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ABSTRAK 
 
 
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa dalam hal 

terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak masih 
membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan 
pada ayahnya, dan apabila dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu 
memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul 
biaya tersebut. 

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
perdata tertentu. Dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman pernah mengadili 
perkara Gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian dengan register 
perkara No. 022/Pdt. G/2008/PA.Smn. Dalam perkara ini, hakim mengabulkan 
sebagian gugatan yang berkaitan dengan ketetapan jumlah nafkah anak setiap 
bulannya. Dan menolak sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat, terkait 
dengan nafkah anak yang belum dibayarkan mantan suaminya setelah terjadinya 
perceraian. Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut menarik untuk penyusun 
cermati lebih dalam karena tentunya Majelis Hakim mempunyai alasan dan 
pertimbangan yang kuat dalam memutus perkara tersebut. Sehingga penelitian 
punyusun lebih dititikberatkan pada penelusuran alasan majelis hakim dalam 
mengeluarkan putusan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni 
penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode 
dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen berupa putusan pengadilan 
mengenai perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian, catatan, 
buku-buku, peraturan perundang-undangan; dan metode wawancara (interview), 
yaitu dengan mewawancarai langsung hakim yang memutus perkara ini, panitera, 
dan pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti di Pengadilan 
Agama Sleman. Setelah diperoleh data yang berupa putusan Pengadilan, teori-
teori, konsep-konsep dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pokok 
bahasan, maka untuk dapat menjawab pokok masalah penyusun menggunakan 
pendekatan yuridis dan normatif.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: hakim dalam memutus 
perkara berkaitan dengan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian 
didasarkan pada bukti-bukti dan saksi yang diajukan di dalam persidangan serta 
memperhatikan keadaan dan kemampuan dari kehidupan mantan suami, karena 
perkara ini diputus secara verstek, yang secara formal dan materiil sudah selesai 
diadili selengkapnya, sehingga tidak diperlukan lagi bukti-bukti dari tergugat. Dan 
berkaitan dengan nafkah yang tidak pernah dibayarkan oleh mantan suami selama 
24 bulan, majelis hakim menolak gugatan ini  dikarenakan penggugat tidak dapat 
membuktikan bahwa memang suaminya selama itu tidak pernah memberikan 
nafkah untuk anaknya.  Hal ini didasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum 
Islam. 
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M O T T O 
 
 

 

 Hari ini Mungkin lebih baik dari hari 
kemarin 

 Jadilah seseorang yang bisa merasa, 
jangan jadi seseorang yang merasa 
bisa. 



HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kupersembahkan  buah karyaku ni untuk orang-orang yang senantiasa selalu 
mendukung perjalananku dalam menempuh ilmu, khususnya aku persembahkan 
terhadap orang tuaku yang selalu setia dan sabar dalam  membimbing dan 

mengarahkan aku, saudara-saudaraku semua yang senantiasa ikut serta dalam 
mendukung aku, teman-teman semua yang telah membantu dalam terselesainya skripsi 
ini, tak lupa untuk dosen-dosenku semua mulai dari TK sampai kuliah terima kasih 

aku ucapkan buat kalian semua. 
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KATA PENGANTAR 
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 اهللا إال إله ال أن أشهد  اإلسالم و اإلیمان بنعمة نعمناأ الذى هللا الحمد

 اللهم صل وسلم على محمد هرسول عبده ومحمدا أن وأشهد 

 أما بعد .أجمعين وصحبه أله  وعلى 

 
Puji syukur penyusun munajatkan kehadirat Allah swt. yang telah 

menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad saw Rasul utusan Allah, diutus 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa 

menyelimuti keluarga Beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam. 

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, 

alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk 

melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian" (Studi Putusan 

No.022/Pdt.G/2008/PA.Smn)". 

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari 

kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun 

yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah swt 

dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena 

itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-

dalamnya kepada: 
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1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Drs. Supriatna, M.Si. dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua 

Jurusan dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah. 

3. Drs. Abd Halim, M. Hum., selaku pembimbing I yang dengan sabar 

bersedia membimbing kesulitan penyusun dan memberikan masukan yang 

sangat berharga di tengah kesibukan waktunya sebagai pengajar di 

Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. 

4. Udiyo Basuki, SH., M. Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam 

membantu penyempurnaan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih tak 

terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak 

bermanfaat bagi penyusun. 

6. Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama 

Sleman, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk 

melakukan studi riset. 

7. Dra. Siti Dawimah, M.H., selaku Hakim Pembimbing dan semua pihak 

atas informasi yang telah diberikan demi menunjang penyusunan data dan 

membantu melengkapi data yang diperlukan. 
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8. Khoiril Basyar, S.H., selaku pihak yang telah banyak membantu dalam 

pengumpulan data yang penyusun butuhkan dan juga kepada semua pihak 

9. Keluarga besarku semua ibunda Suliyah dan para saudara-saudaraku 

semua yang senantiasa sabar dan mendukungku. 

Semoga amal baik yang diberikan mendapatkan ridho dan balasan dari Allah 

SWT. 

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan 

penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesadaran atas kekurangan dan 

keterbatasan yang ada pada diri penyusun, penyusun percaya bahwa 

pembahasan dalam skripsi ini belumlah merupakan karya yang sempurna. 

Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yan konsruktif 

demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini, dan tak lupa penyusun sampaikan 

terima kasih. 

   

 

 

 

Penyusun 

 

 

SAEFUDDIN 
NIM. 03350057 

 

03 Rabbiul Awal 1430 H Yogyakarta, 28  Februari 2009 M 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 

158/1987 dan 0543b/U/1987.    

 
I. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ S| es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha’ H{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal z| ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ T} te (dengan titik di bawah) ط



 xii

 za’ Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L ‘el ل

 mim M ‘em م

 nun N ‘en ن

 waw W W و

 ha’ H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي
 
 
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 ditulis   sunnah سنة

 ditulis   ‘illah علة

 
 
III. Ta’ Marbu>t{ah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h   

ائدةامل  ditulis   al-Mā’idah 

   ditulis    Islāmiyyah اسالمية

 
(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
 
 
 



 xiii

 
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 
 

 ditulis Muqāranah al-ma z||āhib مقارنة املذاهب

 

IV. Vokal Pendek 

1. -----َ--- fath}ah{   ditulis a   
2. -----ِ--- kasrah   ditulis   i   
3. -----ُ--- d}ammah   ditulis   u   

 
 
 
V. Vokal Panjang  

1. Fath}ah{ + alif ditulis a> 

إستحسان  ditulis Istih{sân 

2. Fath}ah{ + ya’ mati ditulis a> 

أنثى  ditulis Uns\|a> 

3. Kasrah + yā’ mati ditulis i> 

العلواين  ditulis al-‘Ālwānī 

4. D}ammah + wāwu mati ditulis u>   

علوم  ditulis ‘Ulu>m 

 
 
VI. Vokal Rangkap  

1. Fath}ah{ + ya’ mati  
غريهم

ditulis   
ditulis   

ai    
Gairihim 

2. Fath}ah{ + wawu mati    
قول

ditulis     
ditulis    

au      
Qaul    
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VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis   a’antum أأنتم

عدتأ  ditulis   u‘iddat 

 ditulis   la’in syakartum لئن شكـرمت

 
 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf  al-Qamariyyah 

   ditulis   al-Qur’a>n القرأن

   ditulis    al-Qiya>s القياس

 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)nya. 
 

 ditulis   ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis   an-Nisā النساء

 
 
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 ditulis   Ahl al-Ra’yi أهل الرأي

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti 

membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, lawan dari 

berkumpul. Kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang 

berarti perceraian antara suami isri dalam perkawinan.1 Tidak ada seorang pun 

ketika melangsungkan perkawinan dalam hidupnya akan berakhir dengan 

perceraian. Apalagi jika perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak. 

Untuk melakukan perceraian salah seorang dari pihak suami atau isteri 

mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini 

Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama 

Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Kemudian 

pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan, kalau ternyata ada alasan yang 

cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan tersebut, maka Majelis 

Hakim akan mengabulkan permohonan  atau gugatannya. 

Di dalam UU No. 1 Th. 1974 ketentuan mengenai akibat perceraian 

terhadap anak diatur dalam Pasal 41.2 Adapun isi dari pasal tersebut adalah : 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

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

1 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 
2006), hlm. 156. 

2 Pasal 41 ayat  (1) dan (2)  
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bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberikan keputusan. 

2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung 

jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat 

melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan Pengadilan dapat 

mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 

Dari bunyi pasal di atas dijelaskan bahwa undang-undang dalam 

hukum positif yang berlaku di negara Indonesia menjamin hak-hak 

pemiliharaan atas anak hasil dari sebuah perkawinan. Meski dalam 

perkawinan tersebut gagal di tengah jalan. Sehingga pihak-pihak di dalamnya, 

baik suami atau isteri memilih untuk bercerai. Perceraian tidak menyebabkan 

gugurnya kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dari hasil 

perkawinan sebelumnya. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak 

mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak. Baik dalam hal 

materiil maupun inmateriil. 

Pemeliharaan anak dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan 

h{ad{anah, yang berarti pemeliharaan anak laki-laki maupun perempuan atau 

yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz dari sesuatu yang menyakiti dan 

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri 
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sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya,3 sebagaimana 

hak-hak yang lain. Hak h{ad{anah harus diberikan secara proposional. 

Pemeliharaan anak hukumnya wajib. Pemeliharaan ini dilakukan oleh 

kerabat anak itu sesuai dengan urutan h}ad}anah. Pengabaikan pemeliharaan 

anak (h{ad{anah) berarti menghadapkan anak pada marabahaya kebinasaan dan 

hari depan yang suram.4 Hal demikian bertentangan dengan hukum positif 

maupun hukum Islam. 

Kedudukan ibu dalam pemeliharaan dan pengasuhan lebih diutamakan 

daripada ayah kandungnya, karena dalam urutan h{ad{anah, ibu menempati 

peringkat yang paling tinggi. Ibu biasanya lebih banyak memberi kasih sayang 

dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya dibanding dengan ayah 

kandung. Meski demikian, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban 

memberikan biaya pemeliharaan anak. Mulai untuk biaya hidup sehari-hari 

dan pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa atau anak tersebut 

telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul 

beban biaya pemeliharaan anak tersebut, karena anak merupakan amanat bagi 

orang tua yang wajib dipelihara dan dididik sesuai fitrahnya.5 Hal ini 

berdasarkan pada ketentuan dalam firman Allah: 

 لودله رزقهن وآسوتهن بالمعروف التكلف نفس اال وسعها التضاروالدةووعلى الم

                                                 
3  As-Sayyid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah (Beirut : Da>r Al- Fikr, 1983 H), II :288. 

4  Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), hlm. 120. 

5 Sayyid Sabiq, "Islamuna" Alih bahasa, Salim Bahresy, inilah Islam (Semarang: Toha 
Putra,t.t.), hlm. 312. 
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                                     ٦.لده وعلى الوارث مثل ذلك بولدها والمولود له بو

Dalam sebuah keputusan cerai selalu diikuti dengan ketentuan-

ketentuan yang mengikat mantan suami dan istri. Termasuk juga dalam hal 

pemberian nafkah anak hasil perkawinan keduanya. Dalam realitanya 

terkadang putusan pengadilan tentang penetapan biaya pemeliharaan anak 

yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga 

ibu yang memperoleh hak asuh anak menjadi kesulitan dalam hal penafkahan 

anak. Dalam keadaan demikian, ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan 

biaya pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama. 

Kelalaian untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sehingga pihak 

yang wajib dinafkahinya (anak) menjadi terlantar. Ini merupakan 

permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam setelah adanya 

perceraian. 

Kasus seperti itu pernah terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Sebagai 

salah satu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara tertentu di kalangan 

orang yang beragama Islam. Alasan penyusun memilih Pengadilan Agama 

Sleman sebagai obyek penelitian ini karena Perkara yang berkaitan dengan 

masalah ini terjadi pada pertengahan tahun 2008. sehingga dalam hal ini 

mempermudah penyusun dalam pencarian data tentang putusannya. Perkara 

gugatan nafkah anak setelah perceraian juga termasuk perkara yang baru ada 

selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal ini berdasarkan penelitian 

sementara yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Sleman. 

                                                 
6 Al- Baqarah (2): 233. 
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Pengadilan Agama Sleman pernah menangani gugatan biaya 

pemeliharaan anak setelah perceraian dengan perkara Nomor. 022/Pdt. 

G/2008/PA.Smn. Adapun kronologis kasusnya adalah sebagai berikut: 

Pada Tanggal 17 Januari 2007 Penggugat mengajukan gugatan cerai 

ke Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Register 560/Pdt. G/ PA. Smn. 

Setelah dilakukan persidangan, oleh Majelis Hakim diputuskan menceraikan 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Di dalam amar putusannya 

tersebut Majelis Hakim juga menetapkan bahwa anak yang lahir dari 

perkawinannya di bawah pemeliharaan Penggugat. 

Pada tanggal 7 Januari 2008 Penggugat mendaftarkan lagi gugatannya 

berupa nafkah anak ke Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Register 

022/Pdt.G/2008/PA.Smn. Dalam gugatannya, penggugat meminta nafkah 

anak setiap bulannya dan juga meminta kepada Pihak Pengadilan untuk 

menetapkan kewajiban kepada mantan suaminya membayar nafkah terhutang 

anak yang tidak pernah diberikan. 

Dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini secara 

verstek, berdasarkan pasal 125 HIR, karena tergugat telah dipanggil secara 

patut dan resmi namun tergugat tidak datang atau mengirimkan wakil atau 

kuasanya untuk menghadiri persidangan. 

Dalam persidangan berikutnya, mengingat bukti-bukti dan saksi-saksi 

yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor 

Register 022/Pdt.G/2008/PA.Smn. Dalam amar putusannya Majelis Hakim 

mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan tidak mengabulkan sebagian 

yang lain. Gugatan yang dikabulkan Majelis Hakim berkaitan dengan nafkah 
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anak setiap bulannya. Sedangkan Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat 

untuk nafkah terhutang anak selama 24 bulan sebelumnya yang tidak pernah 

dibayarkan oleh tergugat. Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut 

menarik untuk penyusun cermati lebih dalam, karena dalam putusan ini 

majelis hakim selain mengabulkan gugatan penggugat juga menolak gugatan 

penggugat terkait dengan nafkah yang tidak pernah dibayarkan oleh mantan 

suaminya. Tentunya Majelis Hakim mempunyai alasan dan pertimbangan 

yang kuat dalam memutus perkara tersebut. 

Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman 

dalam kasus ini harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara yuridis (hukum 

positif) maupun secara syara' (hukum Islam). Untuk itulah penelitian ini 

dilakukan oleh penyusun. Utamanya sebatas mana alasan dan pertimbangan 

Majelis Hakim PA Sleman dalam amar putusanya ketika di komparatifkan 

dengan fiqh. Sehingga penelitian penyusun lebih dititik beratkan pada 

penelusuran alasan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan itu. 

Dalam hukum Islam, seseorang bertanggung jawab terhadap segala 

perbuatannya yang telah mengakibatkan mad{arat atas diri atau harta orang 

lain. Setiap hal yang menimbulkan kemad{aratan baik terhadap diri sendiri 

atau terhadap diri orang lain, wajib diantisipasi agar jangan terjadi. Salah 

upaya mengantisipasinya ialah adanya kewajiban mengganti rugi atas pihak 

yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita 

kerugiaan materiil. 

Dalam hal ini, seorang ayah yang telah menelantarkan anak 

kandungnya dengan tidak memberinya nafkah, dan atas perbuatannya 
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tersebut, anak kandungnya menjadi tersiksa fisik atau jiwanya, maka ayahnya 

itu dituntut untuk mengganti rugi nafkah anak. 

