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ABSTRAK 
 
Peristiwa perceraian orang tua apapun alasannya menjadi mimpi buruk bagi 

anak-anaknya, terutama anak yang belum mumayyiz. Kepentingan anak seringkali 
terganggu karena dalam perceraian keberadaan anak tidak menjadi bagian yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak perceraian. Apabila 
Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka hakim akan 
mengabulkan perceraian tersebut. Persoalan yang muncul setelah perceraian adalah 
pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak terutama yang belum mumayyiz. Undang-
undang belum mengatur secara komphrehensif untuk menjamin hak-hak anak setelah 
perceraian orang tuanya. Sedangkan hakim sebagai intregated justice system beragam  
dalam membuat pertimbangan dan penalaran hukum. Hal ini dipengaruhi oleh 
pandangan hakim tentang makna hukum dan paradigma yang diikutinya. Ada 
sebagian hakim penganut normatif tekstual dan sebagian yang lain menganut 
progresif kontekstual, seringkali kepentingan terbaik bagi anak sulit dimaknai dan 
diimplementasikan secara universal. 

Penelitian ini menjawab  tiga pertanyaan dalam kajian ini, yakni 1. Apa dasar 
pertimbangan dan penalaran hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara 
pengasuhan anak ? 2. Mengapa terjadi disparitas putusan dalam upaya pemenuhan 
hak anak dalam perkara pengasuhan anak ? 3. Apakah konstruksi perlindungan 
hukum hak-hak anak dalam perkara pengasuhan melalui putusan telah menerapkan 
kepentingan terbaik bagi anak ? 

Tipe penelitian ini adalah termasuk ragam dari penelitian hukum dengan pola 
kajian yuridis normatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, penulis 
mengkaji, menganalisis dan memperkuat argumentasi dengan menggunakan teori  
maqāṣid syari’ah, teori keadilan dan teori penemuan hukum. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu  pendekatan kasus (case approach) digunakan 
untuk meneliti, mendalami, dan menelaah putusan-putusan hakim  dan pendekatan 
filsafat (philosophical approach) digunakan untuk mengupas secara mendalam issu 
hukum (legal issues) tentang hak asuh anak dari bebagai aspek untuk memperjelas 
secara mendalam tentang konsep kepentingan terbaik bagi anak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama dalam memberikan pertimbangan  
dan penalaran hukum dalam putusan hak asuh anak, hakim mendasarkan pada dua 
kecenderungan yang berbeda, sebagian hakim menerapkan norma hukum secara apa 
adanya tanpa melakukan interpretasi dan sebagian lainnya melakukan interpretasi 
interdisipliner termasuk melakukan contra legem. Kedua, disparitas dalam putusan 
muncul  karena (i) perbedaan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan 
yang memunculkan metode penemuan hukum dan penafsiran yang berbeda-beda (ii) 
perbedaan dalam menilai pembuktian dan (iii) sudut pandang yang  berbeda dalam 
memahami makna hukum. Ketiga, kepentingan terbaik bagi anak dalam konstruksi 
putusan hakim masih beragam. Implementasinya belum utuh sebagai konsep yang 
universal untuk melindungi hak-hak anak melalui putusan, khususnya putusan dalam 
sengketa pengasuhan. 
Kata-kata kunci : sengketa pengasuhan anak, kepentingan terbaik anak. 
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ABSTRACT 

 No matter how wise and peaceful a reason is, divorce is a nightmare to the 
divorcee’s children. In most cases, the existence of children in a family appears to be 
out of the judge’s consideration; that the reasons proposed by the plaintiff prove to be 
true in the eye of the judge is of priority. A problem following a divorce is child, the 
immature (mumayyiz) in particular, custody since the existing law does not cover the 
rights for post-divorced child while judgements of the judge as an integrated justice 
system varies depending on the meaning and paradigm of law he follows. Some are 
normative textual adherents, others are progressive contextual. The children’s need 
seems hard to apply. 

 This research answers three questions: 1. What legal consideration the judge 
use to deal with child custody? 2. Why do adjudication varieties occur? 3. Do child-
care-rights in the existing laws cover the child’s need? 

 In this law research with normative juridical study pattern, the writer studied, 
analyzed, and strengthened arguments using maqasid sharia theory, justice theory, 
and law-invention theory. Case approach was used to examine judge’s verdicts while 
philosophical approach to analyze deeply legal issues on child custody from some 
different aspects to understand clearer and deeper the concept of children’s best-need. 

 Three conclusions could be drawn. First, in their logic and considerations 
when dealing with child custody, some judges take the norms of law as they are 
without further interpretation in their verdict while others interpret them 
interdisciplinary and even attempt contra legem. Second, verdict disparity appears for 
three reasons: (i) different interpretations toward statutory provision from which 
different methods of interpreting law emerge, (ii) disparity in valuing facts and 
evidences, (iii) distinct point of views in perceiving the meaning of law. Third, the 
term ‘the best for the children’ in the verdict varies which leads to a failure when 
trying to put it as a universal concept of child care or custody in divorce cases. 

Key words: child custody dispute, children’s best-need 
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  البحث ملخص
 يبلغوا لـم الذين األطفال وخاصة ألطفالـهما، كابوسا يمثل – سببه كان أيا - واألم األب بين الطالق إن

 في القاضي اعتبار من جزءا ليس الطالق حالة في الطفل وجود ألن الطفل مصالح تتزعزع ما غالبا .التمييز سن
 تظهر التي المشكلة. الطالق القاضي فيمنح ، دعواه في ججالح إثبات في الـمدعي نجح إذا. رفضه أو الطالق منح
 شامل بشكل القانون ينظم لـم. التمييز سن يبلغوا لـم الذين أولئك سيما ال وإعالتهم، األطفال رعاية هي الطالق بعد

 انونيةالق االعتبارات في الـمتكاملة العدالة كنظام القضاة يختلف نفسه الوقت وفي الطالق، بعد األطفال حقوق
 مفهوم إلى يميل القضاة بعض. يتبعه الذي والنموذج القانون لمعنى القاضي نظر بوجهة هذا يتأثر. واالستدالل

 وتنفيذها الفضلى الطفل مصالـح تفسير يصعب ما وغالبا التقدمي، بالسياق يتسم اآلخر وبعضهم معياري نصي
 .شامل بشكل

 قبل من واالستدالل القانونية االعتبارات أساس هو ام) 1: وهي أسئلة ثالثة على الرسالة هذه تجيب
 الطفل حقوق إلعمال المبذولة الجهود في القرار في تفاوت يوجد لماذا) 2 األطفال؟ رعاية قضايا حل في القاضي

 على القرارات خالل من الرعاية في األطفال لحقوق القانونية الحماية بناء يقوم هل) 3 الطفل؟ رعاية قضايا في
 .لألطفال؟ الفضلى صالحالـم

 وتحليل بدراسة الكاتب قام البحث إشكاليات على لإلجابة. معيارية قانونية دراسة الرسالة هذه تمثل
 واعتمد. القانوني االكتشاف ونظرية العدالة ونظرية الشرعية الـمقاصد نظرية على باالعتماد الحجج وتقوية
 القانونية القضايا لبحث الفلسفي الـمنهج استخدم كما لقضاة،ا قرارات ودراسة لبحث الـحالة منهج على الباحث
  .متعمق بشكل للطفل الفضلى الـمصالح مفهوم لتوضيح جوانب مختلف من األطفال برعاية المتعلقة

 االعتبارات تقديم عند مختلفين اتجاهين إلى القضاة يستند أوال،: تالية نتائج إلى الرسالة هذه توصلت
 تفسير دون هي كما القانونية الـمعايير يطبق القضاة بعض األطفال، رعاية قرار في لواالستدال القانونية
 في التفاوت وجود ثانيا، الـمعاكس، القانون ذلك في بما التخصصات متعددة تفسيرات يقدم اآلخر والبعض
 وتفسيره الـحكم يدلتحد مختلفة طرق إلى تؤدي التي القانونية األحكام تفسير في االختالف) 1( بسبب القرارات

 مصالح تزال ال ثالثا،. القانون معنى فهم في المختلفة النظر وجهات) 3( و األدلة على الحكم في االختالف) 2(
 خالل من األطفال حقوق لحماية عالمي كمفهوم تنفيذه يكتمل لم. متنوعة القاضي قرار بناء في الفضلى الطفل

  . األطفال ةرعاي بقضية يتعلق فيما وخاصة ، القرارات
  

 .الفضلى الطفل مصالـح األطفال، رعاية في منازعات: األساسية الكلمات
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Masalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai 

konstruksi jaminan perlindungan hak-hak anak melalui putusan hakim pengadilan 

agama, suatu kajian terhadap implementasi dari prinsip kepentingan terbaik anak 

dalam sengketa pengasuhan anak. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa anak selalu 

menjadi korban pertama dan utama ketika terjadi perceraian orang tuanya. Peristiwa 

perceraian, apapun alasannya merupakan “mimpi buruk” bagi anak. Di saat itu, si 

anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang 

tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting 

bagi pertumbuhan mental seorang anak.1 

Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikaji bagaimana kepentingan terbaik 

bagi anak setelah perceraian orangtuanya tidak terganggu meskipun undang-undang 

belum mengatur dengan cukup,  sehingga hakim sebagai integrated justice system 

turut mempunyai andil yang besar terhadap persoalan anak ini, untuk mewujudkan 

kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan konsep perlindungan anak yang dipahami 

oleh hakim sangat beragam yang pada hakekatnya dipengaruhi oleh pandangan hakim 

tentang makna hukum dan paradigma yang diikuti.2 

                                                           
1 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam (Jakarta: KPAI, 2007), 15 
2 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 6. 
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Kajian terhadap perlindungan anak dipandang urgen karena angka perceraian 

di Indonesia terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari perkara yang diterima oleh 

pengadilan agama se-Indonesia pada tiga tahun terakhir.  Pada tahun 2017, 

Pengadilan Agama se Indonesia menerima perkara perceraian sebanyak 415.510 

(Empat ratus lima belas ribu lima ratus sepuluh) terdiri dari 301.573 (Tiga ratus satu 

ribu lima ratus tujuh puluh tiga) perkara cerai gugat dan 113.937 (Seratus tiga belas 

ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) perkara cerai talak.3 Pada tahun 2018 untuk 

perkara perceraian diterima di pengadilan seluruh Indonesia sebanyak 444.358 

(Empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) yang  terdiri dari 

cerai gugat  sebanyak 325.505 (tiga ratus dua puluh lima ribu kima ratus lima) 

perkara, sedangkan untuk perkara cerai talak (permohonan izin menjatuhkan talak 

oleh suami) sebanyak 118.853 (seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh 

tiga) perkara.4  Tahun 2019 pengadilan agama menerima perkara perceraian sebanyak 

480.614 (Empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat belas), yang terdiri dari 

cerai gugat sebanyak 355.842 (Tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat 

puluh dua) perkara  dan cerai talak sebanyak 124.776 (Seratus dua puluh empat ribu 

tujuh ratus tujuh puluh enam) perkara.5 Artinya setiap tahun ada kecenderungan 

peningkatan jumlah perceraian yang terdaftar di pengadilan Agama  seluruh Indonesia 

rata-rata 7,5%. 

                                                           
3 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, 54 
4 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 

114. 
5 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019, 

117. 
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Sementara perkara gugatan mengenai hak asuh anak atau dalam pendaftaran 

perkara sering disebut  sebagai perkara gugatan penguasaan anak juga mengalami 

peningkatan jumlah setiap tahun. Pada tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 

951 (sembilan ratus lima puluh satu) perkara,6 mengalami peningkatan menjadi 1.241 

perkara pada tahun 20187 dan sebanyak 1.403 Pada tahun 2019.8 Sehingga rata-rata 

setiap tahun naik 20%.  Terus meningkatnya angka perceraian dan gugatan 

penguasaan anak, akan semakin banyak persoalan anak yang timbul dari keluarga 

yang kedua orang tuanya memilih jalan untuk mengakhiri rumah tangganya melalui 

perceraian dan berakibat  mengganggu hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

Terus meningkatnya angka perceraian tersebut, merupakan tantangan besar 

bagi peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang 

mempunyai fungsi menegakkan hukum dan keadilan sehingga dituntut untuk 

mengambil peran penting dalam perlindungan hak-hak dan kepentingan terbaik anak. 

Dengan tugas dan peran yang besar tersebut, maka hakim-hakim peradilan agama 

juga dituntut memiliki sensitivitas terhadap kepentingan perempuan dan anak.9  

                                                           
6 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, 54. 
7 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 

114. 
8 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, 

118. 
9Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi hak Perempuan dan Anak melalui 

Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”, Varia Peradilan : Majalah Hukum, Tahun XXXIII 
Nomor 390, Mei 2018, 24. 
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Dalam menyelesaikan perkara sengketa pengasuhan anak, kewenangan 

peradilan agama secara formil dan materiil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan),10 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya 

(selanjutnya disingkat UUPA),11 dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut 

KHI).12 Dalam hukum formil dan materiil tersebut perlindungan hak-hak anak 

ditentukan beberapa hal-hal sebagai berikut: 

(1) Kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan 

mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. [Pasal 41 ayat (1) (UU Nomor 1 

Tahun 1974)]. 

(2) Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 

putus [Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) (UU Nomor 1 Tahun 1974)]. 

(3) Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, menjadi wewenang 

pengadilan agama untuk memutuskannya. [Pasal 41 ayat (1) (UU Nomor 1 

Tahun 1974)]. 

(4) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang 

anak atau lebih, dalam hal,  sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, 

dan berkelakuan buruk sekali [Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan] 

                                                           

   10 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. 

11 Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran 
Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  5078. 

12 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 
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(5) Gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan 

perceraian [Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama]. 

(6) Ibu mendapat prioritas hak asuh atau hak pemeliharaan terhadap anak yang 

belum berusia 12 tahun (mumayyiz), sedangkan terhadap anak yang sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharannya [Pasal 105 huruf a KHI]. 

(7) Ketika ibu dari anak yang belum mumayyiz meninggal dunia, maka hak tersebut 

diberikan kepada perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-

wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang 

bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan 

terakhir wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. [Pasal 

156 huruf a KHI]. 

(8) Apabila pemegang hak pemeliharaan ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, maka pengadilan agama dapat memindahkan kepada 

kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah [Pasal 156 huruf c KHI]. 

Dari pokok-pokok pengaturan mengenai perlindungan hak-hak anak yang 

diatur dalam UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan KHI, banyak putusan hakim 

pengadilan agama yang mempertimbangkan dari aspek usia dan jenis kelamin 

sebagaimana diatur dalam KHI, yakni ketika anak yang disengketakan 

pengasuhannya berusia di bawah 12 (dua belas) tahun maka hak asuhnya menjadi hak 
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ibunya (Pasal 105 huruf a KHI), sebagaimana dapat ditemukan dalam banyak putusan 

pengadilan agama berikut ini: 

Tabel: 1 
Putusan Pengadilan Agama  

yang Memberikan Hak Asuh Kepada Ibu  
Sesuai Pasal 105 huruf a KHI13 

 

No Pengadilan Nomor Perkara Isi Putusan 

1 PA. Surabaya 2541/Pdt.G/2015/PA.Sby  Mengabulkan gugatan pihak 
ibu; 

 Mengalihkan hak asuh dari ayah 
kepada ibu karena anak masih 
berumur 5 (lima) tahun yang 
sejak bercerai diasuh ayahnya. 

2 PA. Wates 146/Pdt.G/2015/PA.Wt.  Mengabulkan gugatan pihak 
ibu; 

 Hak asuh diberikan kepada ibu 
karena anak masih di bawah 
umur; 

 Menolak gugatan rekonvensi 
ayah yang meminta pengasuhan 
bersama (joint custody). 

3 PA. Jakarta 
Timur 

2546/Pdt.G/2011/PA.JT  Menolak gugatan pihak ayah 

 Memberikan hak asuh kepada 
ibu karena anak masih berumur 
(sembilan) tahun meskipun 
selama ini anak sudah diasuh 
ayah. 

                                                           
13 Diolah berdasarkan: (i) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

2541/Pdt.G/2015/PA.Sby, tanggal 26 November 2015. (ii) Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 
164/Pdt.G/2015/PA.Wt, tanggal 8 Juni 2015, (iii) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 
2546/Pdt.G/2011/PA.JT, tanggal 4 April 2012. (iv) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 
63/Pdt.G/2014/PA.JP, tanggal 17 Juli 2014. (v) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 
2178/Pdt.G/2011/PA.Sby, tanggal 27 Oktober 2011. (vi) Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 
376/Pdt.G/2015 tanggal 21 Desember 2015. (vii) Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 
4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 29 November 2017. 
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4 PA. Jakarta 
Pusat 

63/Pdt.G/2014/PA.JP  Memberikan hak asuh kepada 
ibu demi kemashlahatan anak 
karena anak berusia di bawah 
12 (dua belas) tahun. 

5 PA. Surabaya 2178/Pdt.G/2011/PA.Sby  Memberikan hak asuh kepada 
ibu karena anak berusia di 
bawah 12 (dua belas) tahun, 
meski selama ini anak sudah 
diasuh ayah. 

6 PA. Pasuruan 376/Pdt.G/2015/PA.Pas  Memberikan hak asuh kepada 
ibu karena anak berusia di 
bawah 12 (dua belas) tahun, 
meski selama ini anak sudah 
diasuh ayah. 

 Menghukum ayah untuk 
membayar dwangsom (uang 
paksa) apabila terlambat dalam 
menyerahkan anak setelah 
putusan berkekuatan hukum 
tetap. 

7 PA. Cibinong 4188/Pdt.G/2016/PA.Cbn  Memberikan hak asuh kepada 
ibu karena anak masih di bawah 
umur.  

Berdasarkan Tabel: 1 di atas, putusan-putusan pengadilan agama, hanya 

mempertimbangkan semata-mata dari aspek usia anak yang menjadi  hak ibu bagi 

anak yang belum mumayyiz dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a 

KHI tanpa mempertimbangkan aspek lain dan memperhatikan ketentuan dalam 

perundang-undangan lain yang terkait dengan anak. Sementara salah satu prinsip 

dalam mengadili adalah hakim harus memutus menurut hukum. Hukum dalam hal 

ini, tidak hanya perundang-undangan yang menjadi ruang lingkup wewenang 
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peradilan agama tetapi juga hukum dalam arti perundang-undangan lain yang terkait 

dengan perlindungan hak-hak anak. 

Pandangan hakim yang hanya menggunakan ketentuan hanya dari KHI tidak 

selamanya tidak baik sepanjang itu diperlukan dan tidak ada pihak yang terganggu 

terhadap putusan tersebut. Namun adakalanya diperlukan peraturan lain ataupun 

penafsiran baru dengan tolok ukur yang rasional agar putusan dapat memberi rasa 

aman dan berkeadilan bukan hanya kepada para pihak yang bersengketa tetapi kepada 

anak yang menjadi obyek sengketa. 

Seperti yang bisa dilihat dari putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas.,   

Pengadilan Agama Pasuruan, memberikan hak asuh kepada ibu meskipun setelah 

ayah ibunya bercerai anak tinggal bersama ayah. Alasan Memberikan hak asuh 

kepada ibu karena anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dengan mendasarkan 

pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI, meskipun selama ini anak sudah diasuh ayah 

dan sudah bersekolah di PAUD. Disamping itu menghukum ayah untuk membayar 

dwangsom (uang paksa) apabila terlambat dalam menyerahkan anak setelah putusan 

berkekuatan hukum tetap.14 

Terkait dengan pokok-pokok pengaturan mengenai hak asuh anak khususnya 

yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI, kritikan diarahkan kepada hakim-hakim 

pengadilan agama, seperti yang disampaikan seorang pakar psikologi forensik Reza 

Indragiri Amriel, yang menyatakan para hakim pengadilan agama tidak cukup 
                                                           

14 Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas, tanggal 21 Desember 
2015, 33-35. 
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kompeten dan belum memiliki kekuatan mental yang memadai untuk masuk ke 

dalam, serta mempertimbangkan aspek-aspek pengasuhan anak yang 

multidimensional. KHI kerap dijadikan pedoman tunggal oleh para hakim dalam 

masalah hak anak, karena KHI mengatur secara definitif tentang hak asuh anak 

sehingga memudahkan para hakim.15 

KHI yang dalam hal ini disarikan dari berbagai kitab fikih yang identik 

dengan hukum Islam, oleh sebagian kalangan tidak terkecuali hakim-hakim 

pengadilan agama dianggap sebagai entitas yang harus dipisahkan dari hukum positif. 

Perdebatan kasus tentang sebuah keabsahan dalam hukum Islam namun tidak sah 

dalam hukum negara, atau legal menurut hukum Islam tapi ilegal dalam hukum 

positif atau sebaliknya. Tidak sedikit yang menganggap bahwa hukum Islam satu-

satunya validitas pertimbangan hukum dan hukum negara hanya sebagai pembenaran 

administratif, yang berakibat ketidakpastian hukum.16  

Dengan hanya mendasarkan pada KHI sebagai referensi tunggal dalam 

menentukan hak pengasuhan bagi anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun 

maka putusan-putusan pengadilan agama tersebut  tidak sinkron dengan amanat UU 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia17 

(selanjutnya disebut UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

                                                           
15 Reza Indragiri Amriel, Ajari Ayah Ya Nak, Curhat Seorang Ayah tentang Ketidakwajaran 

dan Kemalangan Hidup Anak-anak, Cet.I (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 92. 
           

16
 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and 

Legal Practices of the Indonesian Islamic Court (Amsetradam: Amsterdam University Press, 2010), 
21-22 

17 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886. 
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Perlindungan Anak beserta perubahannya (selanjutnya disebut UU Perlindungan 

Anak), yang menentukan bahwa pengasuhan anak harus didasarkan pada prinsip 

kepentingan terbaik anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak 

adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, 

pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan 

yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.18 Dengan demikian maka 

hakim-hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa pengasuhan anak 

maka pertimbangan utamanya  didasarkan pada kepentingan anak, bukan kepentingan 

para pihak yang bersengketa. Meskipun banyak putusan pengadilan agama yang 

hanya merujuk pada KHI, tetapi ada beberapa putusan hakim pengadilan agama yang 

melakukan penafsiran atas KHI dengan mengaitkan dengan ketentuan perundang-

undangan lain, sebagaimana tabel berikut: 

Tabel: 2 
Putusan Pengadilan Agama yang Tidak Menjadikan KHI  

Sebagai Rujukan Tunggal dalam Perkara Sengkata Hak Pengasuhan Anak19 

No Pengadilan Nomor Perkara Isi Putusan 

1 PA. Malang 591/Pdt.G/2013/PA.Mlg Anak beruumur di bawah 12 
(dua belas) tahun hak asuhnya 
diberikan kepada ayah karena 
setelah bercerai, ibu menikah 
tiga kali dan tidak mempunyai 

                                                           
18 Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
19 Diolah berdasarkan: (i) Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 591/Pdt.G/2013/PA.Mlg., 

tanggal 23 maret 2013. (ii) Putusa Mahkamah Agung Nomor 306/K/Ag/2002, tanggal 26 April 2016. 
(iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/Ag/2004, tanggal 26 Januari 2006. (iv) Putusan 
Peninjauan Nomor 12 PK/AG/2012, tanggal 14 Mei 2013. (v) Putusan Pengadilan Agama Medan  
Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn., tanggal 6 Oktober 2015.(vi) Putusan Pengadilan Tinggi Agama 
Medan Nomor 103/Pdt.G/2006/PTA.Mdn. tanggal 29 Juli 2006. (vii) Putusan Pengadilan Agama 
Bangil  Nomor 1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl, tanggal 12 Juli 2012.  
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tempat tinggal tetap. 

2 Mahkamah Agung 306 K/AG/2002 Perilaku atau kelakuan ayah 
dan ibu menjadi penilaian 
utama dalam memberikan hak 
asuh. 

3 Mahkamah Agung 456K/AG/2004 Hak asuh diberikan kepada 
ayah karena ibu sering 
selingkuh. 

4 Mahkamah Agung 12 PK/AG/2012 Anak diberikan kebebasan 
memilih diantara ayah dan 
ibunya karena setelah perkara 
sampai pada tingkat kasasi, 
usia anak sudah mumayyiz. 

5 PA. Medan 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn Hak asuh diberikan kepada 
kerabat ibu (nenek) karena ibu 
sedang menjalani pidana. 

6 PTA. Medan 103/Pdt.G/2006/PTA.Mdn Hak asuh diberikan bersama 
kepada ayah dan ibu (joint 

custody). 

7 PA. Bangil 1081/Pdt.G/2011/PA.Bgl Anak diberikan kebebasan 
memilih untuk bersama ayah 
atau ibu meski anak belum 
mumayyiz. 

 
Tabel di atas menunjukkan  proses judicial activism yang menghasilkan 

putusan yang beraneka ragam. Hal ini lazim sebagai proses yang alamiah sepanjang 

didasarkan pada tolok ukur yang rasional. Tolok ukur rasional tersebut memgandung 

banyak aspek, termasuk didalamnya aspek keadilan moral dan kebermaksudan 

hukum hadanah. Disamping itu terdapat juga putusan dalam satu perkara namun  

mengalami perubahan dalam setiap tingkatan, dimulai dari putusan tingkat pertama, 
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putusan tingkat banding dan putusan tingkat kasasi. Putusan-putusan pengadilan 

agama tersebut antara lain dapat ditunjukkan pada table di bawah ini : 

Tabel: 3 
Putusan Pengadilan Agama yang berbeda  

dengan Putusan Pengadilan  Tinggi Agama dan Putusan Kasasi20 
 

No Putusan Pengadilan 
Agama 

Putusan Pengadilan 
Tinggi Agama 

Putusan Mahkamah 
Agung 

1 PA. Jakarta Selatan No. 
3658/Pdt.G/2014/PA.JS, 
menolak gugatan ayah dan 
tetap memberikan hak 
asuh kepada ibu, terhadap 
anak yang berusia 7 
(tujuh) mengabaikan 
integritas ibu 

PTA. Jakarta, No. 
10/Pdt.G/2015/PTA.Jk, 
membatalkan putusan PA. 
Jakarta Selatan dan 
memberikan putusan 
pengasuhan bersama (joint 

custody) antara ayah dan 
ibunya 

 Mahkamah Agung 
Nomor 574 
K/Ag/2016, 
membatalkan putusan 
PTA. Jakarta; 

 Membatalkan hak 
asuh ibu. 

 Memberikan hak asuh 
kepada ayah karena 
ibu berkelakuan buruk 
sekali. 

2 PA. Sleman, Nomor: 
1243/Pdt.G/2013/PA.Smn, 
mengalihkan hak asuh dua 
orang anak yang belum 
mumayyiz kepada 
ayahnya karena ibunya 
sedang menempuh kuliah 
di luar  negeri. 

PTA. Yogyakarta nomor 
62/Pdt.G/2014/PTA.Yk, 
membatalkan putusan 
Pengadilan Agama 
Sleman dengan 
memberikan hak asuh 
anak tetap kepada ibunya 
karena setelah anak 
diambil oleh ayahnya 
karena setelah diambil 
ayah ternyata pihak ayah 
memindahkan agama anak 
dari agama Islam ke 
agama lain. 

 Menguatkan putusan 
PTA. Yogyakarta. 

                                                           
20 Diolah berdasarkan: (i) Pengadilan Agama Jarta Selatan  Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS, 

tanggal  8 Oktober 2015. (ii) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Jk., 
tanggal 15 Maret 2020. (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Ag/2016, tanggal 27 April  
2016.. 
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3 Putusan PA. Cibinong No. 
282/Pdt.G/2014/PA.Cbn, 
mengabulkan gugatan 
seorang kakek atas hak 
asuh anak terhadap 
cucunya yang berada 
dalam pengasuhan ibu 
kandungnya yang diduga 
telah keluar dari agama 

PTA. Bandung dalam 
Putusan Nomor: 
79/Pdt.G/2015/PTA.Bdg, 
membatalkan putusan PA. 
Cibinong karena dianggap 
tidak cukup bukti tuduhan 
kepindahan agama 
tersebut. 

MA putusan nomor 
127K/Ag/2016, 
menguatkan putusan 
tingkat banding karena 
hakim tingkat banding 
dinilai sudah tepat dalam 
menerapkan hukum dan 
anak tetap dalam asuhan 
ibu. 

 

Beragamnya putusan pengadilan agama dalam sengketa pengasuhan anak 

sebagaimana dalam tabel-tabel di atas menunjukkan dinamika pemikiran hukum 

dalam memutus perkara oleh para hakim sehingga muncul disparitas putusan. 

Disparitas putusan tidak selamanya negatif, sepanjang didasarkan pada pertimbangan 

dan penalaran hukum yang rasional. Namun karena antara hakim satu dengan lainnya 

tidak memiliki pemahaman yang sama.  Ada sebagian hakim yang menggunakan KHI 

sebagai satu-satunya sumber hukum, namun ada sebagian yang menggunakan al-

Qur’an, hadis, fikih dan peraturan perundang-undangan kearah hukum yang 

diciptakan oleh hakim melalui penemuan hukum, hal inilah yang seringali 

menimbulkan perbedaan dalam memutus perkara. 

Maka pertanyaan yang relevan diajukan adalah sejauhmana putusan hakim 

memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi ruang 

lingkup kewenangan peradilan agama dan bagaimana hakim-hakim pengadilan 

agama mengambil peran yang konkret dan signifikan dalam memberikan jaminan 

perlindungan hak-hak anak dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik 

bagi anak, serta bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak dikonstruksi dalam 
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putusan hakim,  didefinisikan dengan jelas dan dioperasionalkan sehingga dapat 

menjadi pedoman yang efektif dalam perlindungan anak, khususnya dalam sengketa 

pengasuhan anak. 

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi unsur penting dalam memutuskan 

sengketa hak asuh anak karena merupakan hak anak yang menjadi bagian dari hak 

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, negara,  pemerintah dan pemerintah daerah.21 Hakim sebagai 

representasi dari negara mempunyai peran yang penting dalam upaya turut 

mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak melalui putusannya. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, jika dititikberatkan pada 

pembahasan mengenai konstruksi perlindungan hak-hak anak melalui putusan hakim 

pengadilan agama dalam sengketa hak asuh anak, dapat dirumuskan tiga 

permasalahan pokok sebagai berikut: 

1. Apa dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim  dalam menyelesaikan 

perkara pengasuhan anak ? 

2. Mengapa terjadi disparitas putusan dalam upaya pemenuhan hak anak dalam 

perkara pengasuhan anak ?  

                                                           
21 Lihat pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.  
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3. Apakah  konstruksi perlindungan hukum hak-hak anak dalam perkara 

pengasuhan melalui putusan telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan ketiga permasalahan pokok tersebut maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti-peniliti 

sebelumnya dengan menitikberatkan pada:  

1. Mengungkap, memahami dan menganalisis pertimbangan dan penalaran hukum 

dalam putusan hakim Pengadilan Agama dalam sengketa hak pengasuhan anak. 

2. Mengungkap, memahami dan menganalisis latar belakang disparitas putusan  

hakim dalam perkara sengketa hak pengasuhan anak. 

3. Mengungkap dan menganalisis putusan hakim pengadilan agama dalam 

mengimplementasikan konsep perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak 

dalam perkara sengketa hak pengasuhan anak. 

Secara akademis, penelitian merupakan kelanjutan dari para peneliti terdahulu 

dan diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah teoretik dalam 

kajian konstruksi perlindungan anak dengan melakukan penemuan hukum oleh hakim 

melalui putusan dalam sengketa hak pengasuhan anak. Sementara secara praktis, 

penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi hakim-hakim 

pengadilan agama menyelesaikan sengketa hak pengasuhan anak. 
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D. Kajian Pustaka 

Sebagai kajian literer, maka kajian pustaka merupakan suatu yang sangat 

penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan yang 

digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka 

juga digunakan untuk mencari sumber data yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap permasalahan sehingga menjamin otentitas dan obyektivitas pembahasan. 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi dalam dua tipologi acuan, yaitu 

bersifat umum dan bersifat khusus. Acuan umum menelaah konsep-konsep, teori-

teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, dalam hal ini buku-buku 

yang mengupas mengenai penemuan hukum oleh hakim, instrumen hukum anak, dan 

ensiklopedi. Sementara tipologi khusus berisi mengacu pada hasil penelitian terhadap 

perlindungan hak-hak anak. 

Telah banyak kajian  khusus yang pernah dilakukan sebelumnya, disertasi 

Ahmad Zaenal Fanani,22 dan sudah dibukukan dengan judul, “Pembaruan Hukum 

Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia dalam Perspektif Keadilan Jender.” Disertasi 

tersebut mengkaji secara kritis ketentuan sengketa hak asuh anak yang diatur dalam 

UU Perkawinan dan KHI dari perspektif keadilan gender. Salah satu temuan dalam 

disertasi ini adalah analisis keadilan gender berpreskpektif maqashid syariah dalam 

                                                           
22 Seorang hakim pengadilan agama, saat ini menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Kota 

Madiun. 
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penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan, yaitu analisis yang berorientasi 

pada kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan.23 

Menurut Ahmad Zaenal Fanani, ketentuan hak asuh anak yang diatur dalam 

Pasal 105 dan Pasal 156 KHI tidak berkeadilan gender karena dalam menentukan hak 

asuh anak didasarkan atas jenis kelamin tertentu. Upaya penegakan keadilan gender 

yang harus dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara sengketa hak asuh anak 

harus menggunakan analisis keadilan gender berperspektif maqashid syariah dengan 

berpedoman pada lima hal:24  (1) melakukan penafsiran hukum atas ketentuan hukum 

hak asuh anak; (2) kontekstualisasi ketentuan hukum hak asuh anak; (3) 

mengutamakan kepentingan terbaik anak;   (4) menggali rekam jejak orang tua anak; 

(5) melakukan pemeriksaan setempat. 

Kajian serupa juga penulis jumpai pada disertasi Mardi Candra (2015) yang 

berjudul “Reconstruction of Children Protection Norm in The Pre-Marital 

Dispensation Case in Religion  Court Perspective Harmonization of Legislation.”
25 

Dalam disertasinya Mardi Candra menganalisis pentingnya rekonstruksi norma 

perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Menggali 

argumentasi serta relevansi perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak 

dengan norma yang diatur dalam UU Perkawinan. Selanjutnya menemukan norma 

ideal yang dapat memenuhi prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Metode yang 
                                                           

23Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia : Perspektif 

Keadilan Jender (Yogyakarta : UII Pers, 2015), 191.  
24 Ibid., 154-163. 
25Disertasi ini selanjutnya dibuat buku dengan judul Aspek Perlindungan Anak Indonesia, 

Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur, yang diterbitkan oleh Prenada Media Group. 
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digunakan adalah metode yuridis normatif dengan dua varian pendekatan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statue approach)  dan pendekatan kasus (case 

approach).26 

Dispensasi nikah harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan 

keluarga. Bahkan kemaslahatan anak yang lebih diutamakan di atas kepentingan 

orang tua dan keluarga besarnya. Hakim dalam memberikan putusan harus 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Perlu adanya jaminan dari para pihak 

terkait bahwa hak-hak anak  dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi secara optimal  

ketika terpaksa anak harus menikah di bawah usia yang ditentukan undang-undang.27 

Menurut Mardi Candra, ada ketidaksinkronan aturan dalam UU Perlindungan 

Anak dan UU Perkawinan berkaitan dengan dispensasi kawin terhadap anak di bawah 

umur. UU Perlindungan Anak tidak menyebutkan pengecualian aturan dispensasi 

kawin melalui penetapan pengadilan sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan. 

Norma perlindungan anak yang ideal dalam perkara dispensasi kawin di pengadilan 

agama seharusnya mengatur lima hal pokok, yaitu: (1) Peran anak harus dilibatkan 

secara penuh dan maksimal dengan mekanisme sidang tertutup untuk umum,           

(2) norma undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan dispensasi kawin 

harus menetapkan  secara ketat kriteria anak yang diberi dispensasi, (3) undang-

undang yang mengatur perlindungan anak  dan dispensasi kawin  harus menetapkan 

                                                           
26 Mardi Candra, Aspek Perlindunga Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah 

Umur (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 147 
27 Ibid., 273. 
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batas umur minimal yang dapat diberikan dispensasi nikah, (4) undang-undang harus 

mengatur adanya jaminan finansial orang tua atau wali untuk anak yang diberi 

dispensasi nikah, (5) mengandung norma-norma yang dapat mewujudkan sinkronisasi 

dan harmonisasi undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang 

perkawinan.28 

Sedangkan  Jurnal Hukum yang ditulis oleh Hervina Puspitosari dengan judul 

“Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian oleh 

Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif  Feminis Yurisprudence.” lebih melihat 

pada kasus per kasus dan menelaahnya. Menurut Hervina Puspitosari, dirasakan 

adanya ketidakadilan gender, kenyataan yang terjadi pada proses penegakan dan 

penyelesaian masalah hukum terdapat keadaan dimana kepentingan perempuan 

menjadi termarjinalkan, padahal sesungguhnya dalam teori hukum kepentingan 

tidaklah berlaku subyektif. Teori hukum tidak pernah mengarah pada penyelesaian 

masalah-masalah hukum konkret atau mengkategorikan masalah-masalah hukum, 

melainkan hanya pada upaya mempelajari teknik-teknik dan metode yang 

dipergunakan dalam dogmatika hukum dan praktik hukum untuk penyelesaian 

masalah-masalah hukum. Ketiadaan perspektif perempuan dan pengabaian 

pengalaman perempuan dalam struktur pengambilan keputusan, terutama di daerah, 

mengakibatkan lahirnya produk hukum dan kebijakan yang tidak memperhatikan 

kepentingan perempuan. Hal yang sama juga terjadi dalam berbagai mekanisme 

                                                           

        28
Ibid., 277-278. 
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pencarian keadilan informal di mana kultur patriaki yang kuat menghalangi akses 

perempuan untuk memperoleh keadilan. Perempuan dihadapkan pada aturan-aturan 

adat dan agama yag masih bias gender dan melemahkan posisi perempuan. Posisi 

perempuan yang masih disubordinasikan sebagai makhluk yang lemah secara 

intelektual, di bawah laki-laki, termasuk dalam hal ini dalam mengasuh anaknya 

sendiri.29 

Selain ini, kajian yang telah dilakukan  oleh Ahmad Rifa’i menyatakan bahwa 

undang-undang sebagai salah satu pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara acapkali belum mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, 

sehingga hakim dituntut untuk menemukan, melengkapi atau mencari kejelasan 

terhadap ketentuan hukumnya, dengan cara mencari, menggali  atau  mengikuti nilai-

nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim 

akan merefleksikan rasa keadilan dan kebenaran serta membawa kemaslahatan bagi 

masyarakat luas, bangsa dan negara.30 Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat 

merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi 

masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain hal itu hakim juga harus memiliki 

pandangan yang visioner agar putusannya tidak ketinggalan zaman.31 

 

                                                           
29 Hervina Puspitosari, “Penyelesaian  Sengketa Pemeliharaan  Anak di Bawah Umur Akibat 

Perceraian Oleh Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence” dalam Jurnal Ilmu 

Hukum Rechstaat Vol. 8 No. 2 Tahun 2014, 11. 
30 Ahmad Rifa’i,  Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2010), 23. 
 31 Ibid. 
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Berbeda dengan kajian yang telah dilakukan  Hervina maupun Zaenal fanani, 

kajian yang telah dilakukan oleh Euis Nurlaelawati yang berjudul “The Legal Fate of 

Indonesian Muslim Women in Court : Divorce and Child Custody,” membahas 

tentang hak perempuan dalam mengajukan perceraian dan pengasuhan anak akibat 

putusnya perkawinan. Perempuan semakin mudah mendapatkan hak-haknya atas 

akses terhadap keadilan berkat reformasi prosedural dan bantuan dari lembaga 

internasional menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah iddah 

dan mut’ah. Namun pada sisi lain masih termarjinalkan dalam hak pengasuhan anak 

dengan belum mendapatkan hak-hak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 

perempuan. Kepentingan terbaik bagi anak masih dipahami secara bias oleh hakim 

dengan menempatkan pemeliharaan anak dengan pandangan agama yang patriaki 

terhadap peran perempuan. Hakim meskipun terikat dengan peraturan yang dibuat 

negara namun dalam kenyataan masih membuat pertimbangan hukum agama sebagai 

validitas yang utama, sehingga banyak perempuan yang tidak memperoleh hak 

pemeliharaan anak bukan karena ketidakmampuannya melainkan karena label yang 

disandangnya. 

Euis Nurlaelawati memberi gambaran yang jelas bahwa dengan doktrin agama 

yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim,  membuat perempuan kehilangan 

hak untuk mengasuh anaknya.32 Hakim mengambil pendapat dari kitab-kitab fikih 

                                                           
32 Euis Nurlaelawati, “The legal fate of Indonesian Muslim Women in Court : Divorce and 

Child Custody”, in Tim Lindsey and Helen Pausacker, Religion, Law and Intolerance in Indonesia  

(Routledge: Routledge Pers, 2016), 360. 
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seperti yang terdapat dalam Dimasqi’s Kifayat al-Akhyar, vol. II, 152, dan Hajiya 

Kifayat al-Akhyar dari Bajuri, vol. II, 198 :33 

“Dan untuk melakukan pengasuhan anak, pengasuh harus memiliki kualitas 
tertentu seperti kebebasan, pemahaman agama yang baik, cinta, kelayakan, 
telah ada kesepakatan dengan anak dan tidak memiliki rencana untuk menikah 
kembali. Jika ia tidak memenuhi kriteria dalam salah satu kapasitas ini, ia 
kehilangan hak untuk mendapatkan hak asuh (Dimasqi).” 

 

Terakhir kajian yang telah dilakukan oleh  Edi Riadi dalam disertasi yang 

telah dibukukan yang berjudul “Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam Bidang Perdata Islam antara Tahun 1991 sampai Tahun 2007”, 

dalam sub bahasan tentang pengasuhan anak memberikan pemaparan bahwa sumber 

hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara pemeliharaan 

anak adalah al-Qur’an, al-Hadis, UU Perkawinan, KHI, kaidah fikih, qaul ulama dan 

yurisprudensi MahkamahAgung.34  

Putusan Mahkamah Agung yang menyerahkan pemeliharaan anak di bawah 

umur 12 (dua belas) tahun kepada ibunya menerapkan aturan perundang-undangan 

yang berlaku serta hukum Islam yang terkandung dalam fikih dari empat madzhab. 

Dilihat pula dari sisi kemaslahatan, anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun 

masih memerlukan ibunya untuk merawat. Secara filosofi hal ini sebagai perwujudan 

kepentingan anak.35 Sedangkan putusan yang menetapkan hak asuh anak berada di 

bawah asuhan ayah terdapat empat alasan, yaitu: (1) ibu memeluk agama selain 

                                                           
33

 Ibid. 
34 Edi Riadi, Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata 

Islam  (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 171. 
35 Ibid., 174. 
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Islam, (2) ibu berkelakuan buruk,   (3) ibu telah menikah dengan laki-laki lain, (4) ibu 

melalaikan kewajiban terhadap anak.36  

Putusan Mahkamah Agung memberikan hak pemeliharaan anak kepada kakek 

dan nenek dari pihak ayah dengan alasan anak tersebut setelah ayahnya meninggal 

oleh ibunya diserahkan kepada kakek dan nenek dari pihak suami meskipun anak 

masih berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.37  Berikutnya Mahkamah Agung 

memberikan hak asuh anak kepada saudara perempuan dari ayah (bibi anak) dengan 

pertimbangan anak sejak kecil sudah tinggal dengan bibinya dan dipelihara dengan 

baik, sehingga dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak, Mahkamah Agung 

menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf a KHI.38 Indentifikasi terhadap kajian yang 

telah dilakukan sebelumnya, dapat disajikan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4 
Persamaan dan Perbedaan 

Hasil Penelitian Peneliti Terdahulu dngan yang akan ditulis oleh Penulis 

No 
Judul 

Penelitian 
Fokus Persamaan  Perbedaan 

1 Pembaruan 
Hukum 
Sengketa Hak 
Asuh Anak di 
Indonesia dalam 
Perspektif 
Keadilan Jender 
(Disertasi 
Ahmad Zaenal 
Fanani) 

Sengketa hak asuh 
anak yang diatur 
dalam UU 
Perkawinan dan 
KHI dalam 
perspektif keadilan 
gender 

Sengketa hak 
asuh anak 

Pembaruan hukum 
dan Perspektif 
keadilan gender 

                                                           
36 Ibid. 
37 Ibid.,  180. 
38 Ibid.,  183. 
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2 Reconstruction 

of Children 

Protection 

Norm in The 

Pre-Marital 

Dispensation 

Case in 

Religion  Court 

Perspective 

Harmonization 

of Legislation 

(Disertasi Mardi 
Candra) 

Rekonstruksi 
norma 
perlindungan anak 
dalam perkara 
dispensasi kawin di 
Pengadilan Agama. 

Perlindungan 
anak 

Perlindungan anak 
dalam dispensasi 
kawin 

3 Penyelesaian 
Sengketa 
Pemeliharaan 
Anak di Bawah 
Umur Akibat 
Perceraian oleh 
Pengadilan 
Agama Ditinjau 
dari Perspektif  
Feminis 

Yurisprudence 

(Jurnal Hukum, 
Hervina 
Puspitosari). 

Perlindungan anak 
dalam sengketa hak 
asuh dari perspektif 
Feminis 
Yurisprudence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlindungan 
anak 

Perlindungan anak 
dari perspektif 
Feminis 
Yurisprudence. 

4 Penemuan 
Hukum oleh 
Hakim dalan 
Perspektif 
Hukum 
Progresif 
(Disertasi 
Ahmad Rifai) 

Undang-Undang 
yang kurang 
lengkap menuntut 
hakim untuk 
melakukan 
penemuan hukum 

Penemuan 
hukum oleh 
hakim 

Penafsiran hukum 
agar putusan 
visioner 

5 The Legal Fate 

of Indonesian 

Muslim Women 

in Court : 

Divorce and 

Child Custody 

(Paper yang 

Perempuan 
mendapat 
kemudahan dalam 
mengajukan 
perceraian dan 
pengasuhan anak 
akibat putusnya 

Perlindungan 
anak 

Hak-hak 
perempuan dan 
anak 
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ditulis oleh Euis 
Nurlaelawati) 

perkawinan 
perceraian seperti 
nafkah iddah dan 
mut’ah. Namun 
masih 
termarjinalkan 
dalam hak 
pengasuhan anak 
sesuai dengan 
harkat dan 
martabatnya 
sebagai perempuan. 

6. Dinamika 
Putusan 
Mahkamah 
Agung Republik 
Indonesia dalam 
Bidang Perdata 
Islam antara 
Tahun 1991 
sampai Tahun 
2007 (Disertasi 
Edi Riadi) 

Bentuk putusan 
MA dalam hukum 
perdata Islam 
(Penulis 
mengambil dalam 
sub bah sengketa 
hak asuh anak) 

Putusan-
putusan MA 
dalam sengketa 
pengasuhan 
anak 

Penemuan hukum 
hakim dalam 
menafsirkan 
ketentuan normatif 
mengenai 
perlindungan anak. 

Berangkat dari sejumlah penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka 

penelitian yang penulis lakukan ini tidaklah sama dengan bahasan yang sudah 

dilakukan Ahmad Zaenal Fanani dan Hervina, karena dalam penelitian Fanani dan 

Hervina melihatnya dari perspektif  keadilan gender. Penulis lebih menitikberatkan 

kepada perspektif yuridis filosofis,  bagaimana proses pembentukan atau penemuan 

hukum akibat ketidaksinkronan legislasi dan regulasi yang mengatur hak asuh anak 

dan hak-hak anak, serta beragamnya pemikiran  hakim sehingga ada sebagian hakim 

yang  perlu melakukan interpretasi yang sistematis dan teologis agar hak anak dan 

kepentingan terbaik bagi anak dapat  diwujudkan melalui putusan. Namun ada 

sebagian yang menggunakan KHI dan UU Perkawinan sebagai norma tanpa 
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menambah dari perundang-undangan yan lain termasuk CRC (Conventions on the 

Rights of The Child) sebagai acuan menyelesaikan persoalan anak. 

Fanani dan Hervina,  keduanya sama dalam menempatkan peran perempuan 

sejajar dalam pengasuhan anak pasca perceraian terbebas dari dogma aturan hukum 

yang masih membelenggu, terutama Hervina menyoroti adanya yurisprudensi yang 

sering dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara tidak memihak kepada 

kepentingan perempuan. 

Penelitian yang  dilakukan ini juga berbeda dengan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Mardi Candra, meskipun fokusnya adalah untuk menjamin anak tetap 

dalam perlindungan hukum namun dalam hal ini pembahasan Mardi Candra pada 

perkara dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai batas minimal umur untuk 

menikah sesuai dengan kehendak UU Perkawinan. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Edi Riadi dan Rifai terdapat 

kesesuaian,  keduanya menemukan fakta bahwa penafsiran teks hukum secara 

kontekstual lebih memenuhi rasa keadilan dibandingkan penafsiran hukum secara 

tekstual sehingga hakim dituntut untuk menggali hukum atau mengikuti hukum yang 

hidup dalam masyarakat. Edi Riadi menyatakan putusan Mahkamah Agung dalam 

perkara perdata Islam dengan mempertimbangkan perkembangan sosio kultural dan 

kesadaran hukum masyarakat cenderung lebih responsif terhadap rasa keadilan. 
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Sebaliknya putusan yang mempertimbangkan tekstual-legistik cenderung kurang 

memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.39 

Penulis ingin melanjutkan apa yang telah dirintis dari penelitian Edi Riadi, 

yaitu bagaimana hakim dapat meramu asas-asas hukum positif dan hukum Islam 

dalam rangka melahirkan putusan yang responsif terhadap isu perlindungan hak anak 

dan mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara 

sengketa hak pengasuhan anak. 

Penulis juga tertarik dengan penelitian Euis Nurlaelawati karena ada titik 

singgung dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang kesempatan 

yang sangat luas bagi hakim untuk menemukan hukum (rechtsvinding) dengan 

memberikan penafsiran hak-hak anak dan  prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh anak secara lebih adil tanpa 

diskriminasi dan intoleransi. 

Studi ini merupakan kelanjutan dari studi-studi sebelumnya yang 

menempatkan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sebagai objek kajian. 

Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya adalah dalam studi ini lebih 

memfokuskan korelasi antara hukum positif menyangkut pengasuhan anak agar tidak 

saling bertentangan dan untuk mengkaji pertimbangan dan penalaran hukum hakim 

dalam putusan hak asuh anak serta memberikan kesempatan kepada hakim agar 

mampu menemukan hukum (rechtvinding) dan menganalisis implementasi prinsip 

                                                           
39 Ibid., 184 
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perlindungan dan kepentingan terbaik anak ditafsirkan para hakim dalam perkara 

sengketa pengasuhan anak. 

E. Kerangka Teori 

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, 

penulis dalam mengkajinya menggunakan landasan teori atau dukungan teori dalam 

membangun dan memperkuat argumentasi dari permasalahan yang dianalisis.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori maqāṣid syari’ah, teori keadilan 

dan teori penemuan hukum. Teori-teori tersebut digunakan untuk menggambarkan 

secara jelas hal-hal yang menjadi pemikiran dan perhatian penulis dalam 

menguraikan permasalahan yang telah dirumuskan. Agar mendapatkan pemahaman 

yang jelas dan utuh, maka berikut akan diuraikan secara detail ketiga teori tersebut. 

1. Teori Maqashid Syari’ah 

Maqāṣid Syari’ah adalah tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan 

hukum-hukum Islam. Secara etimologis, maqāṣid syari’ah berasal dari bahasa Arab 

maqāṣid  bentuk jamak dari maqshad bermakna: maksud, saran, prinsip, niat, tujuan, 

tujuan akhir.40  Maqāṣid dalam konteks hukum Islam adalah sasaran atau maksud-

maksud dibalik hukum itu sendiri. Kontributor paling awal terhadap teori maqāṣid 

syari’ah adalah al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) dalam karyanya al-Burhān fī Uṣul al-

Fiqh. Dalam karyanya tersebut al-Juwaini mengintrodusir istilah al-maqāṣid dan al-

                                                           

           40 Mohammad al-Tahir ibn Ashur, Ibn ‘Asyur,  Treatise on maqasid al-syaria’h, terjemahan 
Muhammad el-Tahir el-MeSawi (London : International Institute of Islamic thought III, 2006), 2. 
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maṣālih al-‘āmmah (kemaslahatan umum secara bergantian). Pernyataannya yang 

terkenal dari al-Juwaini bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan 

hukum dalam Islam, sebelum ia mampu memahami benar tujuan Allah mengeluarkan 

perintah-perintah dan larangan-larangannya.41  

Maqāṣid syari’ah menurut gagasan al-Juwaini dihubungkan dengan ‘illat
42 

dan dibedakan dalam kategorisasi, ḍaruriyyat (primer), al-hajat al-‘āmmah 

(sekunder), makramat (tersier), sesuatu yang tidak masuk kategori ḍaruriyyat  dan al-

hajat, dan sesuatu yang tidak masuk ke dalam tiga kategori sebelumnya.43 Dengan 

demikian pada prinsipnya, al-Juwaini membagi tujuan syari’ah, menjadi tiga 

tingkatan, yaitu: ḍaruriyyat, hājiyyat, dan makramah (tahsiniyyah), yang pertama 

didahulukan dari pada yang kedua dan ketiga, yang kedua didahulukan dari pada  

yang ketiga. Ketiga tingkatan tersebut Rachmat Djatnika menjelaskan sebagai 

berikut:44 

Pertama, Ḍaruriyyat, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk ditegakkan 

bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ḍaruriyyat ini tidak 

                                                           

 41Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Uṣul al-Fiqh (Kairo: Dar-al-
Ansar, 1400 H),  295. 

42 Para ulama ushul mendefinisikan ‘illat, ialah sifat yang terdapat pada hukum asal, dipakai 
sebagai dasar hukum, yang dengan illat itu dapat diketahui hukum cabang. Misalnya, memabukkan 
adalah sifat yang ada pada khamar, yang dijadikan sebagai dasar haramnya khamar. Dengan illat itu 
maka dapat diketahui haramnya setiap minuman yang memabukkan. Dengan perkataan lain, ‘illat ialah 
yang memberikan batasan terhadap hukum, dan ‘illat itu juga disebut sebagai hubungan, sebab dan 
tanda hukum. Lihat, Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: 
Gema Rislaah Press, Cet. Pertama 1996), 110-111. 

43Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, 923-930. 
44Amrullah Ahmad dkk, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum 

Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H (Jakarta: PP-
IKAHA,  1994), