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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Agama Islam memandang mulia terhadap perkawinan dengan menghargai 

dan mengangkat derajatnya sebagai suatu persetujuan yang harus disempurnakan 

segala hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama 

kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat 

mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk 

perzinaan.1 

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang terkait pada suatu 

tujuan yang ingin dicapai. Maka di antara tujuan dari pernikahan seperti yang 

terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 

yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
2 Sedangkan tujuan perkawinan menurut Agama Islam 

adalah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia.3 Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin 

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah 

kebahagian, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau 

miitsaaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.4 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.5 Menurut Bachtiar,
6 membagi 

                                                 
1
Kamaruddin,  Hukum perdata Islam di Indonesia (Kendari:Bahari,  2006), h. 23 

2
Muhammad Amin Suma, Himpunan Uud Perdata Islam dan peraturan pelaksanaan 

hukum Indonesiah (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 329 
3
Yayan Sopyan, Relesi suami istri dalam Islam (Jakarta:Psw UIN Syarif Hidayatullah, 

2004), h. 3 
4
Depertemen Agama R. I. Bahan penyuluhan Hukum (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Hati, 

2003),  h. 166. 
5
Ibid., h. 67 

6
Bachtiar, A. Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia (Yogyakarta: Saujana, 2004), h. 
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empat tujuan perkawinan yang paling pokok adalah: pertama, memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang 

damai dan teratur; kedua, menjaga diri dan perbuatan-perbuatan yang dilarang 

agama; ketiga, menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri; keempat, 

membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan. 

Hal ini senada dengan firman Allah Q. S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : 

                         

                         
Terjemahnya:  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir.7 

Menurut Imam AI-Ghazali dalam Rahman Ghazaly tentang faedah 

melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan 

menjadi lima yaitu : 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya. 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan 

yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram 

atas dasar cinta dan kasih sayang.8 

  

Perkawinan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, karena 

keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari 

individu yang berbeda itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu 

penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami isteri dalam keluarga dan 

                                                 
7
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnnya (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 

406 

 
8 Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Edisi Pertama Cet Ke-2 (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2006), h. 24 
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kesadaran tentang tujuan pernikahan yang harus di capai secara bersama-sama, 

maka keluarga itu akan mudah mengalami hambatan yang merupakan sumber 

permasalahan besar dalam keluarga, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan 

keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. 

Walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam namun tetap memandang bahwa 

perceraian adalah suatu yang harus dihindari. Karena perceraian merupakan suatu 

perbuatan yang memutuskan hubungan yang telah dibangun antara dua belah 

pihak keluarga yang berbeda, dan dalam hal ini juga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan anak. 

Perceraian adalah sesuatu yang selalu dihindari dan merupakan perbuatan 

halal yang di benci oleh Allah. Namun apabila suami istri tidak mampu lagi 

mempertahankan rumah tangga tersebut, maka cara yang terbaik untuk keluar dari 

masalah rumah tangga adalah perceraian. 

Perceraian yang ditempuh oleh suami-istri akan menimbulkan akibat-akibat 

hukum, antara lain menyangkut siapa yang memelihara anak setelah terjadinya 

perceraian. Kedua baik suami maupun isteri berhak memelihara anak mereka. 

Namun anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), hak hadhanah 

(pemeliharaan) pada ibunya, dan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih 

untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.9 

Hadhanah (hak pemeliharaan terhadap anak) selalu menjadi persoalan 

setelah terjadi perceraian, di mana kedua belah pihak suami-istri mengingatkan 

anak-anaknya berada dalam pemeliharaannya. Fakta menunjukkan bahwa tidak 

sedikit perkawinan (rumah tangga) yang hancur akibat permasalahan rumah 

tangga yang menghantamnya, dan akibatnya anak-anak  merekalah yang paling 

menanggung derita. 

                                                 
9
Departemen Agama R. I. Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

Tahun 1998/1999, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di 

Indonesia (Jakarta), h. 72 
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Memelihara anak adalah kewajiban kedua orang tua anak tersebut, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa, ”Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik kanak-anak mereka sebaik-baiknya”.
10

 Kewajibanya orang tua tersebut 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sekalipun perkawinan 

kedua orang tuanya putus karena perceraian (pasal 45 ayat 2). Jadi putusnya 

perkawinan tidaklah berarti kewajiban kedua orang untuk memelihara anaknya 

gugur bersamaan dengan pisahnya orang tua mereka. 

Mengenai pemeliharaan anak ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(Instruksi Presiden Nomor 1991) yakni pasal 105 yang  berbunyi sebagai berikut: 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

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

adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.11 

 

Berdasarkan Pasal 105 tersebut hak pemeliharaanya berada pada ibunya 

dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Setelah anak-anak tersebut 

dapat memilih antara ibunya atau ayahnya. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 74 Pasal 41 mengenai akibatnya 

putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak  pengadilan memberi 

keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
12

 

                                                 
10

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 

tentang perkawinan dengan peraturan pelaksananya (Surabaya: Karya Bhakti), h. 12. 
11

Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Edisi Pertama Cet Ke-4 (Jakarta: 

Akademika Pressindo,  2004), h. 138 
12

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab III  (Bandung : 

Citra Umbara. 2003), h. 78 
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Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu   

- Pasal 4  

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13

 

- Pasal 8 

“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik,  mental,  spritual, dan sosial”.
14

 

- Pasal 9 (1) 

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya
15

. 

 

Sudah menjadi kewajiban dari orang tua untuk memenuhi hak-hak anak 

tersebut, yaitu dengan memberi nafkah untuk pemeliharaan anak (nafkah 

hadhanah) meskipun kedua orang tua tersebut telah bercerai. Hal ini juga diatur 

dalam QS. Al-Baqarah/ 233 yaitu: 

                      

                       

                            

                           

                           

                            
Terjemahannya. 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

                                                 
13

Ibid., h. 7 
14

Ibid., h. 8 
15

Ibid.,  
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pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.16 

 

Telah jelas dalam ayat dan Undang-undang tersebut bahwa kewajiban bagi 

ayah untuk memberi nafkah kepada isteri ataupun anak baik ketika bersama 

ataupun sesudah perceraian dengan cara yang baik. Namun untuk menentukan 

kadar nafkah yang harus diberikan seorang suami yang telah bercerai dari 

isterinya baik itu cerai talak oleh suami atau cerai gugat oleh seoarang isteri 

ditentukan berdasarkan kemampuan seoarang suami bukan menurut kebutuhan 

seorang istri hal ini diperkuat dengan pendapat golongan syafi‟i dalam 

menentukan jumlah nafkah bukan diukur dari kebutuhan, tetapi berdasarkan kaya 

atau miskin seorang suami yaitu berdasarkan kemampuan seorang suami untuk 

memberi nafkah. Apabila terjadi perceraian maka mantan suami tetap 

berkewajiban memberi nafkah kepada mantan isteri dan anak-anaknya. Apabila 

telah ditetapkan dan diberlakukanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 41 mengenai kewajiban nafkah akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian. Maka menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk 

memutuskan perkara perceraian bagi orang-orang Islam yang berada dalam 

wilayah yuridiksinya. 

Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan anak, 

yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. Pasal tersebut sangat jelas, bahwa anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak pemeliharaanya berada pada ibunya 

dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, setelah anak tersebut 

dewasa dapat memilih antara ibunya atau ayahnya. Namun kenyataan yang ada di 

lapangan tidak sesuai dengan Pasal tersebut dikarenakan sebab-sebab tertentu, 

perkara hadhanah yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari pada 

Tahun 2015 berjumlah 33 perkara. 
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Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnnya  (Bandung: Dipnegoro, 2013), h. 
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Berawal dari permasalahan di atas penulis tertantang untuk melakukan 

penelitian yang berjudul. “Analisis Putusan Perkara Hadhanah di Pengadilan 

Agama Kelas 1.A Kendari Nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam”. 

B. Fokus dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas fokus masalah dari penelitian ini adalah 

“Analisis Putusan Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

Nomor 0459/Pdt.G/2015PA.Kdi Perspektif Hukum Islam. 

 Adapun  rumusannya masalah adalah : 

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara hadhanah pasca perceraian di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. 

2. Bagaimana analisis putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 

1.A Kendari nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi menurut perspektif KHI.  

C. Definisi Operasional  

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, agar tidak terjadi salah paham 

dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengatahui 

keadaan yang sebenarnya.17 

2. Putusan adalah telah diselesaikan dan telah ada kepastian.18 

3. Hadhanah adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala 

kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz.
19

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam upaya pencapaian target, penulis menetapkan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

                                                 
17

Yahya A.Muhaimin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta : 2000), h. 

43  
18

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Ke V (Jakarta:2007), h. 379 
19

Ibid., h. 380  
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a. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap perkara hadhanah di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. 

b. Untuk menganalisis putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama 

Kelas 1.A Kendari nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi  menurut KHI. 

    2. Manfaat penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah kontribusi pengetahuan 

mengenai hadhanah di pengadilan Agama Kelas I. A Kendari. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, bahwa hadhanah 

telah diatur Al-Qur‟an dan Hadits. Begitu pula dalam  Undang-undang. 

 

 

  


