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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

1. Sejarah berdiri dan berkembangnya 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. Pada 

awal berdirinya pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari disebut Pengadilan 

Mahkamah Syari‟ah Kabupaten Kendari. Sejak dibentuknya pada tahun 1967 

tidak difasilitasi gedung kantor tersendiri, namun senantiasa menyewa gedung 

sebagai tempat untuk berkantor dan seringkali berpindah tempat. Terakhir 

menyewa sebuah rumah pribadi milik Daeng sitobo di Kecamatan Tipulu 

Kabupaten Kendari sebagai tempat berkantor sampai tahun 1977.70 

Pada umumnya keberadapan Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Kendari, walaupun seringkali aturan 

adat didahulukan sebagaimana yang berlaku terutama pada adat masyarakat suku 

tolaki, misalnya jika ada kasus atau perkata yang diajukan dengan dalil-dalil 

berdasarkan hukum adat, maka yang bersangkutan diberi kesempatan 

menyelesaikan adatnya, kemudian diajukan kembali untuk proses berdasarkan 

kewenangan Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. 

Selanjutnya dengan terbitnya APBN melalui DIPA Tahun Anggaran 1967 

sampai dengan 1977 Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari membangun sebuah 

balai sidang yang bertempat di jalan Abunawas Nomor 16 Kelurahan Wua-wua, 

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Balai sidang 47 tersebut ditempati sebagai 

kantor pada akhir bulan Maret 1977 dengan ukuran gedung 224 m
2
 di atas tanah 

seluas 1.820 m
2
 milik Bapak KH. Hamzah Mappa yang selanjutnya pemiliknya 

diserahkan kepada anaknya yang bernama H. Muchtar.
71
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Sumber Data, Kasubag Umum di Pengadilan Agama Kelas 1  A Kendari, Tanggal 12 

April 2016. 
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Tanah tempat balai sidang tersebut berdiri dalam proses pembebasannya 

dapat terpenuhi seluas 1000 m2 . Pelaksanaan serah terima pembayaran ganti rugi 

tanah tersebut tanggal 8 Agustus 1982 antara Ketua Pengadilan Agama Kelas 1.A 

Kendari yang bernama KH. Hamzah Mappa sebagai pihak Pengadilan Agama 

Kendari dan H. Muchtar sebagai penerima ganti rugi tersebut termasuk di 

dalamnya tanah untuk rumah dinas ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam 

pengurusan sertifikat dipecah menjadi dua yaitu untuk tanah bangunan kantor 

seluas 200 m
2
 yang terbit pada tanggal 7 Mei 1991. Adapun kelebihan tanah 

seluas 820 m
2
 beberapa kali diajukan kepada Departemen Agama namun tidak 

mendapatkan respon positif.72 

Sesuai dengan perkembangan wilayah pemerintah daerah, banyak terjadi 

perubahan status termasuk di dalamnya Kabupaten Kendari sebagai Kota 

administratif yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 yang 

disahkan pada tanggal 3 Agama 1995 ditingkatkan menjadi Kota Madya Daerah 

TK.II Kendari. Kemudian diadakan pemekaran wilayah Tk. II yang terdiri dari 

dua daerah pemerintahan yaitu Kota Madya Kendari dan Kabupaten Unaaha yang 

secara otomatis wilayah Kecamatan juga dibagi yang maka Kota Madya Kendari 

terbagi atas tiga wilayah kecamatan.73 

Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang, maka secara 

yuridis Pengadilan Agama Kendari telah ditingkatkan kelasnya dari II A menjadi 

kelas 1.A karena berkedudukan di ibukota Provinsi sampai sekarang, di samping 

itu wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang berada di Sulawesi 

Tenggara otomatis menjadi wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Sejak 
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Sumber Data, Kasubag Umum, di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, diperoleh 

pada Tanggal 12 April 2016. 
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saat itu Pengadilan Agama Kendari di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Kendari.74 

Pada Tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari mengusulkan 

pengadaan tanah yang dilengkapi dengan data-data yang akurat sebagai 

pendukung proposal untuk usaha pengadaan tanah bangunan atau gedung baru 

pengadilan Agama Kendari. Usulan tersebut mendapatkan respon positif dari 

Departemen Agama RI. Pengadaan Tanah tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Kendari untuk pengadaan tanah tersebut dengan dana sebesar Rp. 

300. 000. 000,- (Tiga Ratus Rupiah) pada tahun 2004 dan berhasil mengadakan 

atau membebaskan tanah dengan ganti rugi tanah bangunan ukuran 50 m x 80 m 

yang terletak di Jalan Pierre Tendean Nomor 45 Kelurahan Baruga Kota 

Kendari.
75

 

2. Dasar Hukum Pendirian  

Penyusunan yuridis Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari didasarkan atas 

kesadaran penyusun sebagai abdi negara dan abdi masyarakat pada bagian 

kesekretariatan di instansi Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, pada awalnya 

dengan memperhatikan perubahan-perubahan perkembangan di wilayah 

pemerintah Sulawesi Tenggara yakni terjadinya pemekaran wilayah dari Tahun 

1996 sampai sekarang. Di samping itu dari kalangan akademika adik-adik 

mahasiswa(i) yang mengadakan penelitian untuk menyelesaikan studinya di salah 

satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, yuridiksi 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari termasuk sejarah pembentukannya yang 

dapat kami lakukan ialah memberikan penjelasan secara lisan dengan 

menyampaikan beberapa Pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

                                                 
74

Sumber Data, Kasubag Umum, di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, diperoleh 

Tanggal 12 April 2016. 
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Peradilan Agama, dan rujukan yang menunjukan batas yuridiksi Pengadilan dan 

kewenangannya. 
76

 

Oleh karena belum ada penyusunan secara tertulis khusus yuridiksi 

Pengadilan tersebut maka pada tanggal 14 Juli 2004 kami menyelesaikan suatu 

catatan tentang sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang 

isinya mengetengahkan sejarah pembentukannya, pembangunan gedung bersama 

dengan denahnya, siapa-siapa yang pernah menjadi ketua, wilayah hukum 

termasuk struktur organisasinya yang selanjutnya menjadi bahan untuk menjawab 

pertanyaan dari adik-adik mahasiswa(i). 

  

3. Luas wilayah hukum 

 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari meliputi wilayah 

Kota Kendari yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu : 

a. Kecamatan Mandonga 

b. Kecamatan Kendari 

c. Kecamatan Kendari Barat 

d. Kecamatan Poasia  

e. Kecamatan Abeli 

f. Kecamatan Kadia 

g. Kecamatan Wua-wua 

h. Kecamatan Kambu 

i. Kecamatan Puwatu 

j. Kecamatan Baruga
77

 

 

4. Sarana dan Prasarana 

Data mengenai keadaan sarana dan prasarana dimaksudkan sebagai fasilitas 

penunjang dalam proses peradilan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memadai baik dari aspek kualitas maupun kualitas merupakan input Pengadilan 

Agama yang menentukan proses dari hasil keseluruhan program-program 

peradilan. Lebih khusus mengenai sarana yang dimiliki oleh kantor Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Kendari berdasarkan data terakhir Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut:78 

a. Ruangan Ketua Pengadilan 
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Sumber Data, Kasubag Umum, di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, diperoleh 

Tanggal 12 April 2016. 
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b. Ruangan Wakil Ketua Pengadilan 

c. Ruangan Kerja Hakim 

d. Ruangan Panitera/Sekretaris 

e. Ruangan Kepaniteraan 

f. Ruangan Kesetretariatan 

g. Ruangan Sidang 1 dan 2 

h. Ruangan Mediasi 

i. Ruangan Arsip 

j. Ruangan Perpustakaan.
79

 

 

 

5. Keadaan Pegawai 

Pengawai pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari terdiri dari 

struktural dan fungsional serta Hakim, dengan tugas masing-masing yang berbeda 

sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan surat keputusan penunjuknya. 

Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari diangkat dan 

diberhentikan berdasarkan Surat keputusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia 

berdasarkan usulan dari  Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari . 

Untuk mengetahui lebih konkrit mengenai keadaan pengawai Pengadilan 

Agama Kelas 1 A Kendari yaitu : 

6. Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari 

a. Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari dari periode pertama 

sampai sekarang 

Tabel 1 

Nama- Nama Hakim Ketua  

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari Tahun 1967-2016 

 

N

O 

 

Nama 

Golo

ngan 

Tera

khir 

Pendidik

an 

Terakhir 

Periode 

Bertugas 

Ket 

1 KH. Hamzah Mappa IV/a BA 
1967 s/d 

1991 
Pensiun 

2 
Drs. H. M. Sanusi Khalid, 

MH 
IV/c S 1 

1991 s/d 

1997 
Pensiun 

3 Drs. Sukiman BP, SH.,MH IV/c S 2 
1997 s/d 

2005 

Hakim 

Tinggi 

4 Drs. Jaharuddin S, SH IV/c S 1 
2005 s/d 

2008 

Hakim 

Tinggi 

5 
Drs. H. Muhammad Hasbi, 

MH 
IV/c S 2 

2008 s/d 

2011 
Mutasi 

6 Drs. H. Muhammad Alwi, IV/c S 2 2011 s/d Mutasi 
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MH 2014 

7 Drs. H. Amridal, SH, MH IV/c S 2 
2014 s/d 

2016 
Mutasi 

8 
Drs. H. Muh Husain Shaleh S. 

H. MH 
IV/c S 2 

2016 s/d 

sekarang 
 

Sumber Data: Kasubag Kepegawaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari 

b. Data Kepegawaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari Tahun 2016 

Tabel 2 

Nama-nama Pengawai dan Hakim 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

 

NO NAMA JABATAN 

1. Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H. KETUA 

2. Drs. Idris Hamzah, M.H. WAKIL KETUA 

3. 

1. Drs. Idris Hamzah,M.H. 

2. Drs. Asnawi Semmauna 

3. Dra. H. Baharuddin, S.H. 

4. Drs. Abdul Latief, M.H. 

5. DR. Mudjahid, M.H. 

HAKIM 

 

6. Dra. Musabbihah, S.H. 

7. Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H. 

8. Drs. M. Darwis Salam, S.H. 

9. Drs. Ansaruddin S.H. 

10. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H. 

11. Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H. 

12. Dra. Nurhayati B. 

13. Drs. H. Abd. Rahim T. 

14. Drs. H. M. Thahir Hi Salim, M.H. 

HAKIM 

4. Drs. Rahmading, M.H. PANITERA 

5. Drs. Hasnawir Badru, M.H. WAKIL PANITERA 

6. Askar, S. Ag. SEKRETARIS 

7. Nadra, S. Ag. PANMUD HUKUM 

8. Sahara B, S. Ag. PANMUD GUGATAN 

9. Marwan, S. Ag., S.H. PANMUD PERMOHONAN 

10. Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom. 
KASUBAG 

KEPEGAWAIAN, 
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ORGANISASI DAN 

TATALAKSANA 

11. Nanik Sri Rahayu, S.H. 

KASUBAG 

PERENCANAAN TI DAN 

PELAPORAN 

12. Rusdianto, S.E. 
KASUBAG UMUM DAN 

KEUANGAN 

13. 

1. Amnaida, S.H., M.H. 

2. H. Basir Ahmad, S.H.,M.H. 

3. Atirah, S. Ag. 

PANITERA PENGGANTI 

14. 1. Cherman Rahman, S.H JURUSITA 

 
2. Djumaddin 

3. M. Aris Jufri 
JURUSITA 

15. 

1. Tajuddin 

2. Sri Mulyani Amin 

3. Hartati, S.HI. 

JURUSITA PENGGANTI 

16. 

1. Musmarlin Muslim 

2. Rostinawati 

3. Sarman 

4. Susilawati, A. MD. 

5. Djuarti S. Tutu 

PNS 

(Sumber Data: Kasubag Kepegawaian di Pengadilan Agama Kelas 1. A Kendari) 

Kendari 2016. 

