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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 

umat manusia, maka adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan, dibina 

sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dan untuk membentuk 

sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.
1
 

Islam memandang perkawinan itu suatu nilai keagamaan sebagai wujud 

ibadah kepada Allah dan Sunnah Nabi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. 

Sehingga unsur ibadah dalam perkawinan yang berarti ingin menyempurnakan 

sebagian dari agama dan menumbuhkan nilai kemanusian serta rasa kasih 

sayangnya terhadap manusia lainnya.
2
 

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat yang di 

dalamnya hanya terdiri dari suami, istri dan anak. Setiap individu juga pasti 

menginginkan sebuah keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling kasih sayang, 

terciptanya keharmonisan, ketentraman dalam berkeluarga (sakinah, mawaddah, 

wa rahmah) dan itulah merupakan kunci dari tujuan sebuah perkawinan.
3
  

Tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Firman 

Allah SWT QS. Ar-Rum Ayat 2I sebagai berikut:  
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Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), h.1 
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Kamal  Mukhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan, (Jakarta,  PT. Bulan 
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َنُكم مََّودًَّة َوَرحَْ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ  ۚ  ًة َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ

ُُونَ ِإنَّ ِف  ٍ  لََِّْوٍ  يَ تَ َفكَّ يَا ََ ََ ِل  ََٰ  ...١٢   
Yang Artinya : “…Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan- 

Nya di antaramu rasa kasih dan sayang….” (QS. Ar-Rum: 21)  

Maksud dari penjelasan arti ayat di atas, bahwa dalam membina rumah 

tangga yang tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri, 

perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera.  

Sebuah keluarga akan berjalan dengan harmonis dan tentram, apabila 

seorang ayah akrab dengan anak dan bekerja sama dengan ibu dalam memberi 

bimbingan atau pendidikan kepada anak.
4
Menurut ajaran agama, anak merupakan 

amanah atau titipan dari Yang Maha Kuasa melalui anugerah-Nya yang diberikan 

kepada siapapun hamba-Nya yang dikehendaki agar dijaga, dipelihara dan 

dilindungi, karena itu menjadi tanggung jawab orang tua.
5
  

Di samping itu, salah satu yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab 

pemeliharaan anak. Maka pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua 

orang tua sehingga pemeliharaan anak meliputi berbagai hal seperti, kasih sayang, 

pendidikan, ekonomi dan kebutuhan pokok anak lainnya. Pemeliharaan anak juga 

                                                           
       

4
Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
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Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-kahfi,  2008), h. 
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bukan kepada material saja, melainkan kepada kebutuhan dalam menjaganya yang 

penuh rasa kasih sayang, kesabaran dan ikut turut menjadi faktor penentu 

pembentuk kepribadian anak dan unsur penting dalam pertumbuhan seorang anak. 

Sehingga antara anak dan orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik dan agar 

tidak terjadi kerusakan pada mental anak, tetapi apabila itu tidak dipenuhi maka 

kemungkinan besar anak akan terpengaruh oleh pergaulan yang negatif yang bisa 

merusak anak.
6
  

Pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian dalam bahasa fiqih disebut 

dengan Hadhanah. Hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang belum 

(atau tidak) bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan 

diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madharat atau 

kesengsaraan bagi anak.
7
 

Proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang 

berdekatan maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali, hadhin atau Hadhanah 

dalam bahasa arab adalah pemeliharaan anak atau hak asuh. Secara etimologis, 

Hadhanah ialah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. 

