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ABSTRAK 

 

Dalam pelaksanaan hadhanah di desa mulia abadi ini 

permasalahannya adalah:1. Bagaimana pelaksanaan hak hadhanah di desa 

mulia abadi 2.Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak hadhanah di 

desa mulia abadi. 

 Metode dalam penelitian ini adalah penilitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan metode wawancara (Interview). Penulis 

memperoleh secara langsung dari pasangan-pasangan yang melaksanakan 

hadhanah akibat perceraian dan didukung oleh data skunder dan data tersier. 

Adapun analisis data dalam permasalahan ini digunakan analisis secara 

deskriptif kualitatif, yakni mengemukakan akan seluruh permasalahan yang 

ada dengan jelas, dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Agar mudah 

dipahami oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hadhanah 

akibat perceraian di Desa Mulia Abadi ini menurut cara mereka sendiri, 

dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah 

hadhanah setelah bercerai dengan mantan istrinya, sehingga ibu merasa 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ditinjau dari Hukum 

Islam Pelaksanaan hadhanah di Desa Mulia Abadi ini tidak sesuai dengan 

Syari’at Islam, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak lagi memberikan 

biaya nafkah kepada anaknya, sedangkan menurut ajaran Islam ayah dari 

anak-anak tersebut tetap berkewajiban memberi biaya nafkah hadhanah meski 

ia telah bercerai dengan istrinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya 

bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya 

perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu 

menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan 

kedua orang tua tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak 

jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-

hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, Majelis 

hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, 

termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.1 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

Dalam hal terjadinya perceraian, Kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur  secara 

lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut: 

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

adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 

                                                             
1  Abdul Manan, Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:Kencana, 

2005, hlm 424 
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Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah pemenuhan berbagai kebutuhan 

anak. meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, 

ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya sejak dia 

lahir sampai dia bisa berdiri sendiri atau dewasa. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98: 

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

sepanjang anak tersebut tidak bercatat 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.2 

 Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah mendidik dan merawat 

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

orang tua (terutama ibu). Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat 

bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan 

haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara 

orang tua dan anak.Bahkan menurut Wahbah Al-Zuhaily, hak hadhanah adalah 

hak bersyariat antara ibu, ayah dan anak.Jika terjadi pertengkaran maka yang 

didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. 

 Sayyid Sabbiq berpendapat Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan 

anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar atau 

                                                             
2 Pasal 105  pasal 98,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, Bandung: Citrra Umbara, 2013, hlm 352-354. 
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belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi 

kebaikan, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, 

rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul 

tanggung jawab.3 

 Ketika anak laki-laki telah berusia tujuh tahun atau telah mumayyiz dan 

masa hadhanah telah usai, jika ayahnya dan pengasuhnya sepakat untuk 

menempatkan si anak pada salah satu diantara mereka maka kesepakatan itu 

sah.Namun, jika mereka berdua berselisih atau bersengketa, kemudian si anak 

diberi hak pilih untuk memilih salah satu diantara keduannya, selanjutnya siapa 

saja yang dipilih anak tersebut maka dialah yang berhak. Hal ini berdasarkan 

riwayat Abu Hurairah, dia berkata: “wahai Rasulullah, suamiku ingin membawa 

anakku, padahal dialah yang memberiku minum dari sumur Abu Anbah dan ia 

berguna bagiku.” Rasulullah bersabda (kepada si anak): “ini ayahmu dan ini 

ibumu, silahkan pilih diantara keduanya semaumu.” Anak itu meraih tangan 

ibunya lalu ibunya membawa dia pergi.(HR. Abu Daud, hadits hasan shahih).4 

Dari hal yang melatar belakangi diatas, maka penulis merumuskan penelitian ini 

dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah (Studi 

Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara 

Enim)” 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Hadhanah Setelah Perceraian di Desa Mulia 

Abadi? 

                                                             
3Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm 160. 
4Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.Jakarta:Predana Media. 2005. 

hlm 172-173. 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah di Desa 

Mulia Abadi? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Penyebab Hak Hadhanah Setelah Perceraian di Desa 

Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketetapan Hukum Islam Terhadap Hak 

Hadhanah. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari tujuan penelitian diatas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat 

mememberikan manfaat antara lain: 

1. Secara akademik, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar 

kesarjanaan dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya pada jurusan Ahwal Al-

Syakhsiyah. 

2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan 

dan pengembangan wawasan dan pemikiran tentang keilmuan. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam 

pemahaman  terhadap hak hadhanah bapak atas anak yang belum mumayyiz. 

E. Tinjauan Pustaka 

 Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba 

mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. 
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Dalam konteks penelitian yang dimaksud dengan penelitian terdahulu adalah 

mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan, baik 

keperpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum maupun perpustakaan Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah permasalahannya ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan 

membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada 

perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan 

permasalahan yang penulis rencanakan, akan tetapi untuk tema tentang hadhanah 

sudah ada skripsi yang membahasnya, antara lain: 

 Ulpa meneliti tentang “Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi 

Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”Hasil skripsi ini 

menyimpulkan, bahwa status anak setelah terjadinya perceraian menurut 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang paling berhak untuk mengurus anak 

adalah ibunya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Dan yang memberi 

biaya anak-anak adalah bapaknya. Namun apabila dikemudian hari ada yang tidak 

sanggup melaksanakannya dengan baik, maka Pengadilan Agama yang akan 

memberikan putusan lebih lanjut, dengan pertimbangan demi kemaslahatan masa 

depan anak. Sedangkan menurut KUHPerdata (BW), adalah apabila terjadi 

perceraian antara suami istri, maka statusnya sebagai orang tua dari pada anak-

anak terputus, ibu dan ayah tersebut tidak memiliki lagi wewenang untuk 

menguasai anak-anaknya. Oleh karena itu Pengadilan Negeri yang anak 
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mengambil keputusan untuk menentukan siapa wali anak tersebut atau anak 

diserahkan kepada Dewan Perwalian.5 

 Daiman Tohir meneliti tentang “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak 

Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang”.Hasil 

penelitian ini menyimpulkan, bahwa berdasarkan hukum Islam orang tua 

bertanggung jawab terhadap hadhanah anak-anaknya hingga dewasa. Hal ini juga 

dijelaskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal yang menyatakan bahwa 

baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak 

mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, walaupun keduanya sudah 

bercerai. Dan juga tata cara penyelesaian perkara sengketa anak bila terjadi 

perceraian di Pengadilan Agama Palembang adalah sebagaimana diatur dalam UU 

No.7 Tahun 1989 yaitu setelah yang berperkara mengajukan permohonan atau 

gugatan penguasaan anak di Pengadilan, maka hakim akan mengadakan sidang 

dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan para saksi, maka hakim 

akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 41 UU No.1 tahun 1974 dan 

Pasal 105 KHI.6 

 Al-San’ani mengatakan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan seseorang 

(anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk 

                                                             
5Ulpa, “Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”, Skripsi Fakultas Syaria’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2002, hlm 

11-12.  
6Daiman Tohir, “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Palembang”, Skripsi Fakultas Syaria’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2001, 

hlm 10. 
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menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan 

mudarat kepadanya.7  

Sebelum anak-anak mencapai umur baligh, mereka akan melalui periode sebelum 

mumayyiz dan periode mumayyiz. 

 Periode sebelum mumayyiz, periode ini adalah dari waktu lahir sampai 

menjelang umur tujuh atau delapan tahun.Pada masa itu, seorang anak belum bisa 

membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya baginya.Peringkat umur ini 

disebut sebagai anak-anak yang belum mumayyiz. 

 Periode mumayyiz, periode ini akan bermula apabila anak-anak telah 

cukup umur tujuh atau delapan tahun.8 Apabila anak-anak mencapai umur baligh, 

mereka dianggap mempunyai kemampuan berfikir dan boleh membuat keputusan 

yang mengenai sesuatu perkara terutama yang berkaitan dengan dirinya. 

 

 

 

 

 Cara untuk menentukan baligh seseorang anak-anak ialah : 

berdasarkan umur. anak-anak perempuan dianggap mencapai umur baligh apabila 

didatangi haid dan bagi anak-anak laki-laki apabila keluar air mani.9 Jadi 

meskipun pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari 

                                                             
7Muhammad Abu Bakar. Terjemah Subulussalam juz III.Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, hlm 819- 820. 
8Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Predana Media, 

2005, hlm 172-173. 

