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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relefan 

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Rifaldi dengan judul “Penerapan 

Nafkah Hadhanah dalam Putusan Verstek (Studi kasus di Pengadilan Agama  

Kelas I.A Kendari”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 

Hakim Agama Kelas I.A Kendari dalam Penetapan Nafkah Hadhanah pada 

Perkara Perceraian yang diputus secara Verstek.20 

 Penelitian yang dilakukan oleh Harlina dengan judul “Hadhanah dalam Adat 

Bugis di Kelurahan Puday Kecamatan Poasia ditinjau Dari Kompilasi Hukum 

Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Hadhanah 

sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau tidak.
21

 

Beberapa sumber penelitian yang sudah disebutkan di atas adalah 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Peneliti–

peneliti  terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis, yakni penelitian ini lebih menitikberatkan  pada proses penyelesaian 

hadhanah ditinjau dari perspektif  KHI di Pengadilan Agama  Kelas I. A Kendari. 

B. Tinjauan Tentang Hadhanah 

1. Pengertian Hadhanah 

Istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama 

yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan kafalah dan hadhanah dalam 

arti sederhana ialah “pemeliharaan”atau“pengasuhan”. Dalam arti yang lebih 

lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya 

perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan 
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istri telah terjadi perceraian sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah 

dan ibunya.
22

 

Hadhanah juga dapat diartikan menurut bahasa berarti “meletakkan 

sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu 

menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu 

di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” 

dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak 

dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri.23 

 

Kamaruddin mengemukakan bahwa pemeliharaan anak adalah pemenuhan 

berbagai aspek kebutuhan primer dan skunder anak. Pemeliharaan meliputi 

berbagai aspek kebutuhan pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan 

segala aspek yang bekaitan dengan kebutuhannya.24 

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat 

anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak 

orang tua (terutama ibu) atau ayahnya. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki 

misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah menjadi hak ibu sehingga ia dapat 

saja mengugurkan haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, hadhanah itu menjadi 

hak bersama antara orang tua dan anak. Sedangkan Menurut Wahbah al-Zuhaily, 

hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi 

pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.25 

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua 

untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencakupi 

kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. 

 Sedangkan menurut As Shan‟ani menjelaskan bahwa hadhanah menurut 

bahasa adalah mengasuh atau memelihara bayi. Menurut istilah, hadhanah adalah 

pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikan, 

pemeliharaanya dari segala yang membahayakan jiwanya.26 
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Pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya bercerai, akan meninggalkan 

beban berupa tanggungan kepada anak jika memiliki anak di mana anak akan 

mendapatkan pembiayaan dari orang tuanya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian hadhanah adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik 

anak mereka  dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan tersebut mencakup masalah 

pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. 

2. Dasar Hukum Hadhanah 

a. Al-Qur‟an 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan 

tanggung jawab kedua orang tuanya (suami isteri). Untuk masalah  biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), 

sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah 

SWT :Q. S. Al-baqarah ayat 233 

                     

                      

                            

                            

                            

                         
Terjemahnya.: 

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 
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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.27 

 

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-

anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga imam dalam 

rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-

anaknya. 

b. Hadits 

 Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada 

bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), Nabi menunjuk 

ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya: 

يَع رَعسُهللوْنلَع  ا إِدّن   ْنِنِد هَعذَع  ك َعنَع ْن :  َع ْن  َع ْن ِد  اِد  ْن ِد  َع ْن ٍر  رَع ِد َع  اُهلل  َع ْنْن ُهلل َع   َعنَّن  اْن َع َع َع  َع اَع ْن 
،  َع َعرَع دَع  َعنْن يْنَع ْنزِد  َعهُهلل  وَع ًء،  َعإِدنَّن  َع َع هُهلل طَعلَّنقَعِنِد قَع ًء،  َعحَعجْن ِدي اَعهُهلل حِد  َعطْنِنِد اَعهُهلل  ِد َع ًء،  َعثَع ْن يِد  اَعهُهلل سِد

رَع َع هُهلل  َعْحْنَع ُهلل،  َع . ( َعنْن ِد  َعحَع ُّق  ِدهِد اَع اَعْن  ْنَع ْن ِد ِد ْن :  ْنَعقَع لَع  َعَع  رَعسُهللوْنلُهلل  ا  َع َّن  ا  َعلَع ْنهِد  َعسَعلَّن َع . اِدِنيِّن 
 28. َع ْنُهللوْن دَع  ُهللدَع،  َع َع َّن َعهُهلل  اْنَع  كِد ُهلل 

Artinya: 

“Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: bahwa ada seorang wanita 

berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai 

wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan 

pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya 

ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku.” 

Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak 

dengannya selagi engkau belum menikah.” (H. R. Ahmad. Abu Daud, 

Baihaqiy dan Hakim). 

 

3. Hadhanah Menurut Fikih 

a. Syarat-syarat hadhanah 

Apabila seorang istri dan suami bercerai dan mempunyai anak maka 

ibunyalah yang berhak memelihara sampai berumur 7 tahun. Setelah anak 
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berumur 7 (tujuh) tahun, ia bebas memilih, karena keduanya mempunyai hak 

untuk memeliharanya dan mempunyai hak memilih. 

Adapun yang menjadi syarat-syarat dari hadhin (pemelihara) antara lain 

sebagai berikut : 

1) Sudah dewasa. Orang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas 

yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan 

yang dilakukanya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan. 

2) Berpikir sehat. Orang kurang akalnya sepeti idiot tidak mampu berbuat 

untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu 

berbuat untuk orang lain. 

3) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur Ulama, 

karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan 

mengarahkan agama anak yang diasuh oleh orang yang bukan Islam 

dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. 

4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 

dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini 

disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang 

komitmen Agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan 

memelihara anak yang masih kecil.29 

 

Syarat-syarat tentang nafkah hadhanah sangat diperlukan, sebab 

pemiliharan anak itu dilakukan antara dua unsur yang menjadi rukun dalam 

hukumnya, yaitu orang yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang 

diasuhkan yaitu mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat dan yang telah 

ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya untuk wajib dan 

sahnya tugas pengasuhan tersebut. Masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara 

bersamaan berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan mereka 

tersebut. Setelah perceraian dan keduanya harus bercerai, maka ibu dan ayahnya 

berkewajiban memelihara anak mereka secara sendiri-sendiri. Adapun syarat yang 

akan bertindak sebagai pengasuh sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

Abd Rahman Ghazaly mengemukakan bahwa ayah dan ibu yang bertindak 

sebagai pengasuh disyaratkan : 

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan 

hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang 

berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya 

dihabiskan untuk bekerjaan. 
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2. Hendaklah ia orang mukallaf, yaitu telah baliqh, berakal dan tidak 

terganggu ingatanya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan 

tanggung jawab, sedangkan orang bukan mukallaf adalah orang yang tidak 

dapat mempertanggung jawabkan perbuatan. 

3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah. 

4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama 

yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi 

pekerti anak, seperti pezina, tidaklah pantas melakukan hadhanah. 

5. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan 

mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan 

mahram dengan si anak, maka hadhanah itu berhak melaksanakan 

hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya. 

6. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah 

orang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.30 

 

Sedangkan syarat untuk anak yang akan diasuh adalah sebagai berikut :  

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan sebelum dapat berdiri sendiri 

dalam mengurus hidupnya sendiri. 

2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak 

dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti idiot.31
 

 

Hadhanah berhenti apabila anak yang diasuh itu sudah tidak lagi 

memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, ia sudah dewasa dan dapat berdiri 

sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokonya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas yang merupakan syarat dan bila kedua orang tua 

anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan 

hadhanah atas anak adalah ibu, sebab ibu lebih memiliki rasa kasih sayang 

dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih 

dibutuhkan kasih sayang, bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala 

biaya yang diperlukan untuk anak tetap berada di bawah tanggung jawab ayahnya. 

b. Upah Hadhanah 

Pembahasan Hadhanah ibu tidak berhak atas upah hadhanah, seperti 

upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau 

selama masih dalam iddah, dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai 

nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah.32 

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah sejak ia 

menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusun yang bekerja 

menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). 
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Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah, juga wajib 

membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak 

memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib 

membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika 

si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan 

termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti : makan, minum, 

tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkan. 

Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani 

asuhannya dan gaji ini menjadi utang yang di tanggung oleh ayah serta baru bisa 

lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.33 

Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan 

melakukannya dengan sukarela sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau 

dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah 

kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya 

perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan anak kecil harus 

tetap  pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuk apabila ayahnya tidak 

mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia 

boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk 

mengasuhnya dengan sukarela, syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak 

kecil dan pandai mengasuhnya. 

c. Yang Berhak Melakukan Hadhanah 

Seorang anak yang permulaan hidupnya sampai kepada umur tertentu 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti 

makan, pakaian, membersihkan dirinya. Karena itu perlu orang yang 

menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai 

keinginan agar anak itu baik dikemudian hari. Seorang hadhin harus 

mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.34 

  

Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi hadhin adalah ibu dari ibu (nenek) 

kemudian saudara ibu sekandung dalam melakukan hadhanah didahulukan 
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saudara seibu, kemudian apabila saudara seibu tidak ada maka yang berhak 

menjadi hadhin adalah saudara perempuan ibu seayah, lebih didahulukan pihak 

saudara seibu dalam melakukan hadhanah, dibanding saudara seayah. 

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah di atas adalah  

nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena nenek lebih 

berhak dibanding saudara kandung, saudara perempuan ibu sekandung 

didahulukan dan saudara seibu dibanding saudara perempuan seayah, kemudian 

kerabat ibu didahulukan atas kerabat ayah. 

Dasar urutan di atas urutan kerabat yang ada hubungan mahramnya, apabila 

kerabat yang ada hubungan mahramnya tidak ada maka hak hadhanah pindak 

kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.  

 

d. Batas Umur Hadhanah 

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadits yang menerangkan 

dengan tegas tentang masa hadhanah, hanya terdapat isyarat yang 

menerangkan masa tersebut. Karena menetapkannya dengan berpedoman 

kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi hadhanah 

anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan 

penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti 

makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempat tidurnya dan 

sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah 

baligh atau telah datang masa haid pertamanya.35 

 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan hadhanah 

adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan 

mampu berdiri sendiri. Dari pengertian hadhanah tersebut telah dapat dipahami 

bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu 

saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan 

maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan 

dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun 

rohaninya. 
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 Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhanah 

tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan 

untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya 

yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak 

membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhini kebutuhan 

pokoknya sendiri, maka masa hadhanah adalah sudah habis atau 

selesai.36 

 

Menurut Ulama‟Syafi’iyyah: 

“Masa pemeliharaan anak (hadhanah) tidak ditentukan, akan tetapi 

anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah 

satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat 

memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-

laki memilih ibu, maka tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada 

ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. 

Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama 

ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih 

tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apa 

bila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada 

ibunya”.37 

  

Menurut Ulama‟Hanafiyyah, Masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-

laki dan sembilang tahun bagi anak perempuan.”38 Sedangkan menurut Ulama 

„Malikiyyah, Masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak 

perempuan, dan sesudahnya anak itu disuruh memilih di antara kedua orang 

tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka.” 

Berdasarkan pendapat beberapa ulama‟di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa masa hadhanah itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak 

sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurusi sendiri 

kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah 

mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri serta usia tamyiz semestinya 

tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat 

banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, 

lingkungan dan sebagainya. 
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Kesimpulan lain yang dapat dipetik dari pendapat tersebut adalah bahwa 

dalam hal terjadinya perceraian, maka hadhanah terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

a. Anak yang belum tamyiz, ibunyalah yang berhak untuk menangani masalah 

hadhanah selama ibunya belum menikah dengan orang lain.  

b. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. 

Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan 

untuk memilh antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, 

anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih 

senangi. Hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. 