 

B. Gambaran Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

Pada Tahun 2015 

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi jika 

segala upaya telah diusahakan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang demikian tidak dapat terwujud lagi maka perkawinan dapat terputus karena 

perceraian. Ketika terjadi perceraian antara suami istri yang telah memiliki anak, 

maka perceraian tersebut akan mengakibatkan sengketa hak asuh anak. Faktanya 

di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan agama Kelas 1.A Kendari, Perkara 
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hadhanah yang masuk berjumlah 33 perkara. Untuk lebih jelasnya jumlah 

perkara, latar belakang pendidikan, umur serta pekerjaan akan di sajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 3 

Data Pendidikan Terakhir Penggugat Tahun 2015 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

 

No PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) 

1 TIDAK SEKOLAH 9 

2 SMP/MTS 1 

3 SMA/MAN/SMK 11 

4 S1 10 

5 S2 2 

6 TOTAL 33 

Sumber: Arsip Panitera Muda Gugatan) 

Tabel 4 

Data Golongan Umur Penggugat Tahun 2015 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

NO GOL. UMUR JUMLAH (ORANG) 

1 19< 1 

2 20-30 19 

3 31-40 12 

4 41> 1 

5 TOTAL 33 

(Sumber: Arsip Panitra Muda Gugatan) 

Tabel 5 

Data Jenis Pekerjaan Penggugat tahun 2015 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH (ORANG) 
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1 SWASTA 22 

2 HONORER 1 

3 KARYAWAN 5 

4 PENGUSAHA 1 

5 PNS 4 

6 TOTAL 33 

(Sumber :Arsip Panitra Muda Gugatan) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkara hadhanah pada tahun 2015 

didominasi yang memiliki tingkat pendidikan yang terbilang tinggi. Pernyataan ini 

senada dengan data pada tabel tiga (3) yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

penggugat berpendidikan rata-rata Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 11 

orang. Penggugat tamatan S1 menempati urutan kedua sebanyak 10 orang, bahkan 

ada pula 2 orang yang bergelar magister.  

C. Proses Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1.A 

Kendari Tahun 2015 

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, pada 

dasarnya adalah sebagaimana yang dipakai dalam proses penyelesaian perkara di 

peradilan umum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-undang  Nomor. 

7 Tahun 1989 yaitu: bahwa hukum acara  yang berlaku pada Pengadilan dalam 

lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam 

lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 

1989. 

Menurut Pasal di atas, hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber 

pada : 

1. Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 
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2. Undang-undang yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
80

 

Adapun proses persidangan yang telah ditetapkan majelis hakim dalam 

persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari adalah sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan 

2. Perdamaian 

3. Replik (tantangan penggugat terhadap jawaban tergugat) 

4. Duplik (tantangan tergugat) 

5. Pembuktian penggungat dan tergugat 

6. Musyawarah Hakim 

7. Kesimpulan putusan 

Dalam Penyelesaian perkara hadhanah Pengadilan Agama Kelas 1.A 

Kendari secara garis besar telah melalui semua tahapan tersebut mulai dari 

pemeriksaan sampai pelaksanaan putusan. 

1. Tahap Penerimaan Perkara 

 Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seseorang yang akan 

mengajukan permohonan/gugatan, maka pihak pemohon/penggugat dapat 

mengajukan permohonannya/gugatannya ke Pengadilan Agama, baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 Sebelum melakukan proses persidangan seorang hakim wajib melakukan 

perdamaian (Mediasi) terhadap penggugat dan tergugat, apabila perdamaian 

tersebut tidak berhasil dilakukan maka proses persidangan akan dilanjutkan. 

2. Proses Persidangan 

 Setelah penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan 

dan telah pula melunasi biaya perkara, kemudian ditetapkan majelis hakim yang 

akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam proses 

persidangan seorang hakim melakukan perdamaian terhadap dua belah pihak 
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Abdul Latief, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari, “Wawancara” di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, Tanggal 20 April 2016. 
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penggugat dan tergugat senada dengan yang dikemukakan oleh Abdul Latief 

bahwa: 

“Semua sengketa perdata itu harus dilakukan perdamaian (mediasi) di 

berikan waktu sekian hari untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, 

mediator yang di tunjuk. Kemudian kalau tidak berhasil didamaikan 

berjalan  seperti perkara-perkara lainnya”.81 

  

 Apabila tidak berhasil perdamain itu maka. Hakim yang menengani perkara 

tersebut membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh 

penggugat, kemudian dengan penyampaian tanggapan secara lisan oleh tergugat. 

Selanjutnya apabila telah diberikan jawaban atau tanggapan oleh tergugat maka 

dilanjutkan dengan tahap replik. 

3. Tahap Replik (tantangan penggugat terhadap jawaban tergugat) 

 Replik ini adalah jawaban atau tantangan penggugat terhadap jawaban 

tergugat. 

4. Tahap Duplik (tantangan tergugat) 

 Duplik isinya adalah jawaban tergugat terhadap penggugat yang jawaban 

tersebut di ucapkan secara lisan atau tulisan.  

5. Pembuktian Penggugat dan Tergugat 

 Setelah diadakan tahap duplik dan replik pada tahap selanjutnya, baik 

penggugat maupun tergugat dimohon untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga 

masing-masing untuk memberikan keterangan di persidangan selanjutnya, dalam 

pembuktian diperbolekan membawa alat bukti lainnya misalnya bukti surat 

tertulis, yang mana di dalamnya terkait dengan apa yang menjadi permasalahan. 

6. Musyawarah Hakim 

 Setelah mendengarkan keterangan dari pihak saksi baik penggugat maupun 

tergugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya, selanjutnya 

majelis hakim akan mengadakan musyawarah. 
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Abdul Latief, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, “Wawancara,” di 

pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, Tanggal 20 April 2016. 
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7. Tahap Pelaksanaan Putusan 

 Setelah majelis hakim melakukan musyawarah maka putusan akan di 

bacakan dengan menyebutkan hari, tanggal, serta menyebutkan nama-nama hakim 

dan panitera yang menengani perkara, di hadiri atau tidak di hadiri oleh penggugat 

atau tergugat. 