 
9Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana Predana, 2009, hlm 

328. 



8 
 

 
 

anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab 

ayahnya.Tanggung jawab ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.10 

F. Kerangka Teori 

 Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah. Secara 

etimologis, hadhanah ini berarti “di samping” atau berada “di bawah 

ketiak”.Sedangkan secara terminologisnya, hadhanah merawat dan mendidik 

seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena 

mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.11 

 Mengenai pemeliharaan anak ini diatur dalam Undang-undang  Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 41 huruf a yang berbunyi: “Akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi 

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

maka Pengadilan memberi keputusannya”.12 

 Hadhanah ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan 

anak yang dibawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsungnya 

sampai anak itu mumayyiz (dapat membedakan baik-buruk), sedangkan perwalian 

hanyalah dapat oleh bapak atau kalau sudah tidak ada, oleh keluarga laki-laki dari 

garis keturunan laki-laki.Perwalian tersebut selain mengenai hadhanah, juga 

mengenai perwalian atas harta (wilayatul-mal) sampai anak itu rasyid (cerdas) dan 

                                                             
10Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindi Persada, 1995, hlm 247-248. 
11Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hlm 292-293. 
12Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 2012 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm 13. 
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perwalian dalam pernikahan (wilayatul-nikah) terhadap anak perempuan sampai 

anak itu kawin sedangkan anak laki-laki sampai aqil baligh.13 

a. Hadhanah pada masa perkawinan. 

UUP No. 1 tahun 1974 pasal 45, 46, 47 sebagai berikut: 

Pasal 45: 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-

baiknya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku  

sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meskipun 

perkawinan antara orang tua putus. 

Pasal 46: 

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan 

baik. 

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 

orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan 

batuannya. 

 

 

Pasal 47: 

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. 

                                                             
13Andi Tohir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya. Jakarta: 

Sinar Grafika. 1994, hlm 31. 
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2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam 

dan di luar pengadilan.14 

b. Hadhanah pada masa perceraian 

 Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak 

pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur 

pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada 

perselisihan mengenai   pengasuhan  anak, pengadilan memberi keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan 

pemeliharaan, 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 

biaya penghidupan dan menentukan suatau kewajiban bagi bekas istri.15 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara 

Belida Kabupaten Muara Enim. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

                                                             
14Rahmad hakim, Hukum Perkawinan Islam.Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm 242-243. 
15Abdul Rahmad Ghazali, Fikih Munakahat,Bogor: Kencana, 2003, hlm 189- 190. 
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Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan 

seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas 

berkaitan dengan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak 

Hadhanah (Studi kasus di desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten 

Muara Enim), yaitu akan meneliti tentang: 

1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Hadhanah Setelah Perceraian di Desa 

Mulia Abadi. 

2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak hadhanah di Desa 

Mulia Abadi. 

b. Sumber data 

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Data primer merupakan data pokok yang bersumber dari rujukan yang 

berkaitan dengan permasalahan ini dan objek penelitian lapangan yang 

dilakukan di Desa mulia Abadi kecamatan Muara Belida Kabupaten 

Muara Enim. 

2) Data sekunder, adalah data pelengkap atau data penunjang yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang akan 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Penelitian lapangan, dalam hal ini akan dikumpulkan data dengan cara: 

1) Metode Dokumentasi 
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Metode dokumen adalah data-data yang diambil dari catatan atau arsip 

yang terdapat di pemerintahan desa mulia abadi mengenai tentang profil 

desa mulia abadi dan struktur pemerintahan desa mulia abadi kecamatan 

muara belida kabupaten muara enim. 

2) Metode Wawancara 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka akan dilakukan 

wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait, 

Mengenai tentang hak hadhanah setelah perceraian di Desa Mulia Abadi 

Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.  

3) Metode Observasi 

Metode ini dipergunakan sebagai metode primer, melalui metode ini akan 

langsung diamati dan dicatat data di lapangan. Observasi yang dilakukan 

adalah observasi langsung. 

b. Penelitian kepustakaan, dalam hal ini akan dicatat  data-data yang terdapat 

dalam buku-buku yang berhubungan dengan hak hadhanah ditinjau dari 

kompilasi hukum islam. 

 Data-data yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan diklarifikasi sesuai 

dengan permasalahannya yang kemudian akan dibahas. 

4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif, untuk 

menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, serta memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan secara deduktif yaitu menarik pernyataan 
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yang bersifat umum ke khusus sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. 

H. Sistematika Penelitian 

Di dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara garis besar di 

dalam sub-babnya yang terdiri dari bab pertama sampai dengan terahir yaitu 

sebagai berikut:  

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar 

umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, dan sistematika penelitian. 

Bab kedua adalah berisikan tinjauan umum mengenai hak hadhanah  yang 

meliputi: pengertian hadhanah, hukum hadhanah, hak hadhanah hadhanah 

bapak, Syarat-Syarat Hadhanah, Masa hadhanah, Sebab-Sebab gugurnya hak 

hadhanah. 

Bab ketiga adalah berisikan tentang Gambaran Umum di Desa Mulia 

Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, yang meliput: Sejarah 

Desa Mulia Abadi, Struktur pemerintahan Desa Mulia Abadi, Luas wilayah dan 

Jumlah penduduk, Pekerjaan Penduduk Desa Mulia Abadi, keadaan agama dan 

pendidikan di Desa Mulia Abadi, keadaan sarana dan prasarana di Desa Mulia 

Abadi. 

Bab keempat adalah berisikan bahasan mengenai tentang Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Hak Hadhanah di Desa Mulia Abadi. Yang meliputi:  

Pelaksanaan hak  hadhanah di Desa Mulia Abadi, dan Tinjauan hukum Islam 

terhadap hak hadhanah di Desa Mulia Abadi.  

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang berisikan 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH 

A. Pengertian Hadhanah 

 Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk 

atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di 

pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, 

sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan sdan 

pemeliharaan anak sejak daari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus 

dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Sedangkan menurut istilah 

memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum bisa 

mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat 

membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak 

dapat berkembang dan bisa mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. 

 Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan 

anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah 

besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan 

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 

jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawab.16 

 Sayyid Sabbiq berpendapat hadhanah adalah “melakukan pemeliharaan 

anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar 

tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang 

                                                             
16Abdul Rahmad Ghazali. Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.  hlm 175-176. 
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menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 

mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi 

hidup dan memikul tanggung jawab”17 Sedangkan Djaman Nur mendefinisikan 

hadhanah adalah “kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak 

hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”18 Syaikh Hasan Ayyub berpendapat 

hadhanah adalah “diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan”. Yang 

dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan 

mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.19 

 Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah).Dalam 

hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping 

terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri 

dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia 

merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan 

dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak tidak mempunyai 

keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota 

kerabat yang lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan 

belum tentu merupakan hak dari pendidik.20 

 

B. Hukum Hadhanah 

Memelihara anak hukumnya wajib, yaitu kewajiban bersama suami dan 

istri yang mendapatkan amanat untuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhannya 

                                                             
17Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Ma’arif, 1997, hlm 160. 
18Djaman Nur, Fiqh Munakahat, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm 119. 
19Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 392. 
20Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm 176. 
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dan diawasi pendidikannya supaya terhindar dari segala sesuatu yang dapat 

merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya.21 

 Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT: 

والحجارةيا يها الذ ين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu”. (QS. At-Tahrim: 6). 

 

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara 

keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya 

itu melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat 

ini adalah anak.Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku 

selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga 

berlanjut setelah perceraian.22 

Menurut ulama Al-Hadwaiyah dan ulama Hanafiyyah, tidak perlu disuruh 

memilih kata mereka, ibu lebih utama terhadap anak itu hingga ia mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri maka ayah lebih berhak atasnya.23 

C. Hak Hadhanah 

 Pendidikan di masa kanak-kanak dalam asuhan kedua orang tuanya sangat 

diperlukan sekali.Karena itu keberhasilan si anak tergantung pada asuhan kedua 

orang tuanya, pemeliharaan jasmaninya, perkembangan akalnya serta keberhasilan 

jiwanya sebagai bekal hidup. 

                                                             
21Sayyid Sabbiq, Op.cit, hlm 162. 
22Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm 176-177. 
23Muhammad Abu Bakar, Terjemah Subulussalam Juz III . marnahakila.blogspot.com 

/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah.html (Download 13 September 2016). 
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 Kewajiban atau tanggung jawab orang tua terhadap anak sesuai dengan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 dan Pasal 47, yang berbunyi: 

Pasal 45 : 

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

baiknya; 

2) Kewajiban 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 kedua orang tua putus. 

Pasal 47 : 

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

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hokum di 

dalam dan di luar Pengadilan.24 

Hal diatas sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 106, yang 

berbunyi: 

1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang 

belum dewasa atau dibawah pengampunan dan tidak dipeerbolehkan 

memindahkan ataa menggadaikannya kecuali karena keperluan yang 

mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau 

suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; 

                                                             
24Departemen Agama. Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI), Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm 103. 
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2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang di timbukan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).25 

Apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berlaku 

aniaya terhadap anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: 

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 

sudah 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. 

Secara tersirat pada pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  

menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

anaknya dengan sebaik-baiknya. Pasal ini memberi pengertian bahwa anak berhak 

untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya yang 

dalam islam dikenal dengan sebutan hadhanah. 

Hak anak terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang 

tuanya berlaku hingga ia dewasa atau melangsungkan pernikahan. Dan hak 

hadhanah ini tetap berlaku walaupun pernikahan kedua orang tuanya putus atas 

                                                             
25Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 246. 
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bercerai. Di samping anak mempunyai hak terhadap orang tua, anak pun 

mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yakni berdasarkan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 46, yang berbunyi: 

1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik 

2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 

tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan 

bantuannya.26 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, 

pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. 

Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasiha sayang, 

kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baih (shalih) di kemudian 

hari.Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula utnuk melakukan 

tugas itu.Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, 

orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam 

hadits: 

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه ان امراة قالت: يا رسول هللا ان ابنى هذا كنا بطنى 

منى فقا ل، انت  وتد بى له سقاء، وزعم ابوه انه ينز عهله و عاء وحجري له حواء 

 احق به ملم تنكحى روه احمد وابو داود والبيهقى والحا كم وصححه
 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: Ya 

Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, 

asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. 

Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: 

Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah 

(dengan laki-laki yang lain)”.27 

 

                                                             
26Departemen Agama, Op.cit, hlm 104. 
27Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm177-178. 
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 Apabila kedua orang tua si anak bercerai maka si ibu lebih berhak 

mengasuhnya, asalkan si ibu tidak terhalang haknya untuk diutamakan atau 

selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan hadhanah 

tersebut, atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau 

bapaknya.28 

Jika anak belum mencapai fase tamyiz (berakal), maka ibu tetap 

berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya, 

misalnya: karena kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar’i lainnya yang tidak 

memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak, maka pengasuhan dapat 

dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya, 

kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya di atas.Kemudian, saudara ibu 

yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu yang 

perempuan seayah. Kemudian, anak perempuan dari saudara perempuan 

sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan 

dari saudara perempuan seayah.Kemudian, bibi ibu yang sekandung dengan 

ibunya.Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak 

perempuan dari saudara laki-laki seibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki 

seayah.Kemudian, bibi yang sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan 

bapak, bibi yang sebapak dengan bapak.Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung 

dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari yang 

seayah dengan ibunya.Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, 

                                                             
28Sayyid Sabbiq, op,cit, hlm 162. 
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bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan 

ibunya.Demikianlah seterusnya.29 

Jika dari semua yang tergolong mulai 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. 

 Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis 

keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang mampu dalam 

mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan berakal, mampu 

mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam, dan tidak bersuami.30Jika pihak 

laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan 

kewajiban pemerintah. 

 Dasar urutan orang-orang yang barhak melakukan hadhanah diatas ialah: 

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya 

Dalam kerabat adalah sama. 

2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak 

merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding 

dengan saudara perempuan. 

3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan 

kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah. 

                                                             
29Abdul Rahman Ghozali, Ibid, hlm 180. 
30Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm 242-243. 
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4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan 

ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak 

bapak. 

5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah 

pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.31 

D. Hadhanah Bapak 

Hak hadhanah kembali kepada bapak jika tidak ada yang akan melakukan 

hadhanah pada tingkat perempuan atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, 

maka hak asuh dialihkan kepada kerabat laki-lakinya berdasarkan urutan hak 

menerima waris. Dengan demikian hak asuh beralih kepada bapak.32 

Hadhanah yang dilakukan oleh ayah dari semua yang tergolong mulai 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. Pengasuh yang dipilih bisa ibunya 

ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain 

yang memang mampu dalam mengasuh anak.33  

Hak hadhanah akan kembali kepada bapak jika mantan istri dari suami 

tersebeut berkelakuan buruk seperti, pezina, pencuri, tidak pantas melakukan 

hadhanah, tidak mempunyai kemampuan melakukan hadhanah, serta tidak dapat 

menjamin pemeliharaan atau pendidikan anak, terutama yang berhubungan 

dengan budi pekerti, orang yang dapat merusak budi pekerti anak tidaklah pantas 

                                                             
31Abdul Rahman Ghozali, op.cit, hlm 180-181. 
32Sayyid Sabbiq.Fiqih Sunnah Sayyid Sabbiq Jilid II.nova%20andriani-FSH.Pdf (Download 13 

September 2016). 
33Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm 180. 
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melakukan hadhanah dan mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, 

hal yang seperti ini membuat hak hadhanah akan kembali kepada bapak.34 

Dalam Pasal 40 huruf c Undan-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan menyatakan sebagai berikut: 

Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada 

ayahnya, bilamana ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai 

perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan 

intelektual dan agama si anak. 

Dan  huruf d Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan 

Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf c di atas, harus didasarkan 

atas putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pencabutan 

kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan 

di bawah asuhan istri.35 

 

E.  Syarat-Syarat Hadhanah   

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat 

bagi hadhanah dan hadhin. Syarat-syarat itu ialah: 

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

hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang 

berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya 

dihabiskan untuk bekerja. 

                                                             
34 Ibid, hlm 182. 
35Andi Syamsu Alam, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Jakarta: MA, 

2009, hlm 186. 
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2. Hendaklah ia orang yang mukalaf, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan 

tidak terganggu ingatannya. Hadhanah  adalah suatu pekerjaan yang penuh 

dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukalaf adalah orang 

yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah 

4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama 

yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi 

pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan 

hadhanah. 

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

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

mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, 

seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya. 

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

orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam 

kesengsaraan.36 

F. Masa Hadhanah 

Menurtut ulama’ Syafi’ iyyah : 

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

kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua 

orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih 

antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal 

                                                             
36 Tihami & Sahrani Sohari, Fikih Munakaha t, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 221.  
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bersama ibunyadi malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu 

agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka 

baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun sian hari. Apabila anak 

kecil itu memilh tinggal bersama bapak ibunya,  maka di undi diantara mereka. 