هَعبَع :  َع َع ْن  أِد هُهلل َعيْنْن َع َع رَع ِد َع  اُهلل  َع ْنهُهلل  َعنَّن  ا َع  َعً    اَع ْن  يَع  رَعسُهللوْنلَع  اِد، إِدنَّن زَع ْنجِد  يُهلل ِديْن ُهلل  َعنْن يَعذْن
ُّق  َعلىَّن  ،  َعسَعقَع ِنِد اِد ْن  ِدئْن ِد  َعأِد  ِد َع َعةَع،  َعجَع ءَع زَع ْن جُهلل َع ،  ْنَعقَع لَع  ا َّنِبِد ،  َع َع ْن نْنَعفَععَعِنِد  ِدإِد ْنِنِد

،  َعأَع خَعذَع  ِد َع ِد  ُهللايِّنهِد، ) اُهلل  َعلَع ْنهِد  َعسَعلَّن َع  ،  َعخُهللذْن  ِد َع ِد  َعييِّن ِد َع  ثِدئْن َع ،  َعهَعذِدهِد  ُهللاُّقكِد يَع  غَعالَعمُهلل هَعذَع   َع ْنُهللوْنكَع
 39.رَع َع هُهلل  َعْحْنَع ُهلل،  َع اَع رْن ْنَععَعة،  َع َع َّن َعهُهلل  الْنيِّن ْن اِدذِديُّق . ( َع  نْنطَعلَعقَع ْن  ِدهِد 

Artinya: 

”Dari Abi Hurairah R.A, bahwa seorang wanita berkata, “Wahai 

Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Ia telah 

memberikan makan dan minum kepadaku dari (penghasilan) yang didapat 

dari sumur Abu Inabah”. Kemudian suaminya datang lalu Nabi SAW  

bersabda, “Nak ini ayahmu dan ini ibumu, railah salah satu tangan yang 

engkau kehendaki,” Ia lalu meraih tangan ibunya. Kemudian sang ibu 

pergi dengannya. (H. R Ahmad dan Imam empat disahihkan oleh 

Tirmidzi). 

 

Hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa hadhanah 

(pemeliharaan anak) yang belum mumayyiz menjadi kewajiban bagi ibu selagi 

belum menikah lagi. Apabila anak tadi sudah mumayyiz, maka diberi kebebasan 

untuk memilih di antara keduanya (ayah/ibu), siapa baginya yang merasa dapat 

memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak). 
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Tampak jelas dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara 

kedua orang tuanya, menetapkan untuk memelihara anak pada pihak ibu selama si 

anak belum balig dan belum menikah dengan lelaki lain. Alasannya bisa dilihat 

pada pernyataan Abu Bakar Siddiq dibawah ini: 

Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih 

penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.
40

 

 Jelaslah bahwa jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak 

yang belum mumayyiz tersebut adalah dari pihak istri. Alasannya adalah seperti 

yang telah diungkap dalam penyataan Abu Bakar-meminjam ungkapan Masdar F 

Mas‟udi dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung 

selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang ibu 

dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan 

seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu 

akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara sehat.41 

Senada dengan penjalasan Masdar, menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, 

sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk 

mendidik dan memperluan anak dalam usianya yang masih amat mudah itu, dan 

juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Di samping itu, ibu memiliki waktu 

yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya dibanding seorang ayah yang 

memiliki banyak kesibukan.42 

Namun sekali lagi penting dicatat, keunggulan ibu tidak diperlukan untuk 

selamanya. Ini berlaku untuk anak-anak yang belum mumayyiz. 

4. Hadhanah Dalam Perspekif UU KHI dan Perkawinan 

a. UU KHI 
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UUP Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus 

tentang pengasuhan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 

secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para 

hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih.Barulah setelah 

diberlakukannya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  dan 

Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan KHI, masalah 

hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama 

diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.43 

 

 Menurut Pasal 98 tentang pemeliharaan anak 

Pasal 98 

 

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan. 

(2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 

yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 

tuanya tidak mampu.
44

 

Pasal 98 ayat 1 memberikan penjelasan bahwa seseorang dapat dikatakan 

dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun sepanjang tidak memiliki kelainan 

fisik dan mental dan apabila anak tersebut belum mencapai 21 tahun namun 

pernah menikah juga telah dikategorikan sebagai dewasa. 

Ayat 2 menjelaskan adanya wali (orang tua) bagi anak yang terlibat dalam 

masalah hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. 

Pasal 99 

Anak yang sah adalah : 

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 

b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 

istri tersebut.
45

 

Artinya anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama 

dikatakan sebagai anak yang sah. 

Pasal 100 

 

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.
46
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Hal tersebut menunjukan bahwa anak hanya mendapatkan hak haknya dari 

garis keturunan ibunya saja. 

Pasal 101 

 

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak 

menyangkalnya, dapat meneguhkan peningkarannya dengan li‟an.
47

 

Li‟an dapat dilakukan dengan cara mendatangkan 4 orang saksi dan 

bersumpah sebanyak empat kali dan sumpah terakhir adalah laknat allah 

diatasnya. 

Pasal 102 

 

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahirkan dari 

istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka 

waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya 

perkawinan atau setelah suami itu mengetahuinya bahwa istrinya 

melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 

mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. 

(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak 

dapat diterima.
48

 

Pasal 102 menjelaskan bahwa suami yang mengingkari seorang anak yang 

lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka 

180 hari sesudah lahirnya anak tersebut. Namun pengingkaran yang diajukan 

sesudah lampau waktu atau melewati 180 hari setelah anak tersebut dilahirkan 

maka pengingkaran tersebut tidak dapat diterima oleh pihak Pengadilan. 

Pasal 103 

 

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran 

atau alat bukti lainnya. 

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) 

tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan 

tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang 

teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. 

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka 

instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 

Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang 

bersangkutan.
49

 

Pasal 103 menjelaskan bahwa asal usul anak hanya bisa dibuktikan dengan 

akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila alat  bukti tidak ada, maka Pengadilan 

Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seoarang anak setelah 
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mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu, apabila telah menemukan bukti-bukti 

maka anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

Pasal 104 

(1) Semua biaya penyusuan anak ditanggung jawabkan kepada ayahnya. 

Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan 

dibebankan kepada yang berkawajiban memberi nafkah kepada 

ayahnya atau walinya. 

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat 

dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan 

persetujuan ayah dan ibunya.
50

 

Pasal 104 menerangkan bahwa biaya penyusuan anak ditanggung oleh 

ayahnya apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan 

kepada yang berkewajiban. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun. 

Pasal 105 

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 diantara ayah atau ibunya sebagai pemengang hak 

pemeliharaannya. 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
51

 

Pasal 105 menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, jika anak sudah berumur 12 tahun 

keatas anak dapat memilih antara ayah atau ibunya, biaya pemeliharaan 

ditanggung oleh ayah. 

Pasal 106 

 

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 

yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak 

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali suatu 

kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalah dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).52 

 

Pasal tersebut menunjukkan bahwa apabila anak belum dewasa dan 

mempunyai harta kedua orang tuanya berkewajiban untuk menjaga harta anaknya, 

dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut, kecuali 
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suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, apa bila orang tua menimbulkan 

kerugian terhadap harta tersebut, maka orang tua harus bertanggung jawab atas 

kelalaiannya. 

b. UU Perkawinan 

 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan (“UU Perkawinan”) disebutkan bahwa akibat dari 

putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah. 

 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkawajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

pernyataannya tidak dapat memberi 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 sesuatu kewajiban bagi 

bekas isteri.53
 

 

Berdasarkan Pasal 41 UU Perwakinan yang telah penulis kutip 

di atas maka jelas bahwa sekalipun suatu perkawinan sudah putus 

karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua 

(suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut menjadi putus. 

C. Putusan Hakim  

1. Pengertian Putusan Hakim  

 Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, 

apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus 

menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. 

Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-
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pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang 

memeriksa perkaranya.54 

  Putusan adalah hasil atau atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah 

dipertimbangkan dengan baik yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun 

lisan. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan adalah suatu 

pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk 

itu dan diucapkan  di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tujuan 

untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang 

berperkara.55 

  

 Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis hakim yang 

diberi wewenang menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dan diucapkan di 

dalam persidangan terbuka untuk umum.
56

 

 Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk 

tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut 

memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh 

Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh panitera pengganti yang 

ikut sidang sesuai penetapan panitera Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 

tahun 1970. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar 

sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang tertuliskan haruslah benar-benar 

sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang Pengadilan.
57

 

2. Proses Pengambilan Putusan 

 Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan. Memutuskan perkara 

mempunyai proses-proses tertentu sebagai berikut. 

a. Musyawarah Majelis Hakim 

    Musyawarah majelis hakim merupakan perlindungan yang 

dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang 

diajukan dan sedang diproses dalam persidangan di pengadilan Agama 
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yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara 

rahasia, rapat majelis hakim ini hanya diketahui oleh anggota majelis 

hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum.58 

Ketua majelis hakim yang memimpin permusyawaratan tersebut 

memberikan kesempatan kepada hakim anggota yang didahului 

oleh hakim yunior, hakim senior dan kemudian Ketua majelis 

hakim untuk mengemukakan pendapatnya. Hal terpenting dalam 

mengemukakan pendapat oleh hakim dalam majelis tersebut adalah 

kemampuan mengkonstatir fakta atau peristiwa (pokok sengketa), 

kemudian mengkualifisir fakta yang benar-benar terjadi untuk 

dinilai hubungan hukum mana, dan hukum apa yang akan 

diterapkan dalam pengambilan putusan untuk memberi keadilan 

kepada para pihak yang berperkara.59 

 

b. Metode Penemuan Hukum 

 

 Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang 

diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling 

sulitdilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum, 

sebenarnya hakim tidak mengatahui semua hukum, sebab hukum itu 

tebagi berabagai macam. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar  

terhadap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama, ia tidak boleh 

menolak perkara karena hakim sebagai penegak hukum. 

  Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya 

harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang 

ada dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu Majlis hakim 

sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu menemukan 

fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, 

serta alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan.60 

 

 

  Jika fakta konkrit telah ditemukan oleh hakim, maka tindakan 

selanjutnya adalah mengkualifisir fakta-fakta konkrit, artinya memilah 

dan memilih fakta mana yang relevan dengan tuntutan (petitum), 

kemudian baru upaya menemukan hukumnya dari sumber-sumber 

hukum. 

                                                 
58

Ibid., h. 278 
59

Ibid., 
60

Ibid., h. 279 



36 

 

 Adapun menemukan suatu hukum dengan menggunakan metode 

interpretasi sebagai berikut.  

1. Penafsiran subsumtif yaitu penerapan suatu teks Undang-

undang terhadap kasus in konkreto sekedar menerapkan 

sillogisme. 

2. Penafsiran gramatikal yaitu untuk mengetahui makna teks 

Undang undang ditafsirkan dengan menguraikannya menurut 

bahasa umum sehari-hari. 

3. Penafsiran sistematis dan logis yaitu menafsirkan suatu 

Undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan 

lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. 

4. Penafsiran historis yaitu penafsiran teks Undang-undang 

didasarkan pada sejarah terbentuknya Undang-undang tersebut. 

5. Penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu menerapkan makna 

Undang-undang disesuaikan dengan kebutuhan hukum sosial. 

6. Penafsiran kompratif yaitu penafsiran Undang-undang dengan 

memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. 

7. Penafsiran restriktif  yaitu menafsirkan Undang-undang dengan 

cara membatasi ruang lingkup Undang-undang tersebut, 

dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik 

tolak pada arti bahasa. 

8. Penafsiran ekstensif yaitu menafsirkan Undang-undang 

melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. 

9. Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran Undang-undang bersifat 

antisipasi dengan menggunakan Undang-undang yang belum 

memiliki kekuatan hukum.61 

 

 Adapun  penemuan hukum dengan metode konstruksi 

sebagai berikut.  

1. Argumen peranalogian, yaitu penalaran yang digunakan 

terhadap suatu peristiwa yang belum tersedia peraturan 

hukumnya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam 

Undang-undang, atau dalam kajian hukum Islam disebut 

“qiyas”. 

2. Metode argumentatum a‟contrario, yaitu suatu penalaran hukum 

dengan membatasi penerapan hukum pada peristiwa tertentu 

yang tersebut dalam Undang-undang, sedangkan peristiwa lain 

yang tidak diatur dalam Undang-undang itu diterapkan makna 

kebalikan dari aturan Undang-undang tersebut, atau dalam 

kajian hukum Islam disebut “mafhum almukhalafah”. 

