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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Hadhanah 

Hadhanah حضاوة secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata احضان 

(ahdhan) atau حضه (hudhun) terambil dari kata حضه (hidhn) yang berarti 

anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.
22

 Atau juga bisa 

disebutnya dengan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”. 

Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir 

sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.
23

 

Mengenai hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia 

pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata 

anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan 

kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan 

pendidikan.
24

 

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa 

makna dari hadhanah ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak 

pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu 

atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga 
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23

 Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat,(Jakarta:PrenadaMedia,2003),h. 175 

       
24
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Pustaka, 1989), h. 661 
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hadhanah merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan 

terhadap anak.
25

 

Sedangkan menurut Istilah fiqh hadhanah atau yang disebut 

pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil 

setelah terjadinya putus perkawinan.
26

 Kemudian dari pengertian lainnya, yang 

ada di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili 

menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata al- hidhnu yang artinya 

samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara hadhanah artinya 

pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau 

memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya 

sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi 

gila.
27

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil 

baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat 

membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan 

melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa 

membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi 

manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya. 
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2. Dasar Hukum Hadhanah 

Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada 

prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, 

baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang 

menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika hadhanah itu dilalaikan akan 

merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib 

menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat 

mencelakakannya.
28

 

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak dalam Firman Allah SWT 

pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan: 

َضاَعةََۚ َوَعلَى ٱۡلَمۡىلُى َدهُهَّ َحۡىلَۡيِه َكاِملَۡيِهِۖ لَِمۡه أََراَد أَن يُتِمَّ ٱلزَّ ُت يُۡزِضۡعَه أَۡولََٰ لَِدَٰ ِد لَهُۥ َوٱۡلَىَٰ

  ٣٢٢ٞ  ....ِرۡسقُهُهَّ َوِكۡسَىتُهُهَّ بِٱۡلَمۡعُزوِفَۚ 

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara 

yang makruf...”(QS. Al-Baqarah: 233). 

 Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur’an di atas yaitu menjelaskan 

mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak dapat di artikan 

bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua 

suami istri  yang bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya 

andil padanya dan terikat dengannya. Apabila dalam kehidupan rumah tangga 

kedua orang tua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara 
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terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap 

keadaannya. Kemudian seorang ibu yang telah diceraikan itu mempunyai 

kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu, hal tersebut merupakan 

kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah 

dan kasih sayang untuk anak terkurangi akibat dari perceraian kedua orang 

tuanya, sehingga Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya 

selama dua tahun penuh. Karena ibu mengetahui bahwa masa usia anak ketika 

dua tahun merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan 

maupun jiwa anak dan pada masa usia tersebut merupakan kebutuhan yang 

vital bagi pertumbuhan anak baik mengenai kesehatan maupun mentalnya.
29

 

Kemudian sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang 

ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya tersebut, maka seorang ayah 

(meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan 

pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi kedua-keduanya mempunyai 

beban dan tanggung jawab terhadap anak yang masih menyusui sampai ia 

dewasa. Sehingga kewajiban bagi seorang ibu ialah merawat anak dengan 

menyusui dan memeliharanya, dan kewajiban ayah harus memberi makanan 

dan pakaian kepada si ibu itu supaya dia dapat memelihara anaknya dan 

masing-masing dari kedua orang tuanya harus menunaikan kewajibannya 

sesuai batas kemampuannya.
30
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Adapun dalam Firman Allah SWT pada surat at-Tahrim ayat 6: 

ْا أَوفَُسُكۡم َوأَۡهلِيُكۡم وَاٗرا َوقُىُدهَا ٱلىَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ  أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا قُىَٰٓ
َٰٓ   ٦ ...يََٰ

“Hai   orang-orang   yang   beriman,   peliharalah   dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia  dan 

batu...”(QS. at-Tahrim: 6). 

 

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan 

harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara 

redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya 

tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan 

ayah), maka dengan demikian hal ini berarti kedua orang tua bertanggung 

jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan masing-masing sebagaimana 

suami dan istri bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu serta anak 

cukup untuk menciptakan satu rumah tangga atau keluarga yang diliputi oleh 

nilai- nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Maksud dari 

manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami thaba’thaba’i dalam arti 

manusia terbakar dengan sendirinya.
31

 Oleh sebab itu manusia diperintahkan 

untuk selalu menjauhi segala perintah yang dilarang oleh Allah, yang mana 

siksaan api neraka lebih panas sampai bisa membakar manusia. 

Sebagaimana yang sudah dijelakan diatas mengenai ayat tersebut juga 

dapat disimpulkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah yaitu pemeliharaan 

anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara 

keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar keluarganya itu 

melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan Allah, 
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maksud dari keluarga dalam ayat ini adalah anak.
32

 Kemudian mengantarkan 

anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu 

pengetahuan baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka kejenjang 

dewasa.
33

 

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan, merawat dan mendidik anak 

kecil diperlukan adanya kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan kasih 

sayang.
34

 Karena hadhanah merupakan hak anak sebagai manusia dan bisa jadi 

tidak terpenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak 

yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan (hadhanah) adalah suatu 

perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya karena tanpa adanya 

pemeliharaan, maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak- 

haknya.
35

 Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadits Nabi 

dalam Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis No. 2276 riwayat dari Abdullah ibn 

Amr menceritakan: 

َلْت: يَاَرُسْوَل اللَِّو, ِإنَّ اْبِِن َىَذا َكاَن َبْطِِن َلُو ِوَعاًء, رٍو, َأنَّ اْمرَأًَة قَامْ َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن عَ 
, فَ َقاَل ََلَا  َوَثْدِيي لَُو ِسَقاًء, َوِحْجرِي َلُو ِحَواًء, َوِإنَّ أَبَاُه طَلََّقِِن, َوأَرَاَد َأْن يَ ْنَتزَِعُو ِمِني

َرُسْوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: أَْنِت َأَحقُّ ِبِو َماَلَْ تَ ْنِكِحي )رواه أبو داود و 
  صححو احلاكم(

Dari Abdulloh bin Amr “Seorang Perempuan berkata (kepada 

Rasulullah Saw): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang 

mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat 

kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin 

memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw, bersabda: “Kamulah 
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  Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: PrenadaMedia) h. 177 
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yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama kamu belum 

menikah lagi.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim 

Menshahikannya).
36

 

 

Hadits tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk 

mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh 

suaminya. Maka perempuan lah yang lebih berhak dari pada kalangan laki-laki, 

karena perempuan lebih dalam hal belas kasih sayang, ketelatenan dalam 

merawat dan menjaganya serta memiliki kesabaran yang lebih,
37

 dan selama 

ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya telah menikah 

maka hak hadhanah tersebut beralih kepada bapaknya alasannya ialah jika ibu 

anak tersebut menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan 

beralih kepada suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada 

anak kandungnya sendiri.
38

 

3. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Hadhanah 

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang 

menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut 

hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat 

yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan anak. Dalam masa 

ikatan perkawinan ibu dan bapak secara bersamaan berkewajiban untuk 

memelihara anak hasil dari perkawinannya, akan tetapi jika suami dan istri 
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bercerai dan keduanya berpisah maka sebagai kedua orang tua tetap 

berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri.
39

 

Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul ahyar karangan Abu 

Bakar Taqinuddin Syafi’i, Juz.1, mengenai syarat-syarat bagi yang melakukan 

hadhanah, yaitu terdapat tujuh macam di antaranya:
40

 

َعة ا لعقل واحلريَّة والّدين والعفة واأَلَمانَة واخللو من زوج واإِلقَاَمة وشرائط احَلَضانَة َسب ْ
 فَِإن اْخَتلَّ َشرط َسَقطت حضانتها )كفاية األخيار ص( 

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas hadhanah ada 

tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, sederhana, 

amanah, dan tidak bersuami baru, bermukim (di daerah tertentu), 

apabila kurang dari satu di antara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak 

hadhanah (dari tangan ibu).” 

 

Mengingat adanya syarat-syarat bagi pengasuh anak maka hal tersebut 

menjadi kepentingan anak, mengenai syarat secara jelasnya ialah, sebagai 

berikut:
41

 

1. Mukallaf (sudah baligh berakal), karena orang yang belum baligh, 

orang-orang yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat yang 

dapat membahayakan si anak.
42

 Oleh sebab itu seorang ibu yang 

mendapat gangguan jiwa atau ingatannya tidak layak melakukan 
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hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan 

hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
43

 

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik 

mahdhun (anak yang diasuhnya) dan tidak terikat dengan suatu 

pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. 

3. Mempunyai sifat amanah, maka dengan itu dapat lebih menjamin 

pemeliharaan anak, karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat 

memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu 

ia tidak layak melakukan tugas ini. 

4. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang  lain,  apabila 

pengasuh itu adalah wanita atau ibu kandungnya, sesuai dengan  sabda  

Rasulullah  kepada  seorang  wanita  yang  anaknya akan diambil oleh 

bekas suaminya:  

“…Engkau  lebih  berhak  terhadap  anakmu  itu  selama engkau belum 

menikah lagi.”(HR. Abu Dawud). 

5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Karena 

tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan 

mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh orang 

yang bukan Islam dikhawatirkan anak akan agamanya.
44

 

Akan tetapi jika terjadinya perceraian yang di akibatkan seorang 

istri atau ibu si anak pindah agama (murtad), yang di satu sisi seorang 
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ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Maka hal ini yang 

menjadi problematika di kalangan ulama fiqih karena adanya perbedaan 

pendapat mengenai boleh atau tidaknya hak asuh bagi ibu yang murtad. 