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

ibunya.37 

Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka 

dianggap tidak ada persoalan hadhanah. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi 

perceraian antara ibu dan bapak tentang hadhanah maka undang-undang 

menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan 

bahwa masa hadhanah anak, minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Namun 

demikian, diserahkan juga kepada kebijaksanaa hakim dengan pedoman bahwa 

kemaslahatan anak harus diutamakan.38 

Hadhanah berhenti apabila anak yang diasuh itu sudah tidak lagi 

memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, ia sudah dewasa dan dapat berdiri 

sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokonya sendiri. Jelasnya, ukuran yang 

dipakai adalah tamyiz dan mampu berdiri sendiri, misalnya sudah bisa makan 

sendiri, mandi sendiri dan sebagainnya.39 

 Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 98 mengatakan bahwa: 

                                                             
37 Muhammad Jawad Mugniyyah, Al-Akhwal Al-Syahsiyah, Dar Al-Ilmi Al-Malaliyyah, Bairut, 

1994, hlm 95. 
38 Tihami & Sahrani Sohari, Op.cit, hlm 224. 
39 Abdul Manan, Op.cit, hlm 427. 
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1) Batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara 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.40 

G. Sebab-Sebab Gugurnya Hak Hadhanah 

Para Imam Mazhab sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) ada 

pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah 

disetubuhi oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak pemeliharaannya. Jadi 

seorang ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki yang baru dia tidak dapat 

melaksanakan hak hadhanah.41 

Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit yang 

menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya 

(anak), telah beusia lanjut bahkan ia sendiri perlu diurus,bukan orang yang 

mengabaikan urusan rumah tanggasehingga merugikan anak kecil yang diasuh 

atau bukan orang yang ditinggal bersama orang yang sakit menularatau bersama 

orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu 

sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan 

                                                             
40 Amiur Nuruddin, Op.cit, hlm 301. 
41  Al-Allamah Muhammad, Terjemah Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi, 2012, hlm 393. 
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kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan 

yang dikhawatirkan bisa-bisa sifat semacam itu akan tertanam dalam sifat anak.42 

Sebab-sebab gugurnya hak hadhanah 

1. Terikat dengan suatu pekerjaan sehingga menyebabkan ia tidak melakukan 

hadhanah dengan baik, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk 

bekerja. 

2. Orang yang tidak berakal, atau terganggu ingatannya` 

3. Tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hadhanah. 

4. Tidak dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang 

berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti 

anak, tidaklah pantas melakukan hadhanah.43 

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 49 Menyatakan sebagai 

berikut: 

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: 

1. Ia sangat melalalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 

2. Ia berkelakuan buruk sekali 

                                                             
42 Iman Sudiyat, Hukum Adat, Yogyakarta: Liberti, 1981, hlm 142-143 
43 Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, 181-182 
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2)  Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban 

untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.44 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Amiur Nuruddin, Op.cit, hlm 300. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA MULIA ABADI  

KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM 

A. Sejarah Desa Mulia Abadi 

Pada tahun 1960 Desa Mulia Abadi terdiri dari daerah rawa-rawa lebak 

dan hutan, yang dihuni oleh para petani yang berasal dari daerah Belida, 

Pemulutan, Ogan Ilir dan yang lainnya. Pada masa ini Desa ini belum 

mempunyai pemerintahan setempat, mereka mengiduk ke kecamatan atau ke 

Desa sebelahnya, yaitu desa Harapan Mulia, yang di pimpin oleh kepala desa 

bapak Asim, Pada masa dahulu Rumah Penduduk Desa Mulia Abadi ini berada 

di dekat lahan sawa mereka masing-masing, Namun dengan keadaan seperti ini 

masyarakat desa Mulia Abadi menjadi giat bertani, walaupun hasil yang mereka 

dapatkan hanya satu tahun sekali.  

Desa Mulia Abadi dahulunya bernama Desa Pinang Raya, Dimana 

dahulu Pada Tahun 2000 Desa Mulia Abadi pertama kali melakukan pemilihan 

kepala desa, dan di menangkan oleh bapak Saidin, dimasa pimpinan Kepala 

Desa bapak Saidin, Masyarakat yang rumahnya berada dilahan mereka masing-

masing mulai memindahkan rumahnya, dikarenakan susahnya air ketika musim 

kemarau, jikalau rumahnya berada di lahan atau di sawa mereka, dihawatirkan 

akan susah untuk beraktivitas sehari-hari, karena jauhnya dari sumber air, pada 

masa ini masyarakat mulai memindahkan rumah mereka, mendekati sumber air 

yaitu di tepi-tepi aliran sungai. 
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  Masyarakat desa ini memberi nama dengan desa pinang raya, 

dikarenakan dahulunya banyak pohon-pohon pinang yang tumbuh di desa ini, 

yang mana desa ini terletak di suatu tempat terpencil berada di tepi-tepi aliran 

sungai, yang penghuninya sangat sedikit, sumber transfortasi sangat susah, 

orang terdahulu hanya bisa menggunakan perahu dan ketek untuk bepergian, 

karena jauhnya dari pusat perkotaan masyarakat terdahulu sangat kesulitan 

dalam hal kendaraan, begitu juga halnya penerangan, aliran listrik belum 

memasuki desa ini, sehingga masayarakat di desa ini sulit beraktifitas, sebagian 

masyarakat yang mampu mereka menggunakan aliran listrik melalui mesin 

pribadi, yang bahan bakarnya dari minyak bensin, sementara yang kurang 

mampu, mereka hanya menggunakan lampu duduk, yang bahan bakarnya dari 

minyak tanah, dimasa dahulu penghuni desa ini hanya bisa memanfaatkan rawa-

rawa dengan menanam padi untuk kebutuhan hidup mereka. 

Setelah sekian lama masyarakat desa inipun semakin berkembang dan 

semakin ramai, dibawah pimpinan kepala desa yang baru, Yang bernama Erlan, 

setelah terbentuk kepala desa yang baru pada tahun 2010 desa pinang raya ini 

ada pergantian nama menjadi desa mulia abadi, desa inipun semakin maju, yang 

mana dahulunya hanya bisa menggunakan kendaraan melalui aliran sungai, 

sekarang sudah bisa berpergian melalui jalan darat.  

Dimasa sekarang Tahun 2016 telah dilaksanakn pergantian kepala desa, 

Dalam pimpinan Candra muska, desa mulia abadi terlihat maju, dengan adanya 

perbaikan jalan  darat, yang dahulunya hanya jalan tanah, sekarang sudah mulus 

dan sebagian sudah di aspal, masyarakat bisa berpergian menggunakan jalan ini 
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meskipun sangat jauh jangkauan dari perkotaan, pada masa ini desa mulia abadi 

sudah di masuki aliran listrik, setidaknya mereka bisa mengetahui berita-berita 

melalui media televisi, dan bisa mempermudah aktivitas masyarakat Desa Mulia 

Abadi, dimasa ini desa mulia abadi semakin ramai, dengan adanya jalan darat 

banyak masyarakat yang ilir mudik menggunakan jalan ini, baik dari kota ke 

desa dan sebaliknya dari desa ke kota. 

Pada masa sekarang Desa Mulia Abadi sangat berkembang, dengan 

adanya Desa Ulak Baru yang sebagai Dusun II Desa Mulia Abadi, Desa Ulak 

Baru adalah bagian dari Desa Mulia Abadi yang mana mereka tidak mempunyai 

Kepala Desa melainkan ikut dengan Kepala Desa Mulia Abadi sendiri.  

Pada masa ini juga masyarakat bersyukur dengan adanya bantuan dari 

pemerintahan, baik itu dari kabupaten, kecamatan, ataupun desa, mereka merasa 

tebantu dengan adanya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan 

penerangan listrik yang telah memasuki desa mulia abadi ini, mereka merasa 

akan lebih mudah untuk menempuh perjalan untuk kepentingan mereka masin-

masing ataupun kepentingan masyarakat desa. 

Dengan adanya program bantuan pertanian, masyarakat desa mulia abadi 

sangat bersyukur dengan adanya bantuan benih atau bibit padi, mereka bisa 

menanamkan bibit padi tersebut, dan mengelolah sawa dengan mesin bantuan 

dari pemerintah yaitu mesin pelembur tanah ( traktor ) dengan adanya mesin ini 

masyarakat dapat mengelolah sawah dengan baik, sehingga akan mendapatkan 

hasil panen dengan baik pula sesuai dengan harapan. 
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B. Struktur Pemerintahan Desa Mulia Abadi 

Kepala Desa 

Candra Muska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadus I 

Mulkan 

 

 

  

 

C. Luas Wilayah Desa Mulia Abadi 

Desa Mulia Abadi termasuk Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara 

Enim, berada di tepi tepi aliran sungai yang berukuran 150 hektar, yang mana 

desa ini dikelilingi oleh desa-desa lain. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Mulia Abadi adalah: 

- sebelah timur berbatas dengan desa patra tani 

- sebelah barat berbatas dengan desa sri jaya  

BPD Desa Mulia Abadi 

1. Pitran 

2. Pendi 

3. Basri 

4. Umar Badi 

5. Meri Wati 

Sekretaris Desa 

Harun Roni 

Kaur Pertanian 

Arwi 
Kaur Terantib 

Nurul 

Kaur Kes Sos 
 

Ismail 

Kaur Pemerintahan 

Mualdi 

Kadus II 

Hayan 

P3N 

M.Zen 
RT/RW 

1. Suhaimi 

2. Junaidi 

3. Sulman 

4. Basyani 
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- sebelah selatan berbatas dengan desa harapan mulia  

- sebelah utara berbatas dengan desa ulak baru 

Desa mulia abadi termasuk kabupaten muara enim yang paling terpencil, 

jarak dari desa mulia abadi ke kabupaten muara enim sekitar 250 km atau sekitar 

5 jam perjalanan mengendarai kendaraan darat. Letak dan luas wilayah desa 

mulia abadi ini sangat jauh dari kabupaten muara enim, sementara masyarakat 

desa mulia abadi dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pemerintahan mereka mengajukan ke kabupaten muara enim, seperti mengurus 

pernikahan, perceraian, dan keperluan lainya.  