Pendapat Imam asy-Syafi'i dan sekelompok ulama lain menjelaskan, 

bahwa orang yang mempunyai hak atas orang lain, lalu orang lain itu tidak 

mau memenuhinya, maka ia dibolehkan untuk mengambil bagian dari 

hartanya tersebut yang memang jadi haknya tanpa izinnya.7 

Di dalam sebuah h{adis\ yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi: 

  ان هندا بنت عتبة قالت يارسول اهللا ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني 

 ٨وولدك بالمعروف لدى اال ما اخذ ت منه وهو ال يعلم قال خذ ي ما يكفيك وو

Dari apa yang dikemukakan di atas, menimbulkan minat penyusun 

untuk mengetahui alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim PA Sleman 

yang menerima sebagian dan menolak sebagian lain gugatan dari mantan istri 

terhadap mantan suaminya, berkaitan dengan masalah biaya pemeliharaan 

terhadap anak yang tidak dibayarkan oleh mantan suami. Lebih lanjut 

penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian ini. 

 

B.   Pokok Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok 

masalah sebagai berikut : 

                                                 
7  Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 387. 

8  Al-Bukhari, Sahih al-Bukhary, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), VI : 193. HR. 
Aisyah. 
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1. Alasan apa yang digunakan oleh hakim untuk menerima atau menolak 

gugatan dari mantan istri terhadap mantan suami berkaitan dengan 

masalah biaya pemeliharaan terhadap anak? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap landasan yang 

digunakan Majelis Hakim dalam perkara gugatan biaya pemeliharaan 

anak setelah terjadinya perceraian? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan 

Agama Sleman dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang 

diajukan mantan istri kepada mantan suaminya dalam memberikan 

nafkah pemeliharaan anak setelah perceraian. 

b. Untuk memberikan penilaian pandangan hukum Islam terhadap 

landasan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara 

berkaitan dengan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan 

memperkaya khasanah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang hukum Islam yang berkaitan dengan Peradilan Agama. 
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b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

Pengadilan Agama sebagai bahan lembaga pemberi keadilan dalam 

menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah 

pembiayaan anak setelah perceraian. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan dari 

beberapa literatur pendukung dalam penyusunan penelitian ini, kajian yang 

berkaitan tentang masalah seputar nafkah secara umum telah ada yang 

membahasnya. Akan tetapi yang berkaitan dengan nafkah anak setelah 

perceraian sama sekali belum ada yang membahasnya. Serta untuk 

menunjukkan keaslian penelitian, dirasa perlu untuk mengkaji berbagai 

pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.    

Dalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi 

tentang biaya pemeliharaan anak di antaranya adalah Arif Rudiansyah, "Hak 

Pengasuhan Anak akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."9 Skripsi ini membahas 

tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 

berkenaan dengan masalah siapa yang berhak mengasuh anak setelah kedua 

orang tuanya bercerai.  

                                                 
9  Arif Rudiansyah, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum 

Islam dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," Skripsi SI tidak diterbitkan 
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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Dalam skripsi yang disusun Syahrudin dengan judul, "Pelaksanaan 

Hak-hak Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di 

Kecamatan Ngaglik Sleman tahun 1997-1999)."10 Skripsi ini membahas 

tentang hak-hak yang dimiliki dan harus dipenuhi terhadap anak yang kedua 

orang tuanya telah bercerai. Karena sering kali ditemukan di masyarakat 

seputar kita bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai, mereka kurang 

mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya sebagaimana mestinya. 

Adapun dalam bentuk buku sebagaimana yang ditulis oleh Amir 

Syarifudin  dengan judul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.11 Dalam 

buku ini dijelaskan bahwasannya bila seorang anak yang kedua orang tuanya 

telah bercerai dan anak tersebut masih di bawah umur maka yang paling 

berhak melakukan had{anah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih 

memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia 

yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Buku yang lain berjudul 

Hukum Perdata Islam di Indonesia12 yang ditulis oleh Zainuddin Ali. Buku ini 

menjelaskan pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak bila terjadi 

perceraian. Selanjutnya buku Fiqh Islam yang di tulis oleh Sulaiman Rasyid 

yang menjelaskan bahwa apabila suami istri bercerai, maka istrilah yang lebih 

berhak mendidik anak dan merawatnya hingga ia mengerti akan kemaslahatan 

                                                 
10  Syahrudin, "Pelaksanaan Hak-hak Anak Akibat Perceraian ditinjau dari Hukum Islam 

(Studi Kasus di Kecamatan Ngaglig Sleman Tahun 1997-1999)," Skripsi S1 tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 

11  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Putra Grafika, 
2006), hlm. 329. 

12  Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung : Sinar Baru, 1992). 
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dirinya. Sedangkan biaya nafkah dan kehidupan anak tersebut ditanggung oleh 

ayahnya. 

Dalam buku Fiqh as-Sunnah13 karya as-Sayyid Sa>biq memberi 

gambaran tentang mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki maupun 

perempuan hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan 

anak-anak berada dalam bahaya kebinasaan. Betapa pentingnya perlindungan 

terhadap anak sehingga dihukumi wajib. Demikian juga Abdurrahman al-

Jaziri dalam Kitab Fiqh al-Maza>hib al-Araba>h membahas had{anah menurut 

syara' bukan berarti hanya memelihara anak kecil, tetapi juga pemeliharaan 

terhadap orang yang lemah, orang gila, atau orang yang sudah besar tetapi 

belum mumayyiz dari apa yang dapat memberikan madharat kepadanya, 

mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya berupa 

kebersihan dan memberi makan, dan mengusahakan apa saja yang menjadi 

kesenangannya.14 

 

E. Kerangka Teoritik 

Pengasuh anak merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan 

oleh kedua orang tuanya, pengasuhan tidak hanya merawat dan memberikan 

makan anak saja. Akan tetapi juga menjaga anak dari segala macam bahaya 

yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya,  

mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup memenuhi haknya sendiri. 

                                                 
13. As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). II:288. 

14 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala Maza>hib al-Araba>h (Mesir, tnp. 1969), Jilid IV.  
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Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh 

agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang 

tuanya. Dalam pandangan hukum positif, anak mempunyai hak azazinya yang 

wajib dipenuhi oleh orang tunya. Yang dilindungi dengan undang-undang.  

Seorang anak yang hidup dalam keluarga dengan kedua orang tuanya 

yang masih terikat perkawinan, mungkin hak-hak dan kemauan seorang anak 

akan lebih bisa terpenuhi. Meskipun kadang ada juga sebagian anak-anak 

yang hak-haknya tidak terpenuhi oleh kedua orang tuanya yang masih berada 

dalam satu ikatan perkawinan. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan :  

Bahwasannya setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik 

ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan 

penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainya15. 

Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, 

sebab hukum timbul dari masyarakat untuk mengatur hubungan dalam 

kehidupan sehari-hari, dari rasa kesadaran untuk mendapatkan hidup yang 

tentram dan damai di antara anggota masyarakat. Ketika terjadi permasalahan 

di tengah-tengah masyarakat maka pengadilan yang menjadi pemutus dari 

permasalahan tersebut. Salah satunya Pengadilan Agama yang bertugas 

memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga  

                                                 
15UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13. 
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dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum 

yang belaku dengan pertimbangan dalam hukum Islam. 

Akibat-akibat setelah terjadinya perceraian, merupakan sebagian perkara 

yang sering terjadi di masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Agama menjadi 

institusi Negara yang melayani masyarakat untuk masalah-masalah tersebut. 

Salah satunya adalah masalah anak dari hasil perkawinan yang gagal (cerai) 

Terutama dalam hal ini masalah biaya pemeliharaan anak setelah terjadinya 

perceraian diuantara kedua orang tuanya. 

 Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah h{ad{anah telah dijelaskan. 

Bahwasannya ketika terjadi perceraian di antara kedua pasangan yang 

mempunyai anak yang masih kecil maka untuk pemeliharaannya ibu yang 

lebih berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan. Mengenai biaya keperluan 

yang dibutuhkan oleh anak selama dalam pengasuhan ibunya merupakan 

kewajiban seorang ayah untuk memenuhinya. Apabila terjadi permasalahan 

mengenai pemeliharaan (h}ad}anah) atau mengenai nafkah anak tersebut 

Pengadilan Agama menjadi yang berwenang dan ditunjuk oleh Negara untuk 

menanganinya. 

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 

Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-

masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Adalah menjadi tugas dan 

wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan 

sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Melalui 
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pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, 

Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang untuk menegakkan Kompilasi  

Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di 

Indonesia.16 

Ditinjau dari perspektif hukum Islam  (fiqh), Ulama fiqh sepakat bahwa 

bila terjadi perceraian maka ibu yang lebih berhak mengasuh anak. Sedangkan 

pembiayaan yang sifatnya material pada operasional dalam pengasuhan anak 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah. 

Apabila suami istri masih terikat dengan tali perkawinan mereka, atau 

dalam menjalani nafkah iddah karena ditalak oleh bapak si anak, maka 

istrinya hanya mendapat nafkahnya sebagai seorang istri atau nafakah karena 

menjalani masa iddah. Firman Allah: 

 لمولود اىلرضا عة وعلاراد ان يتم ا لمن والوالد ت يرضعن اوالدهن حولين آا ملين

                                                                                     ١٧... له رز قهن وآسوتهن بالمعروف

Kemudian apabila ibu telah selesai menjalankan masa iddah, ia tidak 

berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, karena itu ia mendapat 

upah susuan dari ayah anaknya. Firman Allah : 

                                            ١٨...فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن...

                                                 
16  Mukti Arto, Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), hlm.2. 

17 Al-Baqarah (2) : 233. 

18 Al-T{ala>q (65) : 6.  
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Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya nafkah anak 

setelah kedua orang tuanya berpisah merupakan kewajiban yang ditanggung 

oleh ayahnya. Jika ayah dapat bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, 

maka ayah wajib berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat 

menyelenggarakan nafkah anak-anaknya. 

Pemberian biaya pemeliharan anak yang dianjurkan dalam Islam 

khususnya setelah perceraian antara kedua orang tuanya merupakan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh mantan suami. Apabila dalam hal ini mantan 

suami tidak mampu, maka ia memberikan nafkah menurut kemampuannya 

dan tidak wajib lebih dari itu. Jadi dalam hal ini istri harus bersabar atas rezeki 

yang diberikan Allah kepada mantan suaminya. Mantan istri berkewajiban 

ikut membantu mantan suami untuk menyelenggarakan nafkah anak.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research), karena data utamanya adalah mengenai gugatan 

biaya pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Sleman. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,19 yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci 

                                                 
 19 Ronny Kauntur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, cet. ke-2 

(Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105. 
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mengenai putusan Pengadilan Agama Sleman yang berhubungan langsung 

dengan masalah pembiayaan pemeliharaan anak setelah terjadinya 

perceraian. Kemudian, menganalisa putusan tersebut sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

diantaranya adalah: 

a. Dokumentasi, yaitu: memperoleh data dengan meneliti dan 

mempelajari dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Sleman 

b. Wawancara (interview), yaitu: suatu cara untuk memperoleh suatu 

keterangan dengan jalan tanya jawab langsung secara lisan. Dalam 

hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Panitera dan 

Hakim di Pengadilan Agama Sleman, jenis wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara terpimpin (controlled interview)20, 

dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang akan diajukan sudah 

dipersiapkan sebelumnya. 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti 

dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia, mengenai hukum tentang biaya 

                                                 
20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. ke-10, jilid II (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 206-207. 
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pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri 

yang berlaku dengan putusan Pengadilan Agama Sleman. 

b. Pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti  

dari segi hukum Islam melalui teks al-Qur'an dan H{adis\, kaidah 

Us}u>l fiqh dan pendapat ulama. 