Tetapi apabila seorang ibu melalaikan kewajibannya dan berkelakuan 

buruk yang menimbulkan dampak negatif pada anak, maka hak asuh 

tersebut menjadi gugur serta penghalang untuk mendapatkan hak asuh 

anak. 

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai syarat seseorang 

yang mengasuh beragama Islam. Bahwa kalangan dari ulama 

Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang 

memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim itu 

kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi hadhanah baik ia ibu 

sendiri maupun orang lain.
45

 Oleh sebab itu mengenai masalah agama 

yang dianut oleh pengasuh tidak menjadi syarat apakah pengasuh itu 

seorang yang beragama Islam atau tidak, karena kasih sayangnya 

seorang ibu kepada anaknya tidak akan terpengaruh karena perbedaan 

agamanya dan agama anak itu, kecuali anak dikhawatirkan akan 

terpengaruh dengan perilaku agama yang berlainan dengan anak atau 

memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.
46

 

6. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 

dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini 
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disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang 

komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh 

dan memelihara anak yang masih kecil.
47

 

Sedangkan dalam ketentuan Perundang-undangan di Indonesia sendiri 

tidak terlihat adanya syarat-syarat untuk melakukan hadhanah, tetapi lebih 

melihat kepada tanggung jawab serta kewajiban seorang ibu dan bapaknya 

terhadap anaknya baik dalam ikatan perkawinan maupun terjadinya perceraian. 

Karena tidak adanya ketentuan tersebut, sehingga tidak memberikan 

pengaturan secara tegas mengenai kriteria sebagai pengasuh anak. Hal ini 

berbeda dengan aturan fikih yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus 

memenuhi beberapa kriteria, sebagaimana yang telah disebutkan diatas jika ia 

ingin mendapatkan hak asuhnya. 

4. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Hadhanah 

Adapun pihak yang lebih berhak atas hadhanah adalah kaum wanita, 

karena lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang 

terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di depankan dalam hal 

mengurus anak. Adapun pendapat para fuqoha terkadang lebih mengedepankan 

dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. 

Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan 

dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari 

kalangan laki-laki. Hal seperti ini ulama berbeda pendapat ketika menentukan 

urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. 
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Adanya sebab yang menjadi perbedaan pendapat ulama atas hak hadhanah 

adalah ketika hak itu merupakan hak anak (Mahdhun) apa hak pemegang 

hadhanah (hadhin), menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat 

bahwa hadhanah itu adalah hak anak, karena anak dapat menentukan pilihannya 

ia akan didik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkan tentu 

hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh 

hadhin maka hadhin tidak dapat memaksanya karena hadhanah itu hak si anak. 

Apabila hal tersebut terjadi yaitu diasuh bukan hadhin yang disukai anak atau 

hadhin tidak berkelakuan baik, maka ditakutkan akan berakibat anak tidak bisa 

terdidik dan terpelihara.
48

 

Sedangkan mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali dan sebagian pengikut 

mazhab maliki berpendapat bahwa hadhin lah yang berhak atas itu. Apabila 

hadhin tidak bersedia melaksanakan hadhanah, maka ia tidak dapat dipaksa untuk 

melaksanakannya karena hadhanah itu adalah haknya dan hadhin boleh memilih 

untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu apabila mengasuh anak dilakukannya 

dengan secara terpaksa, maka dikhawatirkan anak akan terlantar pendidikan dan 

pemeliharaannya.
49

 

Urutan-urutan yang berhak melakukan hadhanah dari kalangan 

perempuan menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut: 
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a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, 

bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah, kemudian 

ashabah sesuai urutan warisan. 

b. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur 

ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari 

saudara, orang yang mendapat wasiat dan bagian ashabah yang nanti akan 

dijelaskan. 

c. Syafi’iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara 

perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara 

perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram. 

d. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan 

ibunya kakek, saudara perempuandari kedua orang tua, saudara perempuan 

dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi 

dari jalur ibu, bibi dari jalur jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya 

saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat. 

Urutan-urutan yang berhak atas hadhanah dari kalangan laki- laki yaitu: 

bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman-

paman dan putra-putranya. Karena apabila tidak ada satu pun dari kalangan 

perempuan di atas, maka hak hadhanah pindah ke kalangan laki-laki.
50

 

Bahwa dari urutan yang disebutkan diatas, banyak yang tidak sepakat 

dalam keutamaan haknya. Apabila ibu yang berhak dan memenuhi syarat 

melepaskan haknya maka kepada siapa hak hadhanah itu beralih. Dari sebagian 
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ulama berpendapat hak hadhanah pindah kepada ayahnya, karena ibu ibunya 

merupakan cabang sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. 

Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan 

haknya, maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu karena kedudukan ayah 

dalam hal ini lebih jauh urutannya.
51

 Maksudnya ialah, apabila anak belum 

mencapai masa mumayyiz (berakal) maka ibu tetap berkewajiban mengasuh 

anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya maka dapat dilakukan oleh 

ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua 

golongan dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu 

mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh 

yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.
52

 

5. Masa Berlakunya Hadhanah 

Hadhanah itu berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya 

masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu untuk 

menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua periode anak dalam hadhanah, 

yaitu masa sebelum mumayyiz dan sesudah mumayyiz kaitannya dengan itu 

adalah:
53

 

a. Periode sebelum mumayyiz 

Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang 

umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut anak masih 
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dikatakan belum mumayyiz, karena masih belum bisa membedakan antara 

yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-

syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa 

pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan 

kewajiban hadhanah. Karena anak pada masa itu masih membutuhkan 

untuk hidup di dekat ibunya,
54

 dan tidak ada batasan waktu tertentu 

mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan 

kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu 

serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadhanahnya 

berakhir.
55

 Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi laki-

laki dan perempuan adalah: 

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa berakhirnya 

hadhanah itu ketika anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan 9 

(sembilan) tahun atau 11 (sebelas) tahun. Hadhanah anak laki-laki 

berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah 

dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum 

dansebagainya. Sedang masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah 

baligh atau telah datang masa haidnya pertamanya.
56

 

Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa masa hadhanah bagi 

anak laki-laki sampai ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit. 

Sedangkan anak perempuan masa hadhanah sampai ia menikah, meskipun 
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ibunya kafir. Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah, seorang anak 

tidak diminta untuk memilih pengasuh, karena pada masa itu anak belum 

bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya dan umur anak yang masih 

kecil. 

Kemudian menurut Ulama Syafi’iyyah bahwa masa hadhanah itu 

berakhir ketika berumur sampai usia 7-8 tahun. Jika suami istri bercerai 

dan punya anak yang sudah mumayyiz, yaitu yang menginjak umur tujuh 

sampai delapan tahun dan anak termasuk yang berakal sehat. Karena 

kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanah, tetapi 

jika dari keduanya saling berebut untuk mengasuh, maka anak dibolehkan 

untuk memilih salah satu di antara kedua orang tuanya. Sedangkan 

menurut pendapat Hanabilah, ia pun sependapat dengan Syafi’iyyah yaitu 

apabila anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun dan telah mencapai 

usia tersebut, maka anak dipersilahkan untuk memilih diantara kedua 

orang tuanya. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai umur tujuh 

tahun atau lebih maka sang ayah lebih berhak sampai ia baligh dan untuk 

mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih.
57

 

Setelah dikemukakan perbedaan pendapat para ulama fiqih di atas 

mengenai batasan masa hadhanah, maka dari hal tersebut tidak ada yang 

menerangkan secara jelas mengenai masa pengasuhan anak, hanya saja 

para ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu dimulai sejak kelahiran 

anak sampai usia mumayyiz, sebab pada hadhanah anak sudah terdapat 
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upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan 

pemeliharaan orang tuanya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat 

tersebut, maka dari ketentuan Undang-undang menyerahkannya kepada 

kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan memberikan ketentuan 

mengenai batasan akhir umur anak ketika hak asuh itu diberikan, namun 

hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak lebih 

diutamakan.
58

  

b. Periode Mumayyiz 

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh 

berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu 

membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi 

dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan 

pilihannya sendiri untuk memilih seseorang yang berhak mengasuhnya, 

apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya.
59

  

6. Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah 

Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan wanita pelaksana hadlanah harus 

Islam, tiada hak dan kewenangan wanita kafir atas anak muslim karena akan 

mempengaruhi agama si anak. Sedangkan menurut Zakariya al-Anshary, 

                                                           
       

58
 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, 

Jilid 2, Cet. 2, h. 215 

       
59

 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: 

Prenada Media, 2004) h. 182 



 

31 
 

hadlanah ibu yang kafir diterima karena hak hadlanah itu memang miliknya. 

Menurut Abu Hurairoh Ra dan Nasa’i:
60

 

 ص ِبُ النَّ  دَ عَ ق ْ أَ فَ , مَ لِ سْ تُ  نْ أَ  وُ تُ أَ رَ امَ  تِ ابَ وَ , مَ لَ سْ أَ  وٌ نْ أَ . ضِ رَ  انٍ نَ سِ  نْ بِ  عْ في ن َ  َعنْ 
 مَّ لهُ لَ اَ ) الَ قَ ف َ , وِ مي أُ  َل إِ  الَ مَ فَ , امَ هُ ن َ ي ْ ب َ  ِبَ الصَّ  دَ عَ ق ْ أَ وَ , ةً يَ احِ نَ  بَ اأْلَ وَ , ةً يَ احِ نَ اَْلُُلَم 