Sementara letak antara desa mulia dengan kota palembang akan lebih 

dekat jikalau menggunakan kendaraan air, seperti ketek dan kendaraan lainnya. 

Jadi letak desa mulia abadi berada di daerah kecamatan muara belida kabupaten 

muara enim yang paling terpencil, desa ini bera di tepi-tepi aliran sungai, 

sehingga masyarakat desa mulia abadi kebanyakan munggunakan kendaraan air. 

D. Jumlah Penduduk Desa Mulia Abadi 

Desa mulia abadi memiliki 278 KK dan jumlah penduduk berjumlah 950 

Jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2015. Mengenai jumlah penduduk Desa 

Mulia Abadi Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL I 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Persentace 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

510 

440 

52.1 % 

47.9 % 

 Jumlah 950 100 % 

Sumber data : Arsip Pemerintahan Desa Mulia Abadi, bulan September 2016, 

dikutip pada tanggal 25 September 2016 

 Berdaasarkan tabel diatas dapat diketahu bahwa jumlah penduduk desa 

mulia abadi yaitu berjumlah 950 jiwa yang laki-laki berjumlah 510 orang dan 

yang perempuan 440 orang, ini termasuk dusun II yaitu desa ulak baru yang 

bergabung kepala desa, dengan desa mulia abadi, jadi desa mulia abadi memiliki 

dua dusun atau desa, desa yang pertama desa mulia abadi sendiri, dan yang kedua 

desa ulak baru. 

E. Pekerjaan Penduduk Desa Mulia Abadi 

Masyarakat Desa Mulia Abadi memiliki bermacam-macam bidang 

pekerjaan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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TABEL II 

No Pekerjaan Frekuensi Persentace 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Petani 

Pedagang 

Nelayan 

Buruh 

Pengusaha 

Lain-Lain 

610 

50 

20 

100 

20 

140 

51.1 % 

1.6 % 

1.6 % 

21.6 % 

0.90 % 

23.2 % 

 Jumlah 950 100 % 

Sumber data : Arsip Pemerintahan Desa Mulia Abadi, bulan September 2016, 

dikutip pada tanggal 25 September 2016 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar msayarakat 

desa mulia abadi adalah petani, yaitu sebanyak 610 orang atau 51.1 %. Mereka 

mencari rizki untuk kebutuhan hidup dengan bertani, atau bercocok tanam padi di 

lahan mereka masing-masing. Penghasilan petani ini hanya setahun sekali, dalam 

waktu setahun mereka menyimpan hasil panen yang lalu untuk kebutuhan hidup 

mereka, disini keuntungan mereka yang bertani, mereka banyak menyimpan padi 

dan beras, sehingga mereka tidak akan kesulitan untuk kebutuhan makanan, padi 

dan beras itu bisa juga di jual kepada masyarakat yang tidak bertani, yang 

memerlukan padi dan beras untuk kehidupan mereka, sehingga bisa dijadikan 

uang untuk keperluan yang lain. 

Masyarakat yang berdagang mereka mencari rizki dengan berdagang, 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan hidupnya, ada juga 
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nelayan di desa mulia abadi mencari rizki dengan menjaring ikan, guna untuk 

memenuhi keperluan hidupnya, banyak juga pekerjaan sebagai buruh, demi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Ada juga sebagai pengusaha pabrik padi, yaitu tempat pengilingan padi 

sehingga menjadi beras, dan banyak lagi pekerjaan yang terdapat di desa mulia 

abadi seperti memancing ikan, memikat burung, dan lain-lain. 

F. Keadaan Agama di Desa Mulia Abadi 

Masyarakat Desa Mulia Abadi seluruhnya menganut Agama Islam, sesuai 

dengan KTP yaitu kartu tanda penduduk, sesuai dengan data yang diperoleh 

bahwa semua penduduk desa mulia abadi menganut Agama Islam, hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

TABEL III 

No Agama Frekuensi Persentace 

1 

2 

3 

Islam 

Kristen 

Budha 

950 

0 

0 

100 % 

0 

0 

 Jumlah 950 100 % 

Sumber data : Arsip Pemerintahan Desa Mulia Abadi, bulan September 2016, 

dikutip pada tanggal 25 September 2016 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat desa 

mulia abadi beragama Islam. Aktivitas keagamaan di desa mulia abadi bisa 

dikatakan cukup berkembang, dengan banyak aktivitas keagamaan di desa mulia 

abadi, baik itu di masjid atau di rumah-rumah warga desa mulia abadi, terutama 
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pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan seminggu dua kali, yakni pada hari senin 

dan hari jum’at.  

Ada juga pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan seminggu sekali, 

yang mana dalam setiap minggunya masyarakat desa mulia abadi ini 

melaksanakan pengajian di rumah setiap malam minggunya hususnya jama’ah 

bapak-bapak, ada juga ibu-ibu, setiap mereka yang mendapat giliran 

melaksanakan pengajian dirumahnya, mereka biasanya menyiapkan makanan dan 

minuman untuk jama’ah pengajian. Oleh sebab itu diadakan pergantian tempat 

pengajian agar semua jama’ah dapat menyiapkan makanan dan minuman untuk 

jama’ah penganjian secara bergantian. 

Desa mulia abadi juga ada pengajian anak-anak, yang mana pengajarnya 

adalah bapak Ismail, disini anak-anak belajar mengaji sehingga mulai mengetahui 

bacaan huruf-huruf Ayat Suci Al-qur’an, mulai dari huruf hijaiyah, lanjut ke juzz 

1 sampai dengan mengkhotamkan bacaan ayat suci Al-qur’an sampai dengan juzz 

ke 30. 
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G. Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Mulia Abadi 

Desa mulia abadi memiliki sarana dan prasarana umum. Mengenai sarana 

dan prasarana umum di desa mulia abadi dapat dilihat pada tabel berikut:  

TABEL IV 

Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan 

Sarana Ibadah 

a. Masjid 

b. Mushollah 

 

2 

1 

 

Baik 

Baik 

Sarana Pendidikan 

a. TK 

b. SD 

 

1 

2 

 

Baik 

Baik 

Sarana Kesehatan 

a. Puskesmas 

b. Bidan Desa 

 

1 

1 

 

Baik 

Baik 

Sumber data : Arsip Pemerintahan Desa Mulia Abadi, bulan September 2016, 

dikutip pada tanggal 25 September 2016  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa mulia abadi 

mempunyai sarana ibadah, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, yang dapat 

digunakan untuk keperluan masyarakat desa, keadaan sarana dan prasarana di 

desa mulia abadi dinilai cukup baik, dengan adanya masjid masyarakat bisa shalat 

berjamaah di masjid, dengan adanya TK anak-anak yang belum bisa apa-apa 

mulai diajari untuk mendapat  pengetahuan baru, dengan adanya SD anak-anak 
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yang selesai TK bisa melanjutkan ke SD, dan adanya puskesmas, masyarakat bisa 

berobat kapan saja kepada Bidan Desa ketika lagi sakit. 