 Peneliti berpendapat bahwa proses persidangan telah sesuai dengan 

peraturan yang ada, senada dengan apa yang dikemukakan oleh seorang salah satu 

hakim di Pengadilan bahwa: 

“Proses persidangan hadhanah sebenarnya hampir sama dengan proses 

persidangan lain misalnya bila mana ada sengketa mengenai anak, maka di 

ajukan ke Pengadilan, proses persidangannya sama dengan perkara 

perceraian  ada usaha perdamain, ada mediasi, ada jawab-menjawab, ada 

pembuktian kalau terbukti misalnya kepada siapa anak itu harus di serahkan 

lalu di putus”.82 

 

Pernyataan  di atas dipertegas oleh Ansaruddin mengemukakan bahwa: 

“Proses memutuskan perkara sama saja dengan perkara lainya perkara 

pengajuan gugatannya sama membuat gugatan serta alasan-alasannya, 

mendaftar, membayar biaya perkara, disidang oleh majelis hakim yang telah 

ditentukan, ada jawab-menjawab, ada pembuktian, musyawarah hakim dan 

ada putusan”.83 

  

 Pernyataan informan tersebut di atas sesuai dengan hasil observasi yang di 

lakukan oleh peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengikuti 

proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Kelas 1.A Kendari. Menurut 

peneliti  proses persidangan yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur yang 

telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang  

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan  Agama .84
 

 Setelah Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari menerima dan memeriksa 

perkara, maka Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari tersebut menetapkan 

mengabulkan gugatan atau sebagainya. Dalam hal ini memberikan keputusan 
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Abdul Latief, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, “Wawancara,” di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, Tanggal 20 April 2016. 
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Ansaruddin, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, “Wawancara,”  di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, Tanggal 03 Mei 2016. 
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seorang hakim tidak boleh berpihak kepada salah satu antara yang berperkara, 

bersifat bebas dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah.   

 Selain itu, seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum yang ada dalam agama, mempelajari atau mengatahui perkara 

yang mereka putuskan atau yang mereka tangani, sebab apabila ada kesalahan 

dalam memutuskan perkara maka ada yang merasa dirugikan bahkan seorang 

hakim pun akan merasakan petaka maupun pihak yang telah dirugikannya, baik 

penggugat mau pun yang tergugat, dan apabila seorang hakim melakukan 

kesalahan harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. 

 Penggugat maupun tergugat tidak ada yang ingin merasakan ketidakadilan 

seorang hakim apabila melakukan kesalahan yang fatal karena penggugat dan 

tergugat memasukkan perkara semata-mata menginginkan keadilan. 

D. Analisis Penyelesaian Perkara Hadhanah Nomor 0459 di Pengadilan 

Agama Kelas 1.A Kendari Tahun 2015 

 Memutuskan perkara hadhanah bukanlah hal yang mudah, karena perkara 

hadhanah menyangkut kedua orang tua dan anaknya, tidak seorang pun yang 

ingin dipisahkan dengan anak mereka, maka dalam hal ini seorang hakim harus 

pandai menangani perkara, memutuskan perkara seorang hakim mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan khusus. 

1. Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Hadhanah Nomor 0459 Ditinjau 

dari Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

Tujuan pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi jika 

segala upaya telah diusahakan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang demikian tidak dapat terwujud lagi maka perkawinan dapat terputus karena 

perceraian dan berakibat fatal bagi yang mempunyai keturunan. 
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 Ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 

hanya disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. 

Seperti halnya dalam memutuskan perkara hadhanah yang menetapkan seorang 

ayah membayar nafkah hadhanah terhadap anaknya pasca perceraian. 

 Seperti halnya nafkah istri, nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) juga 

diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 

Pasal 41 huruf b menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua 

biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak mereka. Pasal 45 ayat 1 

menjelaskan bahwa kedua tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya 

mereka sebaik-baiknya. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 2 kewajiban 

orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 

kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya 

putus atau bercerai.  

Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  Undang-

undang  Nomor 7  Tahun  1989 tentang Peradilan  Agama  menyatakan bahwa 

selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggungat, 

Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 

dan pendidikan anak. 

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 menyatakan bahwa sesuai dengan 

penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman 

bagi istri, c. Biaya pendidikan bagi anak-anak. Dan dalam hal perceraian 

diatur dalam Pasal 105 c yaitu biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

dan Pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib. (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 Tahun. Dan Pasal 156 d akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian adalah. (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai 

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
85

 

  

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

hukum, antara lain menyangkut siapa yang memelihara anak pasca perceraian. 
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Kedua baik suami maupun isteri berhak memelihara anak mereka. Dalam 

Undang-undang Nomor. 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.
86

 

-  Pasal 8 

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.87
 

 

- Pasal 9 (1) 

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya.88 

 

Pasal-Pasal di atas telah menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban dari 

orang tua untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, yaitu dengan memberikan 

nafkah untuk pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) meskipun kedua orang tua 

tersebut telah bercerai, karena semua anak berhak untuk hidup, membutuhkan 

perlindungan, pendidikan, dan lainnya dari kedua orang tuanya untuk kesejahtraan 

anak. Seperti yang telah di jelaskan dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 Ketentuan nafkah istri dan anak dalam peraturan perundang-undangan 

adalah sebagai dasar hukum materil untuk melaksanakan dan menegakkan hak 

istri dan anak dibutuhkan hukum acara, dalam hal ini telah menjadi sebuah 

putusan Pengadilan, namun yang menjadi pertimbangan disini adalah tentang 

pemeliharan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun. 

 Kelahiran anak sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi karena 

hubungan suami istri dan membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban orang 

tua dan hak seorang anak. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi 

oleh orang tua, salah satu yang terpenting adalah nafkah yaitu hak untuk 
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mendapat penghidupan yang layak baik sandang, pangan atau tempat tinggal 

bahkan pendidikan. Masalah perceraian keluarga yang telah mempunyai anak, 

yang harus diprioritaskan adalah kesejahtaraan dan kelangsungan hidup anak 

siapa yang akan memelihara anak apakah anak tersebut bersama ibunya atau anak 

tersebut tinggal bersama ayahnya, karena orang tua yang telah bercerai semua 

berkeinginan tinggal bersama anaknya baik seorang ibu maupun seorang ayah 

kerena tidak ingin dipisahkan dengan buah hatinya.  

  Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan  disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan 

karena perceraian adalah. 

 

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

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai pengasuan anak-anak, Pengadilan memberikan 

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 suatu kewajiban bagi bekas 

istri.89 

 

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang perkawinan penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sekalipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, 

tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya menjadi 

putus juga, dan orang tua harus menjalankan kewajibannya menafkahi anaknya, 

memberikan pendidikan, pasca percerain. 

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi: 

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 hak pemeliharaannya. 

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.90 

 

 Melihat Pasal 105 bagian a yang berbunyi anak belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penulis berpendapat bahwa anak yang 
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belum berumur 12 Tahun berada pada ibunya. Namun pada saat penulis 

melakukakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. Penulis 

mendapatkan kejanggalan adanya ketidaksesuaian pada perkara hadhanah putusan 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. 

 Nomor : 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi. Putusan tersebut menjatuhkan 

hadhanah kepada ayahnya karena ibunya dinilai tidak layak lagi menjadi 

hadhin, alasannya bahwa ibunya yang tidak bertanggung jawab dan begitu 

tega meninggalkan kedua anaknya di rumah lalu pergi bermesraan dengan 

laki-laki lain ketika suami yang sah tengah menjalankan tugas  di luar kota. 

Selain ibunya tidak bertanggung jawab ibunya juga kasar kepada anaknya, 

kemudian anaknya menjadi ketakutan dan menangis, ibunya juga pernah 

melakukan penganiayaan terhadap mertuanya.
91

 

 Berdasarka Pasal 105 yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum 

mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal ini tidak sesuai 

dengan  kenyataannya yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari.  

Faktanya  diungkapkan oleh  Latief bahwa. 

“Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak di bawah umur adalah 

hak pemeliharaan jatuh pada ibunya akan tetapi itu bukan harga mati, bukti 

yang akurat perkara ini masuk di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, hak 

pemeliharaan jatuh pada ayahnya, karena ibunya tidak memenuhi syarat 

tidak amanah ibunya nakal, suka keluar, suka selingkuh, suka meninggalkan 

anaknya di rumah, tidak sholeh dibandingkan ayahnya yang lebih baik dari 

ibunya, karena apabila anak  mengikuti orang yang tidak baik ditakutkan 

anak mengikutinya seperti ibunya hanya melakukan hal yang maksiat saja 

kemudian anak diasuh oleh ibunya bisa-bisa anaknya juga pelaku maksiat, 

apabila anak mengikuti yang baik insya Allah akan baik walaupun ibu yang 

mempunyai hak mengasuh namun hak tersebut menjadi gugur karena 

perbuatan-perbuatan tidak amanah.92 

 

Ungkapan Latief di atas dipertegas oleh Ansaruddin bahwa. 

“Meskipun Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 105 menetapkan bahwa anak di bawah umur adalah hak 

pemeliharan kepada ibunya akan tetapi hal ini bisa berubah dalam beberapa 

kondisi, misalnya ibu pindah agama,  ibu mempunyai sifat atau karakter 

tidak baik menurut norma hukum, ibunya suka keluar dengan laki-laki lain 

bukan suaminya, selingkuh dan lain-lain. Dengan terpenuhinya 

pengecualian di atas,  maka hak pemeliharaan anak bisa saja dialihkan ke 

ayahnya walaupun anak masih dalam usia di bawah umur atau belum 

mumayyis (12 tahun ). Salah satu bukti konkrit yaitu kasus hadhanah yang 

pernah diadili oleh hakim-hakim di Pengadilan agama Kelas 1.A Kendari,  

hak pemeliharaan anak jatuh ke tangan ayahnya”.93 

                                                 
          

91
Kutipan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, 

Nomor:0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi, Tanggal 20 April 2016. 
92

Abdul Latief, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, “Wawancara,” di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, Tanggal 20 April 2016. 
93

Ansaruddin, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, “Wawancara,” di 

pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, Tanggal 03 April 2016. 



61 

 

 

 Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa:  

 

“Ayahnya memiliki penghasilan, sedangkan ibunya tidak memiliki 

penghasilan, bagaimana ibunya mau mengurus anaknya sementara ibunya 

suka keluar tidak jelas dengan orang lain, suka meninggalkan anaknya di 

rumah dan keterangan ini dikuatkan oleh saksi”.
94

 

 Berdasarkan pemaparan hakim di atas dan pengamatan penulis di lapangan 

melihat bahwa perkara hadhanah yang diputuskan di Pengadilan Agama Kelas 

1.A Kendari tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 bagian a 

yang menjelaskan bahwa, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun kenyataannya sesuai dengan 

keterangan hakim di atas bahwa ada kasus tentang hadhanah yang diadili oleh 

hakim-hakim di Pengadilan Agama Kelas 1.A. Kendari hak asuh jatuh pada 

ayahnya.  Penyataan hakim di atas sesuai dengan putusan. 

 Nomor : 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi majelis menilai penggugat sebagai 

seoarang wanita/seoarang ibu yang tidak dapat memelihara dan menjaga 

sifat dan sikapnya dengan berani melanggar norma hukum dan norma 

agama, menampakkan sifat tercela, bermesraan dengan lelaki lain layaknya 

suami istri pada saat mana masih berstatus istri sah tergugat, oleh karenanya 

majelis berpendapat demi perkembangan mental dan moral kedua anak 

penggugat dan tergugat tersebut, lebih tepat hak hadhanah berada pada 

tergugat/ayahnya, menimbang bahwa terhadap gugatan hadhanah tersebut, 

majelis berpendirian secara hukum anak yang belum mumaiyyiz  hak 

hadhanah berada pada ibunya, akan tetapi dalam hal dan kondisi tertentu 

seperti halnya penggungat yang berakhlak tidak terpuji, ketentuan tersebut 

dapat disimpangi, putusan menyatakan gugatan hadhanah penggungat 

tersebut tidak dapat diterima. 

 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

majelis berpendapat hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat yang 

berinesial M.K dan Z.A  lebih tepat berada pada tergugat, tanpa membatasi 

hak-hak penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dengan kedua anaknya.
95

 

 

 Menurut penulis dari putusan tersebut bahwa hakim mempunyai 

pertimbangan  khusus dalam memutuskan perkara, khususnya memutuskan 

perkara hadhanah yang menyangkut hak asuh anak yang belum mumayyis atau 

belum berumur 12 tahun, putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 105 yang 

berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun 
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adalah hak ibunya. Namun putusan ini telah sesuai dengan Maqashid Syari‟ah 

yang membahas tentang pemeliharaan keturunan. Sebagaimana di jelaskan Abu 

Ishad al-Syatibi sebagai berikut: 

 Maqashid Syari‟ah adalah hukum-hukum disyariatkan Allah untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat 

kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi menjadi tiga yaitu 

kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, kebutuhan tahsiniyat.
96

 

 

 Salah satu dari tiga kebutuhan tersebut membahas tentang pemeliharaan 

keturunan terdapat pada kebutuhan dharuriyat, kebutuhan dharuriyat adalah 

tingkat kebutuhan yang harus ada. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan 

terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

 Menurut Abu Ishad al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori 

ini yaitu : Memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, 

memelihara keturunan serta memelihara harta. 

 Putusan hakim di atas telah sesuai Maqashid Syari‟ah terdapat pada 

Dharuriyat tentang pemeliharaan keturunan (anak) sehingga tidak terancam 

kemaslahatan umat manusia di dunia. Putusan hakim terhadap perkara hadhanah 

Nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi putusan ini di ajukan dengan gugatan kumulatif 

yaitu gabungan antara dua perkara dalam satu persidangan, putusan tersebut 

semata-mata untuk kemaslahatan anak sehingga anak yang belum mumayyis atau 

belum berumur 12 tahun jatuh kepada ayahnya, walaupun putusan tersebut tidak 

sesuai dengan Pasal 105 KHI. 

 Penulis berpendapat bahwa seorang hakim dalam memutuskan perkara 

khususnya perkara hadhanah banyak yang menjadi pertimbangan-pertimbangan 

khusus bukan hanya karena ibunya dinilai tidak bisa menjadi hadhin, namun 

hakim juga melihat bahwa apakah ibunya tersebut mempunyai pekerjaan menetap 

atau tidak karena anak membutuhkan biaya hidup. Apa bila ibunya tidak 

mempunyai pekerjaan lalu anak tersebut bagaimana bisa dibiaya ketika ibunya 

tidak mempunyai pekerjaan menetap.  Bila mana anak di jatuhkan pada ibunya 
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dikhawatirkan terjadi kemudaratan terhadap anak seorang hakim juga 

mementingkan kemaslahatan bagi anak dan seorang hakim mempunyai dasar 

hukum  dan memiliki pertimbangan tertentu. 

 Hakim dalam menetapkan hadhanah atau (fisical custady) akibat 

perceraian, harus didasarkan atas kepentingan terbaik anak, pendapat anak 

harus didengar dan dipertimbangkan oleh hakim. Berbagai kitab fikih dan 

juga dalam KHI, hadhanah merupakan hak dan sekaligus kewajiban orang 

tua. Ketika terjadi sengketa mengenai hadhanah, maka hakim harus 

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama yang 

merupakan kewajiban orang tua.97 

 

Memandang bahwa dalam memutuskan perkara hadhanah bukanlah 

memutuskan perkara yang ringan, seoarang hakim harus mempelajari dan 

mengerti pokok masalah yang dihadapi para pencari keadilan, karena masing-

masing orang tua memiliki potensi untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu, 

hakim harus mempertimbangkan orang tua mana yang lebih dominan memiliki 

potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus diserahi tanggung 

jawab hadhanah atas anaknya, seperti dalam putusan nomor 

0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi, hakim menjatuhkan hak asuh kepada ayahnya dan 

mempunyai banyak pertimbangan tertentu. 

Putusan di atas juga telah sesuai Undang-undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman pada Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan.
98

 Pasal tersebut bermaksud bahwa seorang hakim 

mempunyai  kekuasaan dalam memutuskan perkara untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penulis berpendapat bahwa 

hakim yang memutuskan perkara tersebut telah menegakkan hukum dan keadilan, 

yang mana dalam putusan tersebut hak asuh anak di jatuhkan kepada ayahnya 

demi kemaslahatan anak, sesuai putusan nomor 0459/Pdt.G/2015/PA.Kdi yang di 

ajukan dengan gugatan kumulatif. Putusan tersebut bukan hanya telah sesuai 
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dengan maqashid syari‟ah, Undang-undang menurut penulis juga telah sesuai 

dengan sabda Nabi Saw. 

Berdasarkan sabda Nabi Saw. Sebagai berikut. 

 

،  َع لَع  إِدذَع  حَع َع َع  اْنَع كِد ُهلل :  َع لَع رَعسُهللوْنلُهلل  اِد  َعلىَّن  اُهلل  َعلَع ْنهِد  َعسَعلَّن َع :  َع ْن  َع ْن ِد    ْن ِد  اْنعَع اِد
طَعأَع،  ْنَعلَعهُهلل  َعجْن ُهلل  ،  َعأَع خْن لْنَع َع َع ،  َعإِدذَع  حَع َع َع  َع جْن ،  ْنَعلَعهُهلل  َعجْن َع نِد ،  َعأَع  َع اَع لْنَع َع َع  99. َع جْن

 
Artinya: 

“Dari Amru bin Al Ash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, apabila 

seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan injtihadnya 

itu benar, maka dia mempunyai dua pahala. Namun apabila seorang 

hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka 

dia (hanya) mempunyai satu pahala.”(Shahih:Ibnu Majah) 

 

 Berdasarkan hadis tersebut di atas apabila ijtihad hakim tidak mendatangkan 

kebaikan dan manfaat (salah) maka hakim mendapatkan 1 (satu) pahala. Namun 

apabila keputusan hakim benar dan mendatangkan kebaikan dan manfaat dalam 

memutuskan perkara maka ia mendapatkan 2 (dua) pahala. Keputusan hakim di 

pengadilan Agama kelas 1.A Kendari bertentangan dengan KHI Pasal 105 namun 

mereka memiliki alasan yang kuat. 

 Menurut penulis Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak 

bersifat imperatif (mutlak) hak asuh jatuh di tangan ibunya terhadap anak yang 

belum mumayyis (12 Tahun), akan tetapi jika kepentingan anak menghendaki lain, 

maka hakim dapat mengesampingkan Pasal tersebut dan menjatuhkan putusan 

sesuai dengan kepentingan anak, kemaslahatan bagi anak tersebut sesuai dengan 

hati nurani seorang hakim dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

2. Upaya perdamaian dalam perkara hadhanah. 

Pihak Pengadilan telah berupaya semaksimal mungkin agar perkara 

hadhanah ini diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak ada yang merasakan 

ketidakadilan yang dijatuhkan oleh pihak hakim, karena dalam putusan 
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Pengadilan akan ada salah satu pihak yang merasakan ketidakadilan baik 

penggugat mau pun tergugat.  

Perdamaian dalam kasus hadhanah mempunyai nilai luhur tersendiri, 

dengan tercapainya perdamaian antara mantan suami atau pun istri agar anak yang 

diperselisihkan tidak terbebani akibat perselisihan kedua orang tuanya. Oleh 

karena itu pihak Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari melakukan upaya 

perdamaian. Namun faktanya upaya tersebut tetap tidak bisa menyelamatkan 

perkara hadhanah tersebut, salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas 1.A 

Kendari memberikan alasan bahwa: 

“Perkara hadhanah yang masuk di Pengadilan sangat susah untuk 

didamaikan karena perkara ini menyangkut persoalan buah hati mereka, jadi 

ketika istri/suami datang ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan 

hadhanah berarti tekatnya sudah bulat, karena semua orang tua tidak ada 

yang ingin dijauhkan dengan buah hatinya.100 

 

 Pernyataan di atas menegaskan bahwa apabila perkara hadhanah sudah 

masuk di Pengadilan, maka kemungkinan untuk mendamaikan sangat kecil. 

Namun, pihak Pengadilan melakukan banyak upaya untuk mendamaikan perkara 

hadhanah. 

 Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Kelas 1.A Kendari, upaya yang dilakukan untuk mendamaikan para 

penggugat yaitu. 

 Pertama, dalam setiap proses persidangan, majelis hakim diwajibkan untuk 

berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Salah satu hakim yang membenarkan 

pernyataan ini mengatakan bahwa: 

“Pada sidang pertama majelis hakim diwajibkan untuk melakukan upaya 

perdamaian kepada kedua belah pihak, apabila upaya ini tidak berhasil, 

maka sidang dilanjutkan dan setiap persidangan hakim harus selalu 

berupaya untuk mendamaikan”.101 

 

 Kedua, dalam persidangan apabila upaya mendamaikan yang dilakukan 

majelis hakim pada sidang pertama gagal, maka dilakukan proses mediasi. Proses 
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mediasi adalah suatu proses yang mana kedua belah pihak yang bersengketa atau 

lebih, menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam 

mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba membujuk para pihak untuk 

berdamai  yang dimaksud menunjuk pihak ketiga diatas adalah seorang hakim.  

  Semua hakim di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, merupakan 

mediator yang jadwal mediasinya sudah ditentukan. 

Pendapat Ansaruddin dipertegas oleh Latief mengatakan bahwa: 

“Semua sengketa perdata itu harus dilakukan perdamaian (mediasi) di 

berikan waktu sekian hari untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, 

mediator yang di tunjuk. Kemudian kalau tidak berhasil didamaikan 

berjalan  seperti perkara-perkara lainnya”.102 

 

Pernyataan di atas menegaskan bahwa semua sengketa perdata harus 

dilakukan perdamain baik sebelum dilakukan persidangan maupun perkara 

tersebut telah diproses di Pengadilan dan diberikan waktu sekian hari untuk 

melakukan perdamaian atau mediasi. 

3. Upaya Perlindungan Terhadap Hak Nafkah Anak dalam Hadhanah pasca 

Perceraian 

  Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 memberikan perlindungan terhadap 

hak nafkah anak pasca perceraian diantaranya biaya pemeliharaan anak 

ditanggung oleh ayahnya, namun fakta-fakta di lapangan menunjukan bahwa 

terdapat anak yang tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian dikarenakan 

faktor tertentu, diantaranya: 

a. Faktor-faktor Penyebab Seorang anak tidak dinafkahi pasca perceraian. 

 Problematika kehidupan sangat beragam di dalam rumah tangga 

apabila permasalahan tersebut tidak bisa lagi diselesaikan dengan hati 

yang dingin, perdamaian akan sulit untuk dicapai. Ketika perceraian 

terjadi maka akan menimbulkan lagi masalah yang baru bagi yang 

mempunyai keturunan, seperti ayah yang memberikan nafkah kepada 
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anaknya sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri dalam artian bisa 

mandiri bisa menafkahi dirinya sendiri, seperti apa yang penulis pahami 

bahwa ayah bertanggung jawab kewajiban atas nafkah terhadap anaknya 

apabila terjadi perceraian namun dalam realita tidak sesuai apa yang 

penulis pahami karena banyaknya seorang ayah tidak bertanggung jawab 

atas kewajibannya menafkahi anaknya pasca perceraian, penulis 

berpendapat bahwa seorang ayah yang tidak bertanggung jawab atas 

kewajiban yang melekat pada dirinya mempunyai faktor-faktor apakah 

seorang ayah tersebut tidak mengatahui kewajibannya sebagai seorang 

ayah, atau kurangnya pengetahuan agama, sehingga seorang ayah tidak 

menafkahi anaknya pasca perceraian. Pendapat penulis senada dengan 

pernyataan yang diungkapkan oleh Ansaruddin bahwa: 

“Kewajiban menafkahi bagi ayah terhadap anaknya itu mutlak, 

karena tidak ada namanya bekas anak. Namun ayah yang tidak 

menafkahi anaknya pasca percerain yang pertama karena 

kemungkinan besar memang tidak ada penghasilannya, kemudian 

yang kedua ayahnya tidak mengatahui kewajibannya bahwa seorang 

yang menafkahi anaknya, meskipun mantan isterinya juga kerja, 

karena Undang-undang yang mengatur itu dan itu perintah Agama 

sebatas kemampuan ayahnya, ketiga penyebabnya adalah 

ketidaksadarannya dan tidak mengatahuinya agama.”103 

  

 Ungkapan di atas dipertegas oleh Latief  yang juga menangani kasus yang 

sama yaitu masalah hadhanah bahwa : 

“Bahwa tidak ada alasan bagi ayah tidak menafkahi anaknya selama 

masih sehat, mampu membiayai sesuai pendapatan mereka, karena 

itu adalah kewajiban seorang ayah menafkahi anak sehingga ia 

dewasa/mampu membiayai hidupnya. Karena tidak ada namanya 

bekas anak. Faktor-faktor seorang ayah yang tidak menafkahi 

anaknya kurangnya pengatahuan tentang agama dan ketidaksadaran 

atas kewajiban yang melekat pada diri seorang ayah.”104 

 

  Berdasarkan pemaparan hakim dan pengamatan penulis di lapangan tanpak 

bahwa faktor penyebab ayah tidak menafkahi anaknya adalah kurangnya 

pengetahuan tentang Agama dan ketidaksadarannya atas kewajiban yang melekat 
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pada diri seorang ayah yang harus bertanggung jawab atas nafkah seorang anak 

sampai anak tersebut dewasa/mampu membiayai hidupnya.  

  Faktor-faktor penyebab seorang ayah tidak menafkahi anaknya pasca 

perceraian bukan hanya kurangnya pengetahuan Agama, atau ketidaksadaran atas 

kewajibannya namun tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun 

lingkungan sekitarnya, kurangnya pendapatan seorang ayah. 

b. Solusi untuk seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian. 

 

 Melihat dari banyaknya permasalahan-pemasalahan dikalangan 

masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan khususnya bagi anak-

anak yang orang tuanya telah bercerai, yang mestinya anak hidup 

selayaknya, berpendidikan dan sebagainya namun karena faktor 

perceraian orang tuannya anak jadi terlantar, bahkan tidak berpendidikan 

dan ketika orang tuanya bercerai banyak orang tua khususnya seoarang 

ayah tidak lagi menafkahi anaknya, baik yang mempunyai 

pekerjaan/mampu manafkahi anaknya, maupun yang tidak mempunyai 

perkerjaan. 

Kasus di atas selalu mengalami peningkatan akibat perceraian, 

tentu saja tidak bisa dikatakan “wajar” atau biasa. Ini menunjukkan 

seolah-olah anak tidak lagi dianggap karunia Allah Swt. Oleh karena itu 

dibutuhkan solusi untuk mengurangi kasus tersebut agar anak bisa hidup 

layak, berpendidikan karena anak adalah salah satu karunia Allah Swt. 

Solusi diungkapkan oleh salah satu hakim bahwa: 

“Memberikan masuk-masukan kepada ayahnya bahwa menafkahi 

anak adalah kewajiban seorang ayah apabila tidak dilaksanakan 

adalah dosa dan pasti dipertanyakan di akhirat nanti, artinya itu 

pendekatan Agama, selanjutnya dari pihak keluarganya memberikan 

masukan bahwa apabila anak diterlantarkan, tidak diurus anak 

tersebut bukan anaknya dibicarakan tetapi ayahnya, dan setelah 

bercerai jangan lupa anaknya, karena itu tetap anaknya, walaupun 

anaknya diasuh oleh ibunya.”105 
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Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ansaruddin bahwa: 

“Setelah bercerai cukuplah ibu dan ayah yang putus ikatannya, 

jangan mempertambah masalah, ayah tetap menafkahi anaknya, dan 

jangan memaksa ayah bahwa harus menafkahi anaknya sebanyak-

banyaknya, harus disesuaikan pendapatan ayah, selanjutnya seorang 

ayah harus mengetahui bahwa ini adalah kewajiban, agar anaknya 

tidak terlantarkan.”106 

 

Jadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh hakim untuk mengurangi tingkat 

kasus ayah yang tidak bertanggung jawab atas nafkah terhadap anaknya adalah 

memberikan nasehat, terhadap ayah tersebut mengenai kewajiban memberikan 

nafkah kepada anak walaupun telah terjadi perceraian.  

Apabila dalam perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, 

ditetapkan bahwa anak ikut ibunya, maka hakim secara ex officio dapat 

mewajibkan suami menanggung nafkah anak akibat perceraian meskipun 

tidak ada permintaan dari ibunya dalam petitum. Ketika terjadi sengketa 

mengenai pengasuhan anak (hadhanah) dan hakim menetapkan bahwa 

anak harus ikut ibunya demi kepentingan terbaik anak, maka hakim dapat 

mewajibkan suami menanggung biaya untuk pemeliharaan dan 

pendidikan anak-anak yang tidak turut pada ayahnya ( Pasal 156 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam.
107

 

 

Menurut penulis untuk memberikan solusi mengenai kasus tersebut tidak 

cukup dengan sekedar nasehat yang diberikan hakim terhadap ayah yang tidak 

bertanggung jawab atas pemberian nafkah terhadap anaknya setelah terjadinya 

perceraian, tetapi perlu adanya sanksi yang memberatkan terhadap  seorang ayah 

yang tidak menafkahi, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hakim secara ex 

officio dapat mewajibkan suami menanggung nafkah anak akibat perceraian 

meskipun tidak ada permintaan dari ibunya dalam petitum, sehingga seorang ayah 

yang tidak menafkahi anaknya timbul efek jera dan tetap menafkahi anaknya 

walaupun telah terjadi perceraian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam skripsi yang telah 

ditemukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Proses penyelesaian perkara hadhanah pasca perceraian di Pengadilan 

Agama Kelas 1.A Kendari, secara garis besar telah melalui semua tahapan 

proses penyelesaian menurut hukum acara, mulai dari pemeriksaan sampai 

pelaksanaan putusan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pemeriksaan 

berkas, perdamaian, replik, duplik, pembuktian penggugat/tergugat, 

musyawarah hakim, kesimpulan/putusan. Proses pengambilan putusan 

juga telah sesuai dengan prosedur yang berupaya menerapkan aspek 

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

(manfaat).  

2. Dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadhanah di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, jika disesuaikan dengan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 105  tidak sesuai, hal ini dikarenakan ada faktor-faktor 

tertentu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, 

seperti pihak ibu dinilai tidak pantas menjadi hadhin dan putusan ini 

dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi anak. 

B. Saran  

  Penulis mengemukakan beberapa saran yang bersifat menghimbau tentang 

analisis putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

sebagai berikut. 

1. Kepada pihak orang tua yang telah bercerai khususnya kepada ayah agar 

tetap menafkahi anaknya karena itu merupakan kewajiban. Sehingga anak 