5. Analisis Data 

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan analisa data yang 

meliputi: 

a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus 

yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu 

kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami perkara 

gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian, yang kemudian 

digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik 

yang diteliti. 

b. Deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data 

umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus. Dengan berpijak pada 

pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang 

berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan kaidah-kaidah yuridis dan normative dalam 

perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dan supaya ada keterkaitan dalam pembahasan 

laporan hasil penelitian dalam skripsi ini penyusun menggunakan sistematika  

yang kesemuanya terdiri dari lima bab. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang proses 

munculnya permasalahan  yang menjadi obyek kajian dalam penyusunan 

skripsi ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari 

masalah tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, telaah pustaka berisi data dari 

penelitian terdahulu atau buku yang berkaitan dengan obyek perkara, 

kerangka teoretik yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri 

pokok masalah yang diteliti. Metode penelitian yaitu langkah-langkah yang 

digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa data, sistematika 

pembahasan 

Bab kedua, penulis memberikan gambaran umum mengenai masalah 

pembiayaan anak setelah terjadinya perceraian, yang meliputi pengertian 

pemeliharaan anak, syarat-syarat pemeliharan anak, pengertian nafkah, sebab 

wajibnya memberaikan nafkah, nafkah setelah perceraian, kadar dan ukuran 

pemberian nafkah.  

Bab ketiga, berisi tentang gugatan kelalaian pembiayaan anak setelah 

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman meliputi sekilas 

Pengadilan Agama Sleman, Pendaftaran Perkara gugatan biaya pemeliharaan 

anak, pemeriksaan perkara gugatan pembiayaan anak, landasan yuridis 

putusan gugatan pembiayaan anak di Pengadilan Agama Sleman. 



 19

Bab keempat, dalam bab ini penulis menganalisis terhadap putusan 

gugatan biaya pemeliharaan anak yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

yaitu berkaitan dengan analisis terhadap landasan yuridis yang dipakai oleh 

hakim di Pengadilan Agama Sleman berkaitan dengan perkara ini, tinjauan 

Hukum Islam terhadap putusan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah 

Perceraian di Pengadilan Agama Sleman. 

Bab kelima, pada bab kelima ini penulis menutup pembahasan ini 

dengan kesimpulan dan uraian pada bab-bab sebelumnya di ikuti dengan 

saran-saran yang konstruktif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A Kesimpulan 

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan berdasarkan 

Putusan perkara No.022/Pdt.G/2008/PA.Smn, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pertimbangan Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara yang 

berkaitan dengan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian, 

didasarkan pada bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh penggugat di 

persidangan. Jadi ketika penggugat dalam menguatkan dalil-dalil di 

persidangan tidak sesuai dengan keadaan dan kebenaran, maka gugatan 

yang diajukannya patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim. Dan 

kemampuan serta keadaan dari kebiasaan suami dalam memberikan uang 

untuk anaknya juga termasuk pertimbangan hakim dalam menolak atau 

mengabulkan gugatan berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak setelah 

perceraian. Hakim dalam hal ini merujuk pada Pasal 105 huruf (c) 

kompilasi hukum Islam. Biaya untuk keperluan pemeliharaan anak 

ditanggung oleh ayahnya, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-

undang Perkawinan. Keperluan atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak menjadi kewajiban ayah, apabila dalam 

hal ini bapak benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya 

tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara yuridis 

formal telah mengaplikasikan secara optimal tata aturan perundang-
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undangan yang berlaku dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian 

perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian.  

2. Hukum Islam memandang pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada yakni 

dengan memperhatikan pencapaian kemaslahatan bagi umat dengan 

berusaha memberikan kemanfaatan dan menghindarkan atau 

menghilangkan hal-hal yang merugikan. Dalam memutus perkara ini 

hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak sehingga 

tidak ada yang merasa dirugikan.  

 

B. Saran 

1. Diharapkan lembaga Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga lain yang 

berada dibawahnya untuk dapat mensosialisasikan permasalahan dalam 

bidang perkawinan khususnya masalah biaya pemeliharaan anak setelah 

perceraian. Dengan demikian masyarakat dapat memahami dan mengerti 

masalah tersebut dan juga merasakan arti pentingnya peran Pengadilan 

Agama dalam menangani masalah yang muncul di masyarakat. 

2. Diharapkan masyarakat dapat menghargai hak orang lain yang terkait 

dengan kewajiban yang ada pada dirinya sehingga tidak mengakibatkan 

kerugian atas orang lain tersebut. 