  .مُ اكِ احلَْ  وُ حَ حَ صَ  وَ  يْ ائِ سَ النَّ وُ  دَ اوُ دَ وْ ب ُ أَ  وُ جَ رَ خْ أَ . هُ ذَ خَ أَ فَ  وِ يْ بِ أَ  َل إِ  الَ مَ فَ ( هِ دِ اىْ 
Dari Nafi’bin Sinan r.a: bahwasanya ia masuk islam sedangkan 

istrinya tidak mau masuk islam, lalu Nabi s.a.w menduduki si ibu di 

satu pihak dan si ayah di satu pihak, kemudian beliau mendudukan 

anaknya diantara suami istri itu, dan si anak itu condong kepada 

ibunya, lalu Nabi s.a.w berdo’a:”Ya Allah, berilah anak itu 

petunjuk”. Maka anak itu cenderung kepada ayahnya, kemudian 

ayahnya memungut anak itu. Dikeluarkan oleh Abu Daut, Nasa’I dan 

disahkan oleh hakim. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah  Menurut Hukum Positif   

1. Pengertian Hadhanah 

a. Menurut Hukum Perdata  

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Buku Kesatu hal Orang pada Bab X, XI, dan XIV. Pada pasal 289 

bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan 

Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umurnya wajib 

menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan hukum 

perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak 

yang masih di bawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah 
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kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua 

atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk 

memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.
61

  

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama 

sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta 

melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk 

mengasuh dan memelihara anak.
62

 

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

KHI 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah 

disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan 

rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum 

penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak 

(hadhanah) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim 

di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan 

hukum hadhanah yang tersebut dalam Kitab-Kitab Fikih ketika memutus 

perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu. Setelah diberlakukan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres 
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Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 

masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama 

diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.
63

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 42- 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus 

meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau 

kematian.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat: 

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

21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat 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.
64

  

 

Jadi, dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum 

mumayiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut 

tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun 

mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa 

suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala 

kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya.  
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Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau 

tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-

anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan 

Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena: (1) orang tua itu sangat 

melalaikan kewajiban terhadap anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk 

sekali, M. Yahya Harahap (1975: 216) menjelaskan bahwa orang yang 

melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si 

orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, 

boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan 

waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu 

yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi 

segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang 

seharusnya memberikan contoh yang baik.
65

 

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut di 

atas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan 

kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya 

ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurusi urusan pengasuhan, 

pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi untuk mewakili anak 

di dalam dan di luar pengadilan.
66

 

Dengan demikian, ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan 

terhadap anak tersebut, ibunyalah yang mengendalikan pemeliharaan dan 

pendidikan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap 

melekat secara permanen meskipun kekuasaannya terhadap anaknya 

dicabut.
67

 

2. Dasar Hukum Hadhanah 

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua 

orang tuanya, yang meliputi berbagai hal masalah ekonomi, pendidikan dan 

segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang 

terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama dan saling tolong 

menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut dewasa. Bahwa 

faktanya di dalam Undang-undang Perkawinan tidak secara rinci mengatur 

masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak intern dengan 

tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-

anaknya.
68

 Kemudian di dalam ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 1 

tahun 1974 menyatakan: 

Pasal 45 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknnya. 

2) Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. 

 

Oleh sebab itu dalam mengenai hadhanah, seorang bapak dan ibu 

tetap berkewajiban untuk memeliharanya meskipun ikatan perkawinan dari 
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kedua orang tuanya telah putus, sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dinyatakan: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian: 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak pengadilan 

memberi keputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diberlakukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Dari uraian pasal diatas menjelaskan bahwa kedua orang tua tetap 

berkewajiban memelihara anak yang didasarkan untuk kepentingan di masa 

yang akan datang yaitu ketika anak tersebut sudah dikatakan dewasa atau 

cakap hukum dan bukan untuk kepentingan masing-masing pihak orang tua 

dalam mengambil haknya. Oleh karena itu adanya kedua orang tua bagi anak 

ialah untuk saling memikul bersama-sama dalam hal bertanggung jawab 

memelihara anaknya. 

b. Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 

2014 Dan Convention on the Right of the Child (CRC) Tahun 1989  

 

Dalam Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2003 jo. UU 

No. 35 tahun 2014 ternyata pada prinsipnya sama dengan yang diajarkan dari 
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keteladanan Nabi Muhammad Saw, dan ajaran Islam memiliki kesamaan dan 

persamaan dengan Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam CRC atau bisa 

disebut dengan Konvensi Hak Anak. Undang- undang perlindungan Anak 

juga terinspirasi adanya CRC (Convention on the Right of the Child) yang 

disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 

November 1989, telah disebutkan bahwa ada empat prinsip dasar di dalam 

CRC yaitu: non discrimination, the best interest of child, right of survival, 

develope and participation.
69

 

Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua 

orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan 

pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 

ayat 2 yang menyatakan bahwa: 

“Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul 

tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas 

kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang 

diperlukan bagi pengembangan anak.” 

Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib 

dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-

anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-

undang Perlindungan Anak bahwa: 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
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b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya; dan 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi 

pekerti pada anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 

atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), 

maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Kemudian, apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan 

dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi 

orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh 

anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak 

anak-anaknya lah yang lebih di utamakan demi untuk kemaslahatan anak ke 

depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 jo. No. 35 tahun 2014 tentang perlidungan anak yang menyatakan: 

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir. 

(2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak 

tetap berhak: 

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua orang tuanya. 

b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 

tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan 

d. Memperoleh Hak Anak lainnya. 

 

Dari pasal di atas, hal tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak 

(KHA) sebagaimana penjelasan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pada 

dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali 

kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak 
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untuk mempertahankan hubungan dengan orang tuanya jika terpisah dari 

salah satu atau keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus di mana 

pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan Negara. Namun dalam hal ini 

Negara juga berwenang atas pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan 

keputusan pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai 

perlindungan anak bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi 

anak yang harus dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana termaktud 

dalam KHA (Konvensi Hak Anak) pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: 

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau 

swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-

badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi 

pertimbangan utama.” 

Dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya, kaitannya 

dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak ada 

empat yang harus dan perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, mental, 

sosial dan spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar 

bagi anak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah (Negara), masyarakat, 

keluarga dan orang tua. Sehingga untuk mengimplementasikan dan 

mewujudkan perkembangan anak bukan hanya merupakan kewajiban 

kemanusian sebagai realisasi hak asasi manusia, namun lebih dari itu adalah 

merupakan kewajiban agama. 
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c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV 

pasal 98 yang dijelaskan sebagai berikut: 

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

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat 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 meninggal. 

 

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang tua 

adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, serta membekali 

dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.
70

 

Dari dasar hukum yang disebutkan diatas, secara hukum Positif 

mengenai pemeliharaan anak, dapat disimpulkan bahwa dari hukum positif 

tersebut,telah jelas menyatakan pemeliharaan anak hukumnya bersifat wajib. 

Adanya sifat wajib disini ialah baik orang tuanya dalam ikatan perkawinan 

maupun bercerai, mereka tetap harus merawat, melidungi, menjaga anak- 

anaknya sebaik mungkin tanpa menghilangkan hak anak tersebut. 

3. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Hadhanah 

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti terlihat jelas dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. 

Namun, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas 

pengasuhan. Hal Ini berbeda  dengan  aturan  hukum islam  yang  menetapkan  
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bahwa  seorang  pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin 

mendapatkan hak asuhnya.
71

 

4. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Hadhanah 

Mengenai urutan-urutan yang berhak atas hadhanah anak yang belum 

mumayyiz menurut pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam 

adalah: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

(a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan 

ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 

digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

2. Ayah; 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

(b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya. 

(c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 

kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 

 

Dari penjelasan pasal di atas mengenai urutan-urutannya yang berhak 

melakukan hadhanah tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fiqih, maka 

hak hadhanah tersebut menunjukkan bahwa kewenangan seorang ibu lebih 

berhak memelihara anak yang belum mumayyiz, kecuali jika ada hal yang 

benar-benar seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh 

itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah 

dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya 
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dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena melihat 

pada kepentingan anaknya. 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 di dalam pasalnya menerangkan 

mengenai seorang yang berhak atas hadhanah anak di bawah umur adalah 

orang tuanya. Apabila hak asuh orang tua dicabut, maka hak asuh tersebut 

berpindah ke keluarga garis lurus ke atas, berpindahnya kekuasaan anak itu 

adanya yang menuntut pengalihan tersebut, hal ini tertuang di dalam Pasal 47, 

48, 49 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan: 

Pasal 47 

1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. 

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 

didalam dan diluar Pengadilan. 

 

Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 

kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 

 

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke 

atas 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. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut. 

 

Adanya penjelasan mengenai hak orang tua yang dicabut hak asuh 

anaknya, yaitu apabila dari salah satu orang tuanya tidak mampu untuk 
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merawat serta mengasuh atau tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak, 

maka yang didahulukan dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan anak 

tersebut. Karena jika hak asuh anak tetap diberikan pada orang tuanya yang 

tidak mampu mengasuh anaknya, maka ditakutkan dari orang tua tidak dapat 

menjamin keselamatan bagi anak itu sendiri dan akan menyebabkan anak 

menjadi terlantar. 

5. Masa Berlakunya Hadhanah 

a. Periode Sebelum Mumayyiz 

Dalam ketentuan Undang-undang tidak dijelaskan secara rinci 

umur masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, 

tetapi dari hal tersebut menjelaskan batasan umur anak terakhir dibawah 

pengasuhan orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 105 

huruf (a) bahwa:  

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya”.  

 

Di dalam Undang-undang perkawinan terdapat perbedaan 

mengenai umur pencapaian anak yang belum mumayyiz. Sebagaimana 

dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan 

bahwa:  

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya 

selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.” 
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b. Periode Mumayyiz 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf (b) bahwa seorang 

anak yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau 

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam 

satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, 

maka yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan 

hadhanah pada orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah Qadhi 

yaitu hakim Pengadilan Agama. Sebagaimana telah diatur juga dalam 

pasal 156 huruf (c) menjelaskan, apabila pemegang hadhanah ternyata 

tidak dapat menjamin keselamatan anaknya, maka pengadilan agama dapat 

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 

atas itu. 

6. Murtad Sebagai Penghalang Hadhonah 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara rinci 

dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu, (1) pemeliharaan anak yang 

belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) 

pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

(3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
72

  

Undang-undang sendiri tidak mengatur apakah pengasuh harus islam 

atau sama dengan agama anak, undang-undang juga tidak menyebutkan jenis 

kelamin anak dalam hadlanah, sehingga tidak dapat diketahui apakah peratuan 
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perundang-undangan membedakan atau tidak usia anak dalam hadlanah dari 

segi jenis kelamin. 

Menurut Undang-undang Perlindungan anak, segala tindakan yang 

menyangku diri anak harus selalu ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi 

anak, dan aspek kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 

utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga 

bagi anak yang belum mummayiz tidak menjadi masalah ibunya murtad 

didalam undang-undang yang terpenting untuk kepentingan terbaik anak. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 

1. Definisi Putusan Hakim 

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah Hasil atau 

kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak 

yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan sedangkan menurut Sudikno 

Mertokusumo, putusan hakim adalah
73

 suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 

antara para pihak. 

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh 

Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai 
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kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.
74

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang 

diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam 

menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi: 

a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban 

b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim 

c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara 

d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan 

itu dijatuhkan 

e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus 

disebutkan 

f. Tanda tangan hakim dan panitera 

Mengacu pada pengertian diatas, dapatlah peneliti simpulkan bahwasanya 

putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum 

tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya 

terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan, 

melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau melakukan grasi. Sedangkan dilain 

pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim 

adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, 
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hak asasi manusia, penguasaan hukum serta gambaran etika atau moral dan 

mentalitas dari hakim yang bersangkutan. 

2. Asas Putusan Hakim 

Asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R Pasal 189 R.Bg. dan beberapa 

pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuatan 

kehakiman. 

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus 

berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang 

tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup 

pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam pasa 25 ayat (1) Undang-undang 

No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa “ Segala 

putusan  pengadilan harus  memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, 

serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu 

yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber 

hukum laiinya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin 

hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan dan hukum 

adat. “ dan untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 28 ayat (1) undang-

undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan keadilan, 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat. 
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b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 

Asas ini sebagaimana yang digarikan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R , 

Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya 

hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi 

gugatan yang diajukan Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus 

sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karna cara mengadili 

yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. 

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang 

dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. 

Asas ini ditegakkan dalam Pasal 179 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. 

Menurut asas ini “Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun 

petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires 

yakni bertindak melampaui wewenangnya  (beyond the powers of  his 

authority). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung ultra 

petitum partium, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim 

dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum 

(public interest). Hal ini mengingat bahwa peradilan  semata-mata hanya 

sebagai sarana penyelesain sengketa antara kedua belah pihak guna 

melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk 

kepentingan umum (public interest).
75
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3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim 

a. Definisi Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di 

samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan 

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
76

 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara 

para pihak. 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 
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a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ 

diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan 

tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan 

tersebut dalam amar putusan.
77

 

b.  Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. 

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana 

hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi 

tolak ukur tercapainya suatu kepastian. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 

tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 

kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 

dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 

Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
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keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia.
78

 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman 

bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-

hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas 

hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah mahkamah konstitusi.
79

 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah 

tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan 

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya 

perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
80
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Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. 

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 

Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 

Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam 

Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 

c.  Pentingnya Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan 

putusan penting untuk diketahui karna sering pertimbangan hakim semata-

mata dilandasi pandangan yang berdasarkan undang-undang. sebagai contoh 
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pada abad XX, para pemikir hukum seperti John Chipman dan Oliver Wendel 

Holmes mempublikasikan artikel yang menegaskan skeptisisme dikalangan 

ahli hukum tentang proses pengadilan. Skeptesisme dikalangan ahli hukum 

tentang proses pengadilan. Skeptisisme inilah yang kemudian pada tahun 

1920-an dan tahun 1930-an berkembang menjadi apa yang disebut sebagai 

realism hukum dengan pelapor utamanya, antara lain Karl Liwelyn, Weseley 

Sturgen, Morris dan Felix Cohon. Mereka mengkritik apa yang dalam ilmu 

hukum disebut sebagai teori ortodoks, pendekatan yang melihat praktek 

hukum semata-mata sebagai penerapan peraturan. Kaum realis menuntut 

pendekatan ilmiah yang memberi tekanan lebih pada apa yang dilakukan para 

hakim dan mempertahankan dampak keputusan hakim bagi masyarakat luas. 

Disinilah letak pentingnya pertimbangan moral dalam keputusan hakim.
81

 

Didalam keputusan hakim terdapat pertanggung jawaban hakim Sistem 

hukum di Indonesia, terkait pertanggung jawaban seorang hakim atas 

putusannya, belum mendapat pengaturan yang tegas dalam peraturan 

perundang-undangan. Perlu menjadi bahan pertimbangan mengenai 

pertanggung jawaban hakim atas putusannya, disamping dapat memberikan 

manfaat untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas peradilan serta 

turut membentuk proses peradilan di Indonesia, namun juga mempunyai 

dampak negatif yaitu bisa jadi senjata yang dapat mengikis independensi 

seorang hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. 

 

                                                           
         81

 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum (Membangun Hukum Membela Keadilan), h.154 



 

54 
 

4. Kekuatan Putusan Hakim 

Dalam pasal 1917 dan 1918 KUHPerdata menyebutkan bahwa 

kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak 

kemudian  dalam pasal 21 UU No. 14/1970 adanya putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut 

undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum 

biasa melawan putusan itu. 

a. Kekuatan mengikat 

Kekuatan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 

1917 KUHPerdata). Yang dimaksudkan dengan pihak  bukan hanya 

penggugat dan terggugat saja, melainkan juga pihak ketiga baik dengan 

jalan intervensi maupun pembebasan (vrijwaring) atau mereka yang 

diwakili dalam proses peradilan. Terhadap pihak ketiga yang dirugikan 

oleh putusan dapat mengajukan perlawanan (Pasal 378 Rv).  
82

 

b. Kekuatan pembuktian  

Kekuatan pembuktian atau biasa disebut sebagai efektivitas alat bukti 

terhadap suatu kasus. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata 

diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan 

untuk menggunakan kekuaatan pembuktian putusan terdahulu. 
83
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c. Pelaksanaan Putusan  

Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Menurut Sudikno 

Mertokusumo, pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya tidak lain 

adalah realisasi dan kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi 

prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.  

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas 

Kepastian Hukum 

1. Asas Keadilan Hukum 

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan 

dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut padangan subyektif 

melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai 

keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karna norma-

norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.
84

 

Keadilan merupakan impian dan tujuan dari adanya hukum, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Gustav Radbruch “keadilan sebagai mahkota dari setiap 

tata hukum”
85

. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa arab 

adalah yang mengandung makna tengah atau pertengahan, dalil makna ini 

disinonimkan dengan katawasth yang berarti penengah atau orang yang berdiri 

ditengah yang mengisyaratkan sikap adil.
86
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Menurut Thomas Aquinas
87

 (filsuf hukum alam), membedakan keadilan 

dalam dua kelompok: 

 Keadilan umum (justitia generalis) yang artinya keadilan menurut 

kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan 

umum. 

 Keadilan khusus yakni keadilan yang didasarkan kesamaan atau 

proporsionalitas. Keadilan ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Keadilan distributif (justitia distributive), menekankan 

proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum public 

secara umum. 

b. Keadilan komutatif (justiatia cummulatitiva) yang menekankan 

pada persamaan anatara prestasi dengan kontraprestasi atau 

keseimbangan antara kewajiban dan hak. 

c. Keadilan vindikativ (justitia vindicative) yang dalam hal ini 

penjatuhan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana 

dianggap adil apabila pidana fisik atau denda sesuai dengan 

besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang 

dilakukannya. 

 

2. Asas Kemanfaatan Hukum 

 Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu 

memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah 
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hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum 

sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagian 

kepada bagian terbesar masyarakat. Sehingga kemanfaatan bisa diartikan 

dengan kebahagian, masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa 

dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.  

Tetapi dalam kenyataan apabila antara kepastian hukum terjadi benturan 

dengan kemanfaatan, atau antara keadilan, atau antara keadilan terjadi benturan 

dengan kemanfaatan. Seperti dalam kasus-kasus tertentu kalau hakim 

menginginkan keputusannya adil (menurut perspektif keadilan yang dianut 

oleh hukum) bagi si penggugat atau terguggat atau bagi si terdakwa, maka 

akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Perasaan 

keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya, Sehingga asas 

kemanfaatan dirasakan berbeda-beda oleh setiap orang.   

3. Asas Kepastian Hukum 

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata dipengadilan, mempunyai 

tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, 

tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan 

undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus 

menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Pengertian asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu 

hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada 

intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian 

maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak 
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memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku 

setiap orang.
88

 

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling 

bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh 

masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum dan 

keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas 

sistem yang ada. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk 

bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan. Dengan adanya 

kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami 

kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.  
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