Desa mulia abadi memiliki sarana dan prasarana yang lain seperti, Balai 

Desa yaitu tempat perkumpulan masyarakat desa ketika ada rapat atau 

pengumuman dari kepala desa, ada juga gedung olahraga seperti lapangan bola 

tangkis, lapangan bola poli, lapangan bola kaki, tenis meja, dan lain-lain. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADHANAH   

( STUDI KASUS DI DESA MULIA ABADI  

KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM )  

 

A. Pelaksanaan hadhanah Akibat Perceraian Di Desa Mulia Abadi 

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada 

bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, 

karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan 

orang yang mendidiknya.45 

Oleh karena itu ketika kedua orang tuanya bercerai maka akan timbul suatu 

permasalahan siapa yang akan dan berhak memelihara anak tersebut. Syari’at 

Islam mengajarkan bahwa yang berhak atas hadhanah tersebut adalah bapak dan 

ibu. Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak 

melakukan hadhanah, akan tetapi biaya hadhanah tetap ditanggung oleh bapak 

dari anak tersebut. Jadi walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat 

pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, 

dan baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan 

anak.46 

Akan tetapi sering terjadi di kehidupan masyarakat bahwa pelaksanaan 

hadhanah tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syari’at Islam. 

Dimana orang tua tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dari 

                                                             
45Tihami & Sahrani Sohari, Op.cit, hlm 217. 
46Abdul Manan, Op.cit. hlm 424-425. 
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anak tersebut, terutama bapak dari anak tersebut yang tidak mau memberikan 

biaya pemeliharaan terhadap anaknya ketika ia telah bercerai dengan istrinya. 

Sehingga mengakibatkan ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam 

menghidupi dan memelihara anaknya sehingga dapat membuat anak menjadi 

terlantar. 

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa setelah penulis melakukan penelitian 

maka dapat diketahui bahwa jumlah pasangan yang melaksanakan hadhanah 

akibat perceraian di desa mulia abadi berjumlah enam pasangan. Untuk lebih 

jelasnya mengenai jumlah pasangan yang melaksanakan hadhanah akibat 

perceraian di desa mulia abadi dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL V 

JUMLAH PELAKSANA HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN 

No Pasangan Jumlah Anak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

AN dan MA 

MS dan TM 

PN dan DW 

SM dan TR 

RZ dan RN 

BJ dan RJ 

Satu Anak 

Dua Anak 

Satu Anak 

Satu Anak 

Satu Anak 

Dua Anak 

 Jumlah 6 pasang Jumlah 8 Anak 

 Sumber data: wawancara dengan responden 25 september 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pasangan yang melaksanakan 

hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia Abadi yaitu enam pasangan suami 

istriyang telah bercerai, dimana pasangan pertama yaitu AN dan MA memili satu 

anak, pasangan kedua RZ dan RN memiliki satu anak, pasangan ketiga PN dan 

DW memiliki satu anak, pasangan ke empat SM dan TR memiliki satu anak, 
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pasangan ke lima MS dan TM memiliki dua anak, pasangan ke enam BJ dan RJ 

memiliki dua anak. 

Pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia Abadi dilakukan 

menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan hadhanah, dimana dari tabel 

diatas terdapat enam pasangan yang melaksanakan hadhanah akibat perceraian di 

Desa Mulia Abadi. 

Dari pasangan yag pertama didapatkan bahwa pelaksanaan hadhanah akibat 

perceraian yang dijalankan oleh mereka tidak melalui kesepakatan, dimana bapak 

dari anak tersebut tidak memberikan nafkah yang sebenarnya kepada anaknya. 

Menurut MA yang merupakan mantan istri dari AN, bahwa setelah mereka 

bercerai pada tahun 2015 yang lalu secara agama tidak melalui pengadilan, AN 

tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil yang baru 

berumur 2 tahun yang masih. MA menceritakan setelah ia bercerai dengan 

suaminya, mantan suaminya tersebut tidak lagi memberikan nafkah kepada 

anaknya melainkan ia sendiri yang menanggung semua beban nafkah terhadap 

anaknya tesebut mulai dari pakaian, makanan, dan yang lain-lain ditanggung oleh 

MA. Sementara AN seperti tidak mau tidak mau tahu dengan keadaan anaknya 

tersebut, padahal AN terbilang cukup mampu untuk memberikan nafkah kepada 

anaknya, tapi dia tidak mau untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga 

MA sebagai ibu yang memelihara anak tersebut menjadi kesulitan dalam 

mencukupi kebutuhan dari anaknya. Bahkan MA pernah meminta kepada AN 
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untuk memberikan baiaya nafkah hadhanah kepada anak mereka tetapi AN tetap 

saja tidak memberikan nafkah kepada anaknya tersebut.47 

Sedangkan menurut keterangan dari AN yang merupakan mantan suami dari 

MA, mengapa ia tidak memberikan biaya nafkah hadhanah kepada anaknya, ia 

beralasan bahwa mengapa ia tidak memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya 

karena ia tidak menyukai mantan istrinya tersebut. Dan AN mengatakan jika 

mantan istrinya tersebut mau anaknya diberi nafkah hadhanah maka biarlah saya ( 

AN ) yang mengasuh anak tersebut.48 

Begitupun dengan pasangan kedua MS dan TM, TM yang merupakan mantan 

istri dari MS mengatakan bahwa ia bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 

2014 MS tidak lagi memberikan nafkah hadhanah setelah mereka bercerai, 

sehingga TM merasa kesulitan untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, ada 

yang sedang belajar di sekolah dasar ( SD ) dan satu lagi masih berumur 2 tahun, 

setelah mereka bercerai semua biaya keperluan anak ditanggung oleh TM.49 

Sedangkan menurut keterangan dari MS ia mengatakan, bahwa TM mantan 

istrinya pergi dari rumah membawa anak-anaknya, harusnya dia yang menafkahi 

anak-anak, jikalau dia ingin saya memberi nafkah biarkan anak-anak itu bersama 

saya.50 

Pasangan ketiga PN dan DW, pasangan ke empat SM dan TR, pasangan ini 

sama halnya dengan pasangan pertama dan kedua, dimana mantan istri merasa 

kesulitan atas nafkah hadhanah karena mantan suami tidak lagi memberikan 

                                                             
47Wawancara Dengan MA, 25 September 2016. 
48Wawancara Dengan AN, 25 September 2016. 
49Wawancara Dengan TM, 25 September 2016. 
50Wawancara Dengan MS 25 September 2016. 
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nafkah setelah terjadinya perceraian. Pasangan ke tiga DW yang merupakan 

mantan istri dari PN, ia merasa kesulitan memberikan nafkah kepada anaknya 

yang masih berumur 3 tahun, DW mengatakan anaknya sering sakit sehingga 

membutuhkan uang untuk berobat, setelah ia bercerai pada tahun 2015 PN mantan 

suami dari DW tidak mau tahu, tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya, 

sehingga DW merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anaknya tersebut.51 

Sedangkan menurut keterangan dari PN yang merupakan mantan suami dari DW, 

bahwa ia mengatakan, DW mantan istrinya yang kurang baik dalam mengasuh 

anak, jikalau dia ingin saya memberi nafkah biarkan anak itu ikut bersama saya.52 

Pasangan ke empat SM dan TR, TR yang merupakan mantan istri dari SM 

mengeluh dengan biaya anaknya sehari-hari, anaknya yang baru berumur 5 tahun 

yang suka jajan, TR mengeluh karena SM mantan suami TR tidak lagi 

memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya setelah mereka bercerai, sehingga 

TR kesulitan mencari nafkah anaknya.53 SM mantan suami dari TR mengatakan 

bahwa dia bercerai dengan TR mantan istrinya pada tahun 2014, ketika dia belum 

bercerai kebutuhan anaknya selalu terpenuhi, jika dia ingin saya memberi nafkah 

kepada anak itu biarkan saya yang mendidik dan mengasuhnya.54 

Pasangan ke lima RZ dan RN, berbeda dengan pasangan ke satu dan ke 

empat, pasangan ini bercerai pada tahun 2016, RZ merupakan mantan suami dari 

RN mengatakan bahwa, setelah RN mantan istrinya melahirkan seorang anak, RN 

langsung memberikan anak tersebut kepada RZ, dan RN berkata saya tidak mau 

                                                             
51Wawancara Dengan DW, 26 September 2016` 
52Wawancara Dengan PN, 26 September 2016. 
53Wawancara Dengan TR, 26 September 2016. 
54Wawancara Denga SM, 26 September 2016. 
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mengurus anak ini silahkan kamu yang mengurusnya saya tidak mau tahu, RZ 

merasa kasihan dengan anak yang baru dilahirkan dan tidak mendapat kasih 

sayang dari seorang ibu, sementara seorang bayi biasanya selalu ingin di dekat 

ibunya, sementara anak ini sehari dilahirkan langsung terpisah dari ibunya karena 

kelakuan jahat ibunya, anak bayi sangat memerlukan perhatian ibunya, kasih 

sayng ibunya, sekarang anaknya baru berumur 5 bulan saya (RZ) merawat anak 

itu sendiri dengan memberikan makanan susu yang di beli dari warung terdekat, 

harusnya anak yang masih kecil ini ibu yang mengasuhnya, meskipun RZ sudah 

meminta RN untuk mengasuh anak tersebut dan biaya nafkah hadhanah RZ yang 

menanggung, tapi tetap saja RN tega tidak ingin mengurus anaknya.55 

Sedangkan menurut keterangan dari RN yang merupakan mantan istri dari RZ 

ia mengatakan bahwa sebelum ia melahirkan ia sudah bercerai, setelah ia 

melahirkan anak yang dilahirkannya langsung diserahkan kepada RZ, dia tidak 

ingin mengurusnya, dia berkata supaya RZ tahu bagaimana mengurus anak, 

bagaimana mendidik anaknya.56 

Pasangan ke enam BJ dan RJ, pasangan ini bercerai pada tahun 2012 di 

pengadilan agama. Pasangan ini mempunyai dua orang anak satu laki-laki 

berumur 13 tahun dan satu perempuan berumur 6 tahun satu diantaranya telah 

mumayyis dan satu belum mumayyis disaat mereka bercerai. Sehingga hakim 

memutuskan agar anak yang telah mumayyis tersebut untuk memilih ikut dengan 

ibunya atau bapaknya. Dan setelah dilakukan musyawarah akhirnya anak yang 

telah mumayyis tersebut memilih ikut dengan bapaknya dan anak yang satunya 

                                                             
55Wawancara Dengan RZ, 27 September 2016. 
56Wawancara Dengan RN, 27 September 2016. 
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lagi yang belum mumayyis diputuskan oleh hakim diasuh oleh ibunya dan biaya 

nafkah ditanggung bersama oleh kedua orang tuanya. 

Menurut keterangan dari RJ setelah ia bercerai dengan suaminya maka hak 

asuh anak di bagi kepada mereka berdua. Dimana anak pertama yang telah 

mumayyis memilih ikut dengan mantan suaminya, sedangkan anak yang kedua 

anak yang belum mumayyis diasuh oleh RJ dengan biaya nafkah ditanggung 

bersama dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dengan berjalannya waktu 

BJ yang merupakan mantan suami RJ tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

keputusan hakim, dimana BJ dianggap oleh RJ tidak memberikan nafkah dan 

kasih sayang kepada kedua anaknya baik yang telah mumayyiz ataupun yang 

belum mumayyiz, hal ini disebabkan oleh BJ menikah lagi dengan perempuan lain. 

Pernikahan BJ mengakibatkan terjadinya konflik antara BJ dan anak-anaknya 

yang berujung kepada anaknya tidak mau lagi ikut dengan BJ, dan memilih ikut 

dengan RJ. Akibat pernikahan itu pula BJ tidak lagi memberikan nafkah 

hadhanah kepada anaknya yang belum mumayyis tersebut, BJ lebih 

mementingkan istrinya dari pada memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya 

yang diasuh oleh RJ.57 

Sedangkan menurut keterangan dari bapak BJ yang merupakan mantan suami 

dari RJ, mengapa ia tidak memberikan biaya nafkah hadhanah kepada anaknya, ia 

beralasan bahwa mantan istrinya tersebut terbilang mampu membiayai kebutuhan 

                                                             
57Wawancara Dengan RJ, 27 September 2016. 
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dari anak-anaknya, sedangkan ia sudah menikah lagi dan harus membiayai 

keluarganya yang baru.58 

Jadi pelaksanaan hadhanah di Desa Mulia Abadi dilakukan dengan cara 

mereka masing-masing yang melaksanakan hadhanah tersebut. 

Dasar pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia Abadi berjalan 

sesuai cara mereka masing-masing yang melaksanakan hadhanah. Dari pasangan 

pertama, kedua, ketiga, dan ke empat, para mantan istri melaksanakan hadhanah 

tanpa melalui kesepakatan kedua belah pihak ketika mereka telah bercerai, dimana 

para mantan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya ketika ia telah 

berpisah dengan istrinya. Pasangan ini bercerai dibawah tangan tidak melalui 

Pengadilan Agama, hal inilah yang membuat tidak adanya kesepakatan kedua 

belah pihak terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut. 

Pasangan ke lima RZ dan RN, melaksanakan hadhanah tanpa kesepakatan 

kedua belah pihak, RN yang harusnya mengurus anak yang baru dilahirkan tetapi 

tidak mau tahu mengurus anak tersebut, meskipun RZ meminta RN untuk 

mengurus dan akan memenuhi biaya nafkah hadhanah tapi tetap saja RN tidak 

mau tahu, padahal anak yang baru dilahirkan sangat membutuhkan kasih sayang 

seorang ibu. 

Sedangkan pasangan ke enam BJ dan RJ melaksanakn hadhanah berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak melalui Pengadilan Agama. Telah disepakati 

bersama bahwa setelah perceraian biaya nafkah hadhanah ditanggung oleh kedua 

                                                             
58Wawancara Dengan BJ, 27 September 2016. 



48 
 

 
 

belah pihak, tapi BJ tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah 

hadhanah kepada anaknya. 

B. Pelaksanaan Hadhanah Akibat Perceraian Di Desa Mulia Abadi Ditinjau 

Dari Hukum Islam 

Berketurunan merupakan tujuan pokok di antara tujuan pernikahan. Hal ini 

merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi 

perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut 

pengaruhnya. 

Alquran menjadikan persetubuhan yang ditafsirkan dengan maksud 

berketurunan sehingga ia berdampak pasti secara umum : 

تُوا  َحر  ثَُكم  أَنىَّ ِشئ تُم   نَِساُؤُكم   
َحر  ُث لَُكم  فَأ   

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka 

datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. 

(QS. Al-Baqarah (2): 223) 

Ladang adalah tempat menyemai benih-benih dan tumbuh-tumbuhan.  

Islam melihat keturunan bagian nikmat-nikmat yang menyenangkan 

kehidupan dan mencapai kebahagiaan : 

َحيََوةِ اُلدُّ ن يَا اُل َمالُ  َن ِزينَةُ اُل  َواُل بَنُو   

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi 

(18):46) 
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Ini merupakan nikmat yang menuntut pujian. Keinginan yang mengharuskan 

kekuasaan. Oleh karena itu, Al-quran mengancam bagi orang yang memintanya 

kemudian mengingkari rizkinya dan tidak bersyukur. 

نِى دًا ، َوبَنِيَن ُشُهو دًا ،َوَجعَل ُت لَهُ , َماال َمم  َوَمن  َخلَق ُت َوِحي دًا ،  ذَر  دُو   

Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya 

sendirian. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Dan anak-anak 

yang selalu bersamanya. (QS. Al- Muddatstsir (74): 11-13) 

Ketika manusia membandingkan kelelahan-kelelahan dan kesulitan-kesulitan 

dalam menanggung anak-anak, dan berbagi dengan mereka, jiwa-jiwa mereka 

tidak kering dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya. 

Oleh karena itu, Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada 

keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Masing-masing tumbuh 

bebas dari gangguan-gangguan, jauh dari kebinasaan-kebinasaan.59 

 Bentuk praktek pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia 

Abadi sendiri bertentangan dengan ajaran syari’at Islam, dimana setelah 

terjadinya perceraian (baik yang melalui Pengadilan Agama maupun tidak melalui 

Pengadilan Agama), bapak dari anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah 

hadhanah kepada anaknya melainkan ibulah yang mengurus semua keperluan dari 

anak-anak mereka. 

Akibat hukum percerai terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak 

anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik 

bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-

                                                             
59Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 251-252` 



50 
 

 
 

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan 

keputusannya.60 

Pelaksanaan hadhanah di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida 

Kabupaten Muara Enim tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam, dimana ayah 

dari anak tersebut tidak memberikan biaya nafkah hadhanah setelah mereka 

bercerai. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak 

atau yang dalam Islam disebut hadhanah diatur dalam beberapa pasal di 

dalamnya, seperti yang terdapat pada Pasal: 

Pasal 105: 

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

adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.61 

Pasal 106: 

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang 

belum dewasa atau di bawah perempuan, dan tidak diperbolehkan 

memindahkan atau menggadaikanya kecuali karena keperluanyang mendesak 

                                                             
60Muhammad Syaifuddin Dkk, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 371. 
61Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, hlm 137. 
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jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendakinya atau suatu 

kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. 

2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kewajiban tersebut pada ayat (1).62 

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT : 

ِلي كُ  نَ ياَاَيَُّهاالَِّذي   ا قُو  اَن فَُسُكم  َواَه  دَُها النَّاُس َوا ل ِحَجاَرةُ اََمنُو  قُو  .......م  نَاًرا وَّ  

( 6)التحريم:  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimudan keluargamu dari api 

neraka  yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... 

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara 

keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya 

itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk 

anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.63 

Ibu tidak berhak atas upah hadhanah, seperti upah menyusui, selama ia masih 

menjadi istri dari ayah anak kecil itu, karena dalam keadaan seperrti itu ia masih 

mempunyai nafkah sebagai seorang istri. 

Allah SWT berfirman:  

اَلدَهُنَّ حَ  َول َواِلدَاتُ  ِضع َن أَو  َضاَعةَ ، يُر  لَي ِن َكا ِملَي ِن ِلَمن  أََرادَ اَن  يُّتِمَّ الرَّ و 

ِف......)البقرة : َو تُُهنَّ بِال َمع ُرو  قُُهنَّ َوِكس  ِد لَهُ ِرز  لُو  (233َوَعلَى ال َمو   

                                                             
62Tihami & Sahrani Sohari, Op.cit,hlm 228. 
63Abdul Rahman Ghazali, Op.cit, hlm 176-177. 
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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. 

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah itu seperti 

haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman : 

ٍف ، َواِن  تَعَا َسر  تُم  فََستُر  ِضُع لَهُ  َرهُنَّ َوأتَِمُروابَي نَُكم  بَِمع ُرو  ....فَأتُو  هُنَّ اُُجو 

َرى. ) الطالق :  (6اُخ   

....maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya. 

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah sejak ia menangani 

hadhanah tersebut seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui 

anak kecil dengan bayaran (upah). Seorang ayah wajib membayar biaya nafkah 

hadhanah tersebut, juga wajib wajib membayar ongkos sewa rumah atau 

perlengkapannyajika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat 

mengasuh anak kecilnya.64 

Dalam pemeliharaan itu terdapat beberapa tahap diantaranya : 

a. Di kala anak itu masih kecil, dalam pangkuan ibunya. Dalam hal ini ibu lebih 

berhak untuk memeliharanya, kecuali kalau tidak bersedia 

 memeliharanya, karena nikah dengan orang lain. 

                                                             
64Ibid, hlm186-187. 



53 
 

 
 

b. Anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharaannya terserah kepada siapa yang 

ia (anak) itu sukai diantara ibu dan ayahnya. 

c. Anak yang masih kecil yang sudah bisa merangkak, kemudian salah seorang 

dari ibu dan ayahnya masukagama lain, yakni keluar dari Islam, maka anak 

itu dilepas agar ia memilih ikut yang mana ia sukai. 

d. Anak perempuan jika direbut bukan oleh ibunya dan bukan ayahnya, maka 

sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya.65 

 

Secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak 

tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan. Di dalam pasal 41 

dinyatakan: 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana perselisihan terjadi 

mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak, 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 biaya 

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri. 

                                                             
65Moh, Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT Karya Toha, 2006, hlm 509-511.  
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Pasal 45 : 

1.  Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya. 

2.  Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai 

anak  itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun 

perkawinan  antara kedua orang tua putus.66 

Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga 

keselamatan jasmani dan rohani) pelayanan (memberi dan menanamkan kasih 

sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan 

sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. 

Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana 

dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, 

semaksimal mungkin dengan sebaik mungkin.67 

Dasar pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia Abadi ini 

berdasarkan cara mereka sendiri yang melaksanakan hadhanah, dimana bapak 

dari anak-anak tersebut tidak lagi memberi biaya nafkah hadhanah setelah ia 

bercerai dengan mantan istrinya. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, 

dan bertentangan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan 

bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anaknya, apabila pemegang 

hadhanah ibu dari anak tersebut, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah 

anak tersebut. 

                                                             
66Amiur Nuruddin, Op.cit, hlm 299. 
67Abdul Manan, Op.cit, hlm 429. 
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Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan hadhanah di Desa 

Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, tidak berjalan 

sesuai dengan syari’at Islam, dimana bapak dari anak-anak tersebut tidak lagi 

memberi biaya nafkah hadhanah terhadap anaknya ketika ia telah bercerai dengan 

istrinya. Sehingga menyebabkan ibu dari anak-anak tersebut merasa kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan anaknya. 

Kurangnya kesadaran dari kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, serta kurangnya perhatian dari pemerintah setempat toko 

masyarakat toko agama dalam masalah pemeliharaan anak ini. 

Jadi pelaksanaan hadhanah di Desa Mulia Abadi ini tidak berjalan sesuai 

dengan syari’at Islam, yang mana bapak dari anak tersebut tidak memberikan 

biaya nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Sedangkan orang tua berkewajiban 

memelihara mendidik dan membiyayai keperluan si anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian dan pokok-pokok masalah, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia Abadi dilakukan 

menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan hadhanah, dimana 

ayah dari anak-anak tersebut tidak memberikan biaya nafkah hadhanah 

kepada anaknya. Sehingga biaya nafkah ditanggung oleh ibu dari anak 

tersebut, yang mengakibatkan ibu yang memelihara anak menjadi 

kesulitan, sedangkan ayah dari anak-anak tersebut seakan-akan tidak 

mau tahu, sehingga anak yang telah lahir dari perkawinan mereka akan 

terlantar atau tersia-siakan karena kelakuan mereka sendiri. 

2. Menurut Hukum Islam pelaksanaan hadhanah wajib dilaksanakan oleh 

orang tua dari anak-anak tersebut, baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan. Meskipun kedua orang tua telah bercerai mereka tetap wajib 

menjaga, mendidik, dan memelihara anak-anaknya, apabila hak 

hadhanah kepada ibu dari anak tersebut, maka ayah dari anak tersebut 

berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah hadhanah kepada anak-

anaknya. Ketika orang tua tidak melaksanakan hadhanah maka kedua 

orang tua akan mendapatkan dosa, karena Allah telah memerintahkan 

manusia untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api 

neraka.  
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Saran  

Dalam kesempatan yang sangat baik ini penulis mencoba memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan pelaksanaan hadhanah di Desa Mulia Abadi ini, 

hendaknya orang tua dapat memperhatikan, memelihara mendidik dan 

menjaga anak-anaknya, jangan sampai anak-anak yang telah 

dilahirkan dari pernikahan itu menjadi terlantarkan ketika sudah 

bercerai, hendaknya orang tua jangan mementingkan diri sendiri, 

apabila terjadi perselisihan mengenai masalah hak hadhanah ada 

baiknya orang tua dari anak-anak tersebut untuk mengajukan perkara 

hak hadhanah ke Pengadilan Agama. 

2. Dalam pelaksanaan hak hadhanah apabila sudah terjadi perceraian 

hendaklah kedua orang tua dapat menjaga, mendidik, memelihara 

anak-anaknya, seorang ayah hendaklah memberikan biaya nafkah 

hadhanah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak dalam asuhan 

ibunya. Supaya anak terpelihara dengan baik dan dapat terpenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Perlunya arahan dari tokoh Masyarakat dan 

Tokoh Agama mengenai permasalahan pemeliharaan anak, supaya 

berjalan dengan baik. 
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