3. Diharapkan hakim dalam membuktikan keadaan ekonomi dari mantan 

suami tidak hanya melihat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, 

sehingga tidak merugikan salah satu pihak.    
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Lampiran I 

TERJEMAHAN 

 
No. Hlm Foot 

Note 
Terjemahan 

 
 
1 
 
 
 

 
 
   2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

 
 

3-4 
 

 
 
 
 
   7 
 
 
 
 
 
 
 
  15 
 
 
 
 
  15 

 
 
6 
 

 
 
 
 
    8 
 
 
 
 
 
 
 
   17 
 
 
 
 
   18 

BAB I 
 
(Kewajiban) atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu 
dan pakaiannya secara ma'ruf. Tiadalah diberati seseorang, 
melainkan sekadar tenaganya. Tiadalah melarat ibu karena 
anaknya, dan tiada pula (melarat) bapak karena anaknya, 
dan terhadap warispun seperti demikian pula. 
 
Dari 'aisyah ra: sesungguhnya Hindun Binti U'tbah pernah 
berkata: ya Rasulullah abu sufyan itu seorang yang amat 
kikir dia tidak pernah mencukupi kebutuhanku dan anak-
anakku kecuali aku sendiri yang mengambil darinya 
dengan tidak sepengetahuaan dirinya, maka Rasulullah 
bersabda: ambillah apa yang menurutmu cukup bagimu 
dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. 
 
Ibu-ibu itu menyusukan anaknya dua tahun genap, bagi 
orang yang akan menghendaki akan menyempurnakan 
susuan. (kewajiban) atas bapak memberi belanja ibu 
anaknya itu dan pakaiannya secara ma'ruf. 
 
 Jika mereka menyusukan anak itu, hendaklah kamu 
memberi upahnya. 

 
 

5 
 
 
 
 
 

 
  6 

 
 
 
 
 

 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

BAB II 
 
Sesungguhnya Allah menyuruhmu, supaya kamu 
membayarkan amanat kepada yang punya, dan apabila 
kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu 
hukum dengan keadilan. Sesungguhnya Allah maha 
sebaik-baik mengajar kamu. Sesungguhnya Allah maha 
mendengar lagi maha melihat. 
 
Sedangkan kata khidlanah artiya lambung, karena 
perempuan yang memelihara itu mengumpulkan anak ke 
lambung. Menurut pengertian syara’, khidnah ialah 
penjagaan seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk 
mengurusi perkaranya dari sesuatu yang menyakiti karena 
tidak ada kepandaian (pada dirinya), seperti anak kecil dan 
orang tua yang gila. 
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25 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  38 
 

 
 
 
 
 

 
 

39 
 
 
 
 
 
 

 
 

45 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
  14 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

39 
 
 
 
 
 
 

 
 

41 
 
 

 
 
 
 

 
 

52 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Dari abdullah bin Ummar, seorang perempuan berkata 
pada Rasulullah: wahai Rasulullah, sesungguhnya ini 
adalah anakku, perutkulah yang telah mengandungnya, 
buaiankulah yang telah melindunginya, dan air susuku 
pula yang telah menjadi minumannya. Tetapi saat ini 
bapaknya memisahkannya dariku. Kemudian Rasulullah 
bersabda: Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi 
kamu belum menikah dengan laki-laki lain. 
 
 
Dari 'aisyah ra: sesungguhnya Hindun Binti U'tbah pernah 
berkata: ya Rasulullah Abu Sufyan itu seorang yang amat 
kikir dia tidak pernah mencukupi kebutuhanku dan anak-
anakku kecuali aku sendiri yang jengambil darinya dengan 
tidak sepengetahuaan dirinya, maka Rasulullah bersabda: 
ambillah apa yang menurutmu cukup bagimu dan anak-
anakmu dengan cara yang ma'ruf 
 
 
Orang-orang yang mati diantara kamu, sedang mereka 
meninggalkan janda, hendaklah janda mereka menantikan 
dengan sendirinya (ber'iddah) empat bulan dan sepuluh 
hari. Apabila sampai iddahnya itu, maka tiada berdosa 
kamu tentang apa-apa yang diperbuat perempuan itu 
terhadap dirinya secara ma'ruf. Allah maha mengetahui 
apa-apa yang kamu kerjakan. 
 
 
Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah 
menurut kemampuannya. Barang siapa yang sempit 
(sedikit rizqinya, hendaklah memberikan nafkah menurut 
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tiada memberati 
diri seseorang, melainkan menurut yang diberikan Allah 
kepadanya. Nanti Allah mengadakan kemudahan sesudah 
kesukaran. 
 

 
 

11 
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17 
 
 
 

BAB IV 
 

Ibu-ibu itu menyusukan anaknya dua tahun genap bagi 
orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan. 
Kewajiban atas bapak memberi belanja ibu anaknyaitu dan 
pakaiannya secara ma'ruf. 



 III

 
 

12 
 
 
 
 

 

 
 

90 
 
 
 
 

 

 
 

24 
 
 
 

 
 

 
 
Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah 
menurut kemampuannya. Barangsiapa yang sempit 
(sedikit) rizkinya, hendaklah memberi nafkah menurut 
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tiada memberati 
diri seseorang menurut yang diberikan Allah kepadanya. 
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Lampiran II 
 
 

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA 
 

 
Abu Dawud 

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy’as ibn Ishaq ibnu Basyir 
ibnu Syidad ibn Amr ibn Amran al-Adzi as-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H di 
basrah. Ia mempelajari hadis dari guru-guru al-Bukhari dan Muslim, seperti 
Ahmad ibnu Hanbal. Usman bin Abi Syaibah, Qutaibah ibnu Said dan imam-
imam hadis yang lain. Hadis-hadisnya diterima dan dipelajari oleh putranya 
sendiri ‘Abdullah, abu Abdurrahman an-Nasa’I, abu Ali al-Lu’lu’i dan ulama 
lainnya. Ia telah memperlihatkan as-Sunan kepada Ahmad ibnu Hanbal.dan 
Ahmad pun menilainya baik dan bagus. Abu Daud berkata, “aku menulis 
sebanyak 500000 hadis \ lalu aku saringkan dari jumlah itu sebanyak 4800 hadis 
yang kemudian dijadikan isi kitab (as-Sunnah ini). Dalam kitab tersebut ia 
memasukkan hadis yang serupa dan mendekati sahih. 
 
Abu Hanifah 

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-
Tamimi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M pada masa 
pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Sejak masih kanak-kanak beliau telah 
mengkaji dan menghafal al-Qur’an. Untuk memperdalam ilmunya tentang al-
Qur’an, beliau sempat berguru pada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada 
masa itu. Disamping itu beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Adapun kitab-
kitab Abu Hanifah diantaranya adalah: al-Musua, al-Makharij, fiqh akbar. Imam 
Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun.   

 
As-Sayyid Sabiq 

Beliau adalah salah seorang ustaz di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. 
Beliau terkenal dengan ajarannya yang mengajarkan paham untuk kembali kepada 
al-Qur'an dan Hadits. Terkenal sebagai ahli hukum Islam dan orang yang berjasa 
dalam perkembangan hukum Islam. Karya Beliau adalah Kitab Fiqh yaitu Fiqh al-
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Mukti Arto 

Lahir di Sukoharjo, tanggal 11 Oktober 1951. Pendidikan di MWB/SD 
Muhammadiyah lulus tahun 1964, Mu’allimin lulus tahun 1969, IAIN Sunan 
Kalijaga Fakultas Syari’ah jurusan Fiqh lulus tahun 1975, Sarjana Hukum lulus 
tahun 1994. 

Pengalaman kerja tahun 1976-1981 menjadi panitera, tahun 1981-1996 
menjadi Hakim, tahun 1986-1992 menjadi Wakil Ketua, tahun 1987-1989 
menjadi Ymt. Ketua, tahun 1992 menjadi Ketua. 

 
Imam Syafi’i 
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Imam Syafi’i dilahirkan di daerah Gazza, sebuah kota kecil di wilayah 
Syam (sekarang Palestina) pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah keturunan 
Quraisy yang hidup bergaul dengan suku-suku Badui. Sehingga 
pengetahuannya tentang bahasa Arab dan syair-syair Arab sangatlah 
mendalam. Kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Risalah. Kitab ini adalah 
kitab yang pertama kali dikarang oleh Imam Syafi’i pada usia yang masih 
muda belia atas perintah Abd al-Rahman bin Mahdi seorang ahli hadist 
terkemuka waktu itu. Al-Risalah merupakan kita Ushul Fiqh yang pertama 
dikarang. Di dalamnya diterangkan tentang cara-cara mengambil hukum dari 
al-Qur’an dan cara mengambil dalil dari Ijma’ dan Qiyas. Imam Syafi’i 
meninggal pada usia 80 tahun di Mesir. 
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Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang 
(1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). 
Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 
dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis 
masalah hukum, terutama Hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang 
telah diterbitkan adalah Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama 
(1989), dan Hukum Acara Peradilan Agama (1991). 
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Pedoman Wawancara 
 
 

 
1. Berapa jumlah rata-rata perkara gugatan nafkah anak yang diterima atau di 

tangani Pengadilan Agama Sleman 
2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan nafkah anak di PA 

Sleman 
3. Bagaimanakah cara yang dilakukan oleh PA Sleman selama ini dalam 

menyelesaikan perkara yang masuk ke PA Sleman 
4. Diantara perkara yang diputus, alasan apakah yang paling dominan 

sebagai alasan untuk mengajukan gugatan nafkah anak 
5. Secara dominan, bagaimanakah latar belakang pendidikan dari masyarakat 

yang mengajukan gugatan nafkah anak 
6. Bagaiamanakah latar belakang ekonomi yang kebanyakan dimiliki oleh 

masyarakat yang mengajukan gugatan nafkah anak 
7. Alasan apa sajakah yang melatar belakangi sebab diajukannya gugatan 

nafkah anak pada perkara putusan No.022/Pdt.G/2008/PA.Smn 
8. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang mantan suami lalai 

dalam memberikan nafkah terhadap anaknya  
9. Apakah setiap nafkah yang dilalaikan kepada anak yang dalam hal ini 

termasuk kewajiban seorang ayahnya, ketika diminta selalu dikabulkan 
atau ditolak oleh Pengadilan 

10. Mengapa gugatan nafkah anak setelah perceraian yang dimaksud dalam 
putusan No.022/Pdt.G/2008/PA.Smn berkenaan dengan nafkah terhutang 
yang diminta oleh penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. 

11. Alat bukti yang bagaimanakah yang diperlukan oleh Penggugat dalam 
mengajukan gugatan nafkah pada anak setelah perceraian, sebagaimana 
dimaksud dalam putusan No.022/Pdt.G/2008/PA.Smn. 

12. Dalam perkara No.022/Pdt.G/2008/PA.Smn kenapa ketentuan jumlah 
nafkah yang harus diberikan ayah kandung terhadap anaknya tidak 
ditentukan ketika proses putusnya perceraian diantara kedua belah pihak. 

13. apakah seorang mantan istri ketika meminta nafkah anak setelah 
perceraian memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu 

14. dasar hukum apakah yang dipakai oleh Hakim dalam mengabulkan atau 
menolak Gugatan nafkah anak setelah perceraian. 
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