3. Pengkonkritan hukum (Rechtsvervijnings) yaitu penalaran 

hukum dengan pengkonkritan terhadap suatu masalah hukum 

yang terlalu umum dan sangat luas, atau dalam kajian Islam 

mirip dengan penerapan al-muqayyadterhadap nash „am(umum). 

4. Fiksi hukum yaitu penalaran hukum mengikuti asas “in dubito 

pro reo” artinya asas yang mengatakan bahwa setiap orang 

dianggap mengetahui hukum.62 

Setelah penemuan hukum dilanjutkan dengan teknik pengambilan Putusan. 
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c. Tekhnik Pengambilan Putusan 

 Adapun hal terpenting dan strategis dalam mewujudkan sebuah 

putusan adalah terletak pada strategi dan tehknik pengambilan 

putusan. Tekhnik pengambilan putusan dimaksud terdiri beberapa 

tahapan yaitu: 

1. Pokok sengketa 

pokok sengketa diketahui dan disimpulkan hakim dari 

informasi yang disampaikan oleh para pihak yang termuat dalam 

surat gugatan , jawaban, replik dan duplik. Melalu 

i tahap jawab-menjawab oleh para pihak di persidangan, 

hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit 

yang sedang disengketakan. Peristiwa yang sedang 

disengketakan inilah sebagai pokok masalah dalam perkara itu 

dan menjadi fokus perhatian pada proses pemeriksaan 

selanjutnya. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, 

maka proses selanjutnya juga salah.
63

  

2. Pengumpulan Data untuk Menemukan Fakta Konkrit. 

Setelah hakim dapat merumuskan pokok masalah atau pokok 

sengketa. Berdasarkan pembuktian  hakim akan mendapatkan 

data bersumber dari bukti tertulis dan atau keterangan saksi dari 

beberapa fakta untuk diolah guna menemukan fakta, atau 

peristiwa yang dianggap benar dan peristiwa yang dianggap 

salah. Adapun data yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut 

harus dianalisa dari segi konsistensi.64 

Oleh karena itu seluruh fakta yang disimpulkan dari data 

yang bersumber dari alat-alat bukti itu harus dipertimbangkan 

secara menyeluruh baik fakta yang relevan atau tidak, dengan 
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pokok sengketa agar dapat dikualifisir mana fakta yang 

dianggap benar dan yang dianggap salah. 

3. Penemuan Hukum 

  Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya 

hakim melakukan proses penemuan dan penerapan hukum. 

Menemukan hukum tidak sekedar mencari Undang-undang 

untuk diterapkan dalam peristiwa atau fakta yang dianggap 

benar itu, akan tetapi bagaimana agar peristiwa yang dianggap 

benar itu diarahkan kepada Undang-undang (hukum), sebaliknya 

Undang-undang tersebut sejalan dengan peristiwa yang 

dianggap benar tersebut.  

  Apabila peristiwa yang dianggap benar itu telah ditemukan 

hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan oleh hakim 

adalah agar aturan hukum yang diterapkan itu memenuhi aspek 

filosofis (keadilan), yuridis (kepastian hukum) dan aspek 

sosiologis (manfaat). Untuk hal tersebut hakim harus tepat 

menggali sumber hukum atau penggunaan metode penafsiran 

atau konstruksi.65  Penemuan Hukum ini telah sesuai dengan 

putusan Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari pada putusan 

nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi setelah fakta yang dianggap 

benar ditemukan, selanjutnya hakim melakukan proses 

penemuan dan penerapan hukum. 

4. Pengambilan Putusan 

  Jika penemuan dan penerapan hukum telah dilaksanakan 

oleh hakim, maka harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang 

disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu 
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penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan 

oleh Undang-undang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran, 

penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak 

mungkin data mengenai sasaran penelitian.66
 Metode ini dipilih oleh penulis agar 

mendapatkan data yang akurat dari sumber data.  

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk membangun ideografi dari body of knowledge, sehingga cenderung 

dilakukan tidak untuk menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat 

generalisasi, melainkan untuk membuat penjelasan mendalam atau ekstrapolasi 

atas objek tersebut.67 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan  Juni 2016 

2.Tempat Penelitian. 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama  Kelas 1.A Kendari. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah 

diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan 

wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang 

mengetahui perkara tersebut. Di samping itu pengambilan data dilakukan dari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang 
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