Sedangkan secara terminologisnya ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

yang tujuannya untuk mendidik, menjaga dan menyayanginya, karena masih 

belum mampu berdiri sendiri untuk keperluannya.
8
 

Hak asuh (Hadhanah) anak yang berhak dalam pemeliharaan nya adalah 

ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan bapaknya, dan selama 

                                                           
       

6
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 240 
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ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Karena apabila ibunya menikah, 

maka hak Hadhanah tersebut beralih kepada bapaknya.
9
 Agama Islam itu 

memberikan syarat-syarat kepada seorang pengasuh yaitu: berakal, baligh, 

mempunyai kemampuan, tidak membenci anak dan beragama Islam/ seakidah 

dengan sang anak.
10

 Dalam Undang-undang yang ada di Indonesia sendiri 

mengenai hak asuh anak bahwasannya tidak menjelaskan secara langsung 

mengenai syarat-syarat bagi pengasuh anak, karena dalam undang-undang itu 

sendiri hanya mengatur seorang yang berhak sebagai pengasuh anak yang melihat 

pada kesejahteraan bagi anak itu sendiri sedangkan dalam ajaran Islam itu sendiri 

ditetapkan adanya syarat-syarat bagi pengasuhnya (hadhin).  

Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 

tahun  2014 tentang Perlindungan Anak pada Bab III mengenai hak dan kewajiban 

anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Oleh karena itu 

kebahagian anak merupakan pula kebahagiaan orang tua, maka seorang anak perlu 

mendapatkan rasa kasih  sayang dari  orang tua,  dimana  kondisi  setiap  anak  itu 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
11

 Dan jika tidak ingin terjadi adanya 

keresahan pada anak atau menjadi korban akibat sebuah perceraian atau menderita 

kerugian seperti mental, fisik dan sosial bagi anak, maka peranan orang tua yang 

                                                           
       

9
Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h.251 
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Ibid., h.293 
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Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 17-18 
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merupakan tanggung jawab sepenuhnya atas pertumbuhan dan perkembangan 

anak.
12

  

Namun tanggung jawab pemeliharaan ada dua sifat yaitu ada yang bersifat 

meteril dan bersifat pengasuh dan keduanya berbeda masalah tanggung jawabnya, 

bahwa tanggung jawab yang bersifat materil itu kaitannya dengan seorang ayah 

yang harus memenuhi pembiayaan untuk penghidupan anak, termasuk biaya 

pendidikannya dan apabila ayah tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut maka 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
13

 Hal 

tersebut termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 41 

ayat (2), sedangkan tanggung jawab yang bersifat pengasuh bahwa ibu lah yang 

memegang hak asuh, selama anak itu belum mumayyiz.  

Berakhirnya masa asuhan atau dibebaskan untuk memilih adalah pada 

waktu anak itu sudah mumayyiz atau sudah bisa ditanya dan memilih kepada siapa 

dia akan terus ikut. Jadi secara umum anak yang belum mumayyiz hak asuh 

diberikan kepada ibunya.
14

  

Melihat ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Undang- undang 

No. 23 tahun 2002 jo. Udang-undang No. 35 tahun 2014 bahwa hak asuh di 

samping hak orang tua juga merupakan hak anak, karena anak termasuk salah satu 

anggota keluarga. Hal tersebut diterangkan dalam pasal 37 ayat (1) yaitu: 
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 Ibid., h. 35 

       
13

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.197-

198 
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 Arskal Salim. dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, (Jakarta: PUSKUMHAM, 2009), h. 69 
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 “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar…” 

Jadi terpeliharanya anak dari adanya akibat perceraian dikarenakan 

seorang ibu yang murtad yaitu berpindah agama ke non-muslim sehingga 

berakibat mengabaikan anak yang diasuhnya. Maka hal ini perlu adanya tindakan 

suami kepada istri untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang 

kemudian menjadi perebutan hak asuh anak bagi kedua orang tuanya ketika terjadi 

perceraian. Oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak selamanya memberikan hak 

asuh itu kepada ibunya karena melihat pada hak-hak seorang anak dan 

kesejateraannya. Maka persamaan agama tidaklah menjadi syarat yang dominan 

bagi pengasuh kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari 

agama Islam. Sebab yang terpenting dalam Hadhanah ialah pengasuh mempunyai 

rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-

baiknya.
15

  

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat (1) disebutkan 

bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat gugur kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang lain, 

keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa 

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:  

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya  

b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

                                                           
       

15
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Maka dalam hal hak asuh (Hadhanah) anak yang diberikan kepada si ibu 

yang murtad maka bisa saja dapat gugur, dan bisa diberikan kepada keluarga anak 

garis ke atas dari pihak ibu seperti nenek dari ibu saudara perempuan sekandung, 

anak perempuan saudara perempuan/laki-laki seibu dan sebapak, bibi yang 

sekandung dengan ibu, demikian seterusnya. Jika tidak bisa menjaganya atau 

tidak ada yang akan melakukan hak asuhnya pada tingkat perempuan, maka hak 

asuh anak bisa diberikan kepada pihak laki-laki bapaknya garis keatas atau pejabat 

berwenang yaitu pemerintah.
16

  

Perceraian yang sering terjadi di masyarakat mengakibatkan konflik dalam 

Hadhanah atau pemeliharaan anak. Tetapi dalam Undang- undang dan pendapat 

para Fuqoha bahwasannya hak asuh itu diberikan kepada ibu apabila anak belum 

mumayyiz, masalah seperti inilah yang akan menimbulkan ketidakadilannya 

kepada pihak ayah dari anak, karena timbulnya perceraian yang disebabkan 

kemurtadan seorang ibu maka ibu sudah tidak lagi memiliki cakap hukum atau 

tidak berhak atas penguasaan anak. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih 

alasan-alasan yang mengakibatkan hak asuh ibu dan seterusnya dari pihak ibu 

terhalang karena ibu murtad.  

Berdasarkan masalah di atas, yaitu hak pengasuhan anak yang merupakan 

hak ibunya yang ternyata dalam praktek dan teorinya berbeda dengan putusan 

yang ditetapkan di Pengadilan Agama. Karena seorang ibu yang melalaikan 

kewajibannya sebagai seorang ibu kepada anaknya dan keluarnya ibu dari agama 
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 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 

219-220 
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Islam (Murtad) yang tidak sesuai yang diajarakan oleh perintah Allah. Maka 

sebab-sebab seperti itu yang akan membawa kemudharatan bagi anak baik secara 

mental, akhlak dan agama. Karena adanya rasa kekhawatiran seorang bapaknya 

apabila hak asuh itu diberikan pada ibunya akan mengikuti perilaku ibu yang tidak 

sesuai dengan ajaran-Nya.  

Seorang bapak bisa saja lebih berhak mendapatkan pengasuhan anak 

tersebut, diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki seorang anak. 

Walaupun hakikatnya hak asuh ibulah yang memiliki kemampuan dalam merawat 

dan mendidik anak atas hak asuh anak yang ghairu mumayyiz. Oleh karena itu 

berdasarkan latar belakang dari putusan penulis akan diteliti lebih jauh lagi 

masalah ini melalui proposal penulisa hukum, yang penulis teliti tentang Putusan 

Pengadilan Agama Kota Malang serta alasan mengapa hakim tidak menjatuhkan 

hak asuh anak itu kepada ibunya melainkan diberikan pada bapaknya yang 

ketidaksesuaian dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang 

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dikarenakan dalam masalah yang 

terjadi dalam putusan di Pengadilan Kota Malang disebutkan hak asuh anak 

belum mumayyiz diberikan hak kepada bapak. Maka penulis tertarik untuk 

mengambil sebuah tema skripsi ini untuk membahas dan merumuskannya 

kedalam sebuah proposal penulisan hukum dengan judul: “Penetapan Hak 

Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak yang Mumayyiz Terhadap ibu 

Berstatus Murtad (Studi Analisis Pengadilan Agama Kota Malang Perkara 

Nomor 1137/Pdt.G/PA.Mlg). 
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B. Rumusan Masalah 

Sehubung dengan permasalahan di atas dan untuk memudahkan penulis 

dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti memfokuskan pada beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana Diktum Putusan Hakim Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg 

menurut perspektif Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum? 

b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara 

Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas maka setiap penyusunan 

skripsi pasti ada dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang 

diharapkan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana Diktum putusan Hakim dalam perspektif 

Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. 

2. Untuk memberikan penilaian terhadap dasar hukum dan pertimbangan 

hakim dalam menetapkan hak Hadhanah kepada bapak bagi anak yang 

belum mumayyiz terhadap ibu berstatus murtad dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan yang diadakan oleh penulis dalam rangka penyusunan 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk memberikan bagaimana pandangan dalam perspektif Hukum Islam 

dan Hukum Positif terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Kota Malang yang memberikan Hadhanah bagi anak  yang belum 

mumayyiz terhadap ibu berstatus murtad. 

2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran akademik terhadap Hadhanah 

bagi anak yang belum mumayyiz terhadap ibu berstatus murtad baik itu 

berupa altelnatif atau solusi terhadap permasalahan tersebut. 

 

E. Metode Penulisan 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

yang didukung dengan penelitian lapangan (field research).
17

 Penelitian 

kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder seperti dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian lain yang berhubungan 

dengan obyek yang diteliti.
18

 Didukung dengan penelitian lapangan yang 

digunakan untuk mencari data primer yang datanya diperoleh dari 

lapangan. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama 

Kota Malang. 
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Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 

h.11 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 

2010), h.12 
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2. Pendekatan Penelitian  

 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan, yaitu :  

a. Yuridis, yaitu suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang 

mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna 

meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. 

b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada 

persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan, Al-Qur’an, Hadits, data-data resmi dari 

instansi pemerintah yang berwenang, buku-buku literatur, karangan 

ilmiah, jurnal, makalah umum dan bacaan lain, serta pendapat para 

ulama yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.
19

  

Sehingga yang dimaksud dengan penelitian Yuridis-Normatif adalah 

suatu penelitian dengan cara menganalisis data didasarkan pada asas-asas 

hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam 

masyarakat. 

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.
20

 Adapun sumber 

data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Jenis Bahan Hukum 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h.42 

       
20

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 141. 
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Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian, 

diantaranya ialah Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara 

Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg. 

b. Data sekunder:  

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara langsung 

dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, Hadits, hasil 

wawancara dengan Hakim, data-data resmi dari instansi pemerintah 

yang berwenang, buku-buku literatur, karangan ilmiah, jurnal, 

makalah umum dan bacaan lain, serta pendapat para ulama yang 

ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti 

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Kepustakaan (library research), untuk memahami 

teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode ijtihad 

hakim melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang 

mewakili (representative) dan berkaitan dengan obyek 

penelitian. 

2. Penelitian Lapangan (field research), yaitu teknik pengumpul 

data untuk mendapat informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim yang 

memutus perkara tersebut.
21

 

 

                                                           
       

21
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam 

Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 36. 
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F. Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif dengan cara analisis konteks 

dari telaah pustaka dan didukung analisis pernyataan dari hasil wawancara.  

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, Penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara 

singkat adalah sebagai berikut : 

BAB I Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari 

penulisan penulisan dan sekaligus menjadi pengantar umum di 

dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II 

 

Sebagai Bab kajian teori yang kemudian akan diuraikan mengenai 

tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Di dalam bab 

ini akan diuraikan pengertian serta pembahasan terhadap beberapa 

pokok permasalahan. 

BABIII Sebagai Bab hasil penelitian dan analisa. Dimana peneliti akan 

menelaah data-data yang telah didapat, yang kemudian akan 

dianalisa secara terperinci dan jelas terkait permasalahan yang 

berhubungan dengan obyek yang diteliti. 

BAB IV Sebagai Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas hasil 

dari analisa permasalahan yang diteliti. 
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