan menetapkan pengasuhan anak yang lebih baik dengan memilih 

orang yang lebih bermanfaat bagi anak. Karena subtansi h}ad}a>nah adalah 

kemas}lah}atan anak (bukan kemas}lah}atan bagi bapak atau ibunya). Hal ini 

juga telah disebutkan dalam literature Islam.
94

 

Peran hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas hanya pada 

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa. Dalam persidangan, 

hakim dituntut mengedepankan rasa keadilan berdasarkan fakta dan alasan 

yang diajukan para pihak. Seorang hakim dapat memutuskan perkara dengan 

baik apabila memiliki pengetahuan yang luas. Hal ini sebagaimana Uma>r 

menyarankan Abu> Mu>sa> al-Ash’ari> dengan mengatakan: “pergunakanlah 

paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada 

dalam al-Qur‟an maupun al-Sunnah. Bandingkanlah urusan-urusan itu satu 
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sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa, kemudian 

ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran”.
95

 

Dalam sengketa ini, untuk mencapai kemas}lah}atan anak para pihak 

harus mampu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak 

melakukan h}ad}a>nah tidak perlu merasa dikalahkan (begitu pula sebaliknya). 

Karena hak melakukan h}ad}a>nah bukan menetapkan seorang anak hanya 

menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan pihak lainnya. 

Hak h}ad}a>nah semata-mata menunjukkan kepada seseorang akan hak dan 

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menuju masa depan yang 

baik. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak boleh menghalangi pihak 

lainnya untuk berhubungan dengan anak tersebut.
96

      

Dalam perkara nomor 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw mengenai cerai talak 

dan sengketa hak asuh anak yang penulis teliti. Majelis hakim Pengadilan 

Agama Ngawi mencabut hak h}ad}a>nah ibu (Termohon). Selanjutnya hakim 

mengabulkan permohonan Pemohon (ayah) dan menetapkan hak asuh anak 

kepada ayah berdasarkan beberapa pertimbangan hukum. 

Pertimbangan hakim mengenai pihak yang berhak atas hak h}ad}a>nah, 

dalam faktanya melihat usia anak yang diperebutkan. Berdasarkan ketentuan 

fikih, seharusnya pihak yang berhak atas hak h}ad}a>nah anak ke-2 adalah pihak 

ibu. Hal ini mengingat usia anak adalah 6 tahun (kategori belum mumayyiz). 

Sedangkan untuk anak pertama (12 tahun) diserahkan pada pilihan anak (hak 
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khiya>r). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tentang kewajiban orang 

tua untuk mengasuh dan merawat anak mereka sebaik-baiknya sampai anak 

tersebut dapat berdiri sendiri (mampu mengurus urusannya).
97

  

Berdasarkan uraian putusan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu 

dicermati menyangkut syarat seseorang sebagai pemegang hak h}ad}a>nah dan 

hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Mengenai syarat h}ad}a>nah 

sendiri ada tujuh sebagai berikut” 

قَاَمُة  َانْ " ْيُن َواْلِعفَُّة َواأْلََمانَُة واْْلُُلوُّ ِمْن َزْوٍج َواْْلِ  َوَشرَاِئُط اْلََْضانَِة َسْبٌع اْلَعْقُل َواْْلُرِّيَُّة َوالدِّ
 "َسَقَطتْ  َشْرطٌ  اْخَ لَّ 

 

Artinya :“syarat untuk melakukan tugas h}ad}a>nah ada tujuh yaitu: berakal, 

merdeka, beragama Islam, menjauhkan diri dari hal yang tidak 

baik, ama>nah, sendiri (ibu belum menikah lagi) dan bertempat 

tinggal di daerah anak (bukan musafir). Kalau ada syarat yang 

tidak terpenuhi gugurlah hak untuk mengasuh anak”.
 98

 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang 

yang melakukan tugas h}ad}a>nah setidaknya harus memenuhi tujuh syarat. 

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah hak h}ad}a>nah. 

Termohon (ibu kandung dari kedua orang anak) telah menjalin hubungan 

cinta dengan laki-laki lain. Dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak 

perempuan pada tanggal 2 Juni 2016. Perbuatan tersebut merupakan perilaku 

tercela yang bisa menggugurkan hak h}ad}a>nah ibu.
99

 

Lebih lanjut, menurut penulis pertimbangan hakim menggugurkan hak 

ibu berdasarkan keterangan dalam kitab al-Ba>ju>ri> Juz II halaman 198 “ Dan 
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diantara syarat h}ad}a>nah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan ama>nah”. ‘Iffah 

yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, sehingga hal 

tersebut dapat lebih  menjamin pada pemeliharaan anak. Orang yang curang 

tidak aman bagi anak dan tidak dapat dipercaya menunaikan kewajibannya 

dengan baik. Bahkan nantinya anak dapat meniru kelakuan orang tersebut.
100

  

Ama>nah adalah kebalikan khiya>nat (dapat dipercaya). Ibu yang fa>siq 

tidak berhak mengasuh anak setelah perceraian karena mengasuh anak berarti 

menguasai anak tersebut. Sedangkan orang yang rusak akhlaknya tidak dapat 

memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh serta dikhawatirkan 

anak akan tumbuh meniru cara hidup ibu tersebut. Oleh karena itu ia tidak 

layak melakukan tugas ini.
101

 

Menurut penulis ditetapkannya syarat bagi pemegang hak h}ad}a>nah 

bertujuan untuk melindungi kehidupan anak. Sehingga untuk mewujudkan 

tujuan tersebut diperlukan figur seseorang yang mampu mendidik, mengurus, 

dan memenuhi segala kebutuhan anak. Dari uraian perkara di atas, sudah jelas 

bahwa cacat hukum yang dimiliki ibu dapat membahayakan keselamatan 

jasmani dan rohani anak. Hal tersebut menjadikan penghalang baginya untuk 

menjadi pemegang hak h}ad}a>nah atas kedua anaknya.  

Dalam kasus ini, menurut hakim orang tua yang di tunjuk sebagai 

pemegak hak asuh memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-

keputusan penting bagi anak tersebut. Namun dalam membuat keputusan 

pemegang hak asuh sebaiknya juga minta saran (pendapat) mantannya. Hal 
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ini demi kebaikan anak seperti sekolah dan model pendidikan apa yang 

sebaiknya diterapkan untuk anak tersebut, kemana sebaiknya anak tersebut 

melanjutkan jenjang pendidikannya, bahkan sampai dengan keselamatan dan 

kesehatannya.  

Selain itu kewenangan orang tua sebagai pemegang hak asuh anak 

menjadi dasar pijakan di mana anak mesti tinggal. Namun, tidak menutup 

kemungkinan memberi kesempatan anak untuk tinggal bergiliran di tempat 

orang tua lainnya (apabila anak menghendaki demikian). Artinya orang tua 

juga harus memperhatikan psikologi dan perkembangan anak tersebut.
102

  

Penulis melihat penetapan hakim terkait gugurnya hak h}ad}a>nah ibu 

terhadap anak belum mumayyiz, dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu: 

pertama pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas hak h}ad}a>nah anak, 

berdasarkan terpenuhinya syarat seseorang menjadi pemegang hak h}ad}a>nah. 

Kedua pertimbangan hakim untuk menjamin pendidikan dan kemas}lah}atan 

hidup seorang anak yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan perkembangan 

anak di masa akan datang.  

Dari uaian di atas, pertimbangan hakim mengugurkan hak h}ad}a>nah 

ibu telah sesuai dengan konsep mas}lah}ah al-Ghaza>li>. Sebagaimana kriteria 

mas}lah}ah yang telah ditetapkan al-Ghaza>li>, yakni setiap pembentukan hukum 

yang berdasarkan ketentuan mas}lah}ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang ditetapkan oleh Sha>ri’ (memelihara tujuan shara’) telah terpenuhi. Hal 

ini karena pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan-ketentuan fikih, yakni 
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berdasarkan keterangan dalam kitab al-Ba>ju>ri>, ibu tersebut tidak memenuhi 

kriteria syarat seseorang menjadi pemegang hak h}ad}a>nah.  

Selain itu pertimbangan hakim terhadap tujuan h}ad}a>nah yang 

berkaitan dengan aspek mas}lah}ah yang ingin dicapai yakni melindungi 

kehidupan anak (kemas}lah}atan hidupnya) telah terpenuhi. Hal ini karena 

dasar (pokok) pertimbangan hakim yang paling utama adalah subtansi 

h}ad}a>nah itu sendiri (tercapinya kemas}lah}atan anak). Apabila hakim 

mengabaikan ketentuan tersebut, maka akan menimbulkan kemad}arratan 

(kerusakan) bagi anak tersebut.     

 

D. Analisis Mas}lah}ah al-Ghaza>li> terhadap Pelimpahan Hak H}ad}a>nah Kepada 

Ayah dalam Penetapan No. 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw 

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah 

wajib, karena seorang anak (mah}d}u>n) bisa binasa apabila tidak mendapatkan 

h}ad}a>nah. Adapun urutan pemegang hak h}ad}a>nah diatur tertibnya menurut 

konsep kedekatan dan kelemahlembutan (bukan dengan dasar kekuatan 

perwalian). Hal ini karena hak h}ad}a>nah adalah hak berserikat bersama yang 

diatur berdasarkan konsep kedekatan dan kelemahlembutan terhadap anak 

tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara bapak, ibu dan anak, maka yang 

diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.
103

  

Menurut ulama madhab Sha>fi’i> urutan pemegang hak asuh anak adalah 

Ibu kemudian nenek (ibunya ibu) dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat 
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mereka adalah pewaris-pewaris anak. Kemudian ayah, nenek (ibu dari ibunya 

ayah) dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-

pewaris anak. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul 

kerabat-kerabat dari ayah. Setelah itu hak h}ad}a>nah berpindah secara berturut 

kepada saudara (perempuan) anak, saudara-saudara ibu dan seterusnya.
104

 

Dalam perkara nomor: 0701/Pdt.G/2017/PA.Ngw yang penulis teliti, 

logika pendekatan kemas}lah}atan hak h}ad}a>nah anak diberikan kepada bapak 

bukan nenek (ibunya ibu) dengan pertimbangan: secara psikologi apabila 

permasalahan ibu terhadap anak yang diasuh, bukan permasalahan yang 

berkaitan dengan masalah moralitas. Ibunya masih ikut nenek atau tidak. 

Apabila pada kasus ini hak h}ad}a>nah diberikan kepada nenek, sedangkan ibu 

masih ikut nenek maka sama halnya dengan memberikan h}ad}a>nah kepada ibu.  

Selain itu, ibunya tidak bekerja (ibu rumah tangga) sedangkan ayahnya 

seorang pegawai. Di rumah, anak tersebut dirawat oleh keluarga ayah seperti 

nenek dan gaji ayah sebagian juga diberikan pada nenek sebagai biaya 

pemenuhan kebutuhan anak. Kakak Pemohon juga ikut membina dengan 

mengantar anak ke sekolah dan pada waktu sore anak ikut TPQ.
105 

 

Mas}lah}ah sebagai metode istinba>t} hukum, berdasarkan interpretasi 

ayat-ayat yang terkandung dalam nas}s}. Tujuan shari>’at Islam adalah menjaga 

kemas}lah}atan manusia dengan cara menarik manfaat dan menolak mad}arrat. 

Akan tetapi menurut al-Ghaza>li> mas}lah}ah harus selaras dengan tujuan shara’, 

karena kemas}lah}atan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak 
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shara’, namun sering disandarkan pada kepentingan dan hawa nafsu belaka. 

Hal inilah yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman mujtahid dalam 

membentuk suatu hukum.
106

  

Dalam persidangan, bahwa ibu (Termohon) terbukti memiliki sifat 

yang tidak baik, yaitu sering mengucapkan kata-kata kotor. Ketika ibu dengan 

PIL ditemukan dan anak diminta untuk ikut Pemohon (ayah), perilaku anak 

ke-2 berubah dan suka berkata kotor. Selain itu, Termohon juga membiarkan 

anak melihat hubungan badan antara ibunya dengan PIL.
107

 

Menurut al-Ghaza>li> tujuan yang terkandung dalam shari>’at meliputi 

tiga aspek (d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah dan tah}si>ni>yah) yang harus selalu dipelihara 

terus menerus. Eksistensi mas{lah{ah tidak lepas dari maqa>s}id shari>’ah, karena 

keduanya berorientasi pada kemas}lah}atan yang mencakup lima perlindungan 

hidup (al-us}u>l al-khamsah) yang ingin dicapai. Hal ini meliputi aspek h}ifz} al-

di>n, h}ifz} al-nafs, h}ifz al-‘aql, h}ifz al-nasl, dan h}ifz al-ma>l.108
  

Selanjutnya menurut al-Ghaza>li> permasalahan h}ad}a>nah termasuk pada 

kategori pemberian kekuasaan kepada wali berkaitan dengan mendidik, 

menyususui, membelikan baju dan makanan anak. Karena hal ini masuk pada 

kategori d}aru>ri>yat yang tidak akan ditentang oleh shari>’at, yang mana tujuan 

dari shari>’at adalah tercapainya kemas{lah{atan makhluk.
109

  

Kasus pelimpahan hak asuh anak ditinjau dari segi urgensinya masuk 

kategori mas}lah}ah d}aru>ri>yah. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan 
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kepada anak seperti melindungi agama (h}ifz} al-di>n), mejaga akal (h}ifz al-‘aql) 

dan jiwanya (h}ifz} al-nafs), yakni menjauhkan anak dari perbuatan-perbuatan 

yang di larang oleh agama. Karena ibu yang berzina dan sering mengucapkan 

kata-kata kotor dihadapan anak dapat merusak akidah anak tersebut. Mas}lah}ah 

d}aru>ri>yah yaitu kemas{lah{atan yang harus terwujud dalam kehidupan, apabila 

ditinggalkan akan menimbulkan kemad}arratan (kerusakan).
110

 

Menurut penulis, pelimpahan hak h}ad}a>nah ini apabila ditinjau dari segi 

pembentukan hukum telah memenuhi beberapa kriteria syarat mas}lah}ah untuk 

bisa dijadikan sebagai h{ujjah, sebagaimana yang ditetapkan oleh al-Ghaza>li>. 

Hal ini berdasarkan terpenuhinya kriteria d}aru>rat (bersifat primer), qat}’i>ya>t 

(bersifat pasti bukan wahmi> atau imajinatif), dan mula>ima>t (sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Sha>ri’, artinya kemas{lah{atan ini tidak 

berlawanan dengan ketetapan nas}s}). Namun kasus ini tidak memenuhi kriteria 

syarat kulli>ya>t (bersifat umum) karena h}ad}a>nah ini hanya terkhusus pada 

kemas{lah{atan anak itu sendiri.
111

   

Kasus pelimpahan hak h}ad}a>nah ditinjau dari segi Sha>ri’ (pembuat 

hukum) memerhatikannya atau tidak, maka termasuk kategori mas{lah{ah al-

mu’tabarah. Hal ini berkaitan dengan banyaknya ayat tentang kemas{lah{atan 

anak yang harus terwujud. Apabila orang tua melalaikan kewajibannya akan 

berakibat pada rusaknya kehidupan anak. Seperti terlantarnya anak, anak 

berbuat nakal (berjudi atau minum arak) dan jauh dari perilaku agama yang 

baik karena kurangnya perhatian, pendidikan, dan kasih sayang orang tua.      
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Dalil hukum mengenai pelaksanaan h}ad}a>nah sendiri berdasarkan QS. 

al-Tahri>m: 6 dan QS. al-Baqarah: 223. Kesimpulan ayat tersbut, bahwa kedua 

orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka, sebagaimana setiap 

orang bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Selanjutnya, dakwah dan 

pendidikan terhadap anak harus dimulai dari dalam keluarga. Dengan tuntutan 

ini, diharapkan anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan 

perkembangan jiwa yang baik di masa akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

E. Kesimpulan 

Setelah penulis meniliti kembali analisis keseluruhan skripsi ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 

6. Pertimbangan hakim menggugurkan hak ibu terhadap h}ad}a>nah anak belum 

mumayyiz bertujuan untuk melindungi kehidupan anak, karena subtansi 

h}ad}a>nah adalah kemas}lah}atan anak itu sendiri (bukan kemas}lah}atan ayah 

atau ibunya). Gugurnya hak ibu dengan mempertimbangkan terpenuhinya 

syarat pemegang hak h}ad}a>nah (berdasarkan kitab al-Ba>ju>ri> Juz II halaman 

198). Untuk menjamin pendidikan dan kehidupan anak, diperlukan figur 

yang mampu mendidik dan memenuhi kebutuhan anak. Ibu yang berzina 

dan sering mengucapkan kata-kata kotor dihadapan anak masuk kategori 

fa>siq (tidak memiliki sifat ‘iffah dan ama>nah). Keputusan hakim tersebut 

telah sesuai dengan mas}lah}ah al-Ghaza>li>, yakni kriteria mas}lah}ah harus 

memelihara tujuan shara’, karena cacat hukum yang dimiliki ibu dapat 

membahayakan akidah anak. 

7. Pertimbangan hakim melimpahkan hak h}ad}a>nah kepada ayah, karena 

mempertimbangkan aspek kedekatan anak dengan ayahnya. Selain itu 

karena ibu tidak memiliki pekerjaan dan ia masih ikut nenek (ibunya ibu). 

Kasus pelimpahan hak h}ad}a>nah menurut al-Ghaza>li> ditinjau dari segi 

urgensinya masuk kategori mas}lah}ah d}aru>ri>yah. Hal ini dalam rangka 
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memberikan perlindungan kepada anak seperti h}ifz} al-di>n (melindungi 

agama), h}ifz al-‘aql (mejaga akal) dan h}ifz} al-nafs (jiwa anak). Kasus ini 

juga memenuhi kriteria syarat mas}lah}ah yang ditetapkan oleh al-Ghaza>li> 

yakni d}aru>rat, qat}’i>ya>t, dan mula>ima>t, namun tidak kulli>ya>t. Apabila 

ditinjau dari segi Sha>ri’ memperhatikannya atau tidak, maka termasuk 

kategori mas{lah{ah al-mu’tabarah berdasarkan nas}s} al-Qur‟an dan al-

H}adi>th tentang kemas{lah{atan anak yang harus terwujud.  

 

F. Saran-saran 

1. Bagi orang tua yang melakukan perceraian, perebutan hak asuh anak harus 

dihindari, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan anak. 

Namun apabila terjadi sengketa hak h}ad}a>nah, hendaknya orang tua mampu 

mengendalikan dirinya. Masing-masing pihak tidak boleh menghalangi 

pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak tersebut. Dalam membuat 

suatu keputusan sebaiknya orang tua juga tetap melakukan musyawarah 

(minta pendapat mantannya). 

2. Majelis hakim dalam memutus sengketa h}ad}a>nah haruslah mengutamakan 

tujuan h}ad}a>nah yaitu melindungi kehidupan anak (baik jasmani maupun 

rohani). Oleh karena itu, hakim dituntut cermat dalam menganalisis fakta-

fakta di persidangan. Selain itu, majelis hakim hendaknya tidak terpaku 

dengan hukum-hukum normatif yang dipahami secara tekstual. Namun, 

hendaklah menggunakan pertimbangan hukum yang tidak tertulis yakni 

memahami suatu hukum secara konstektual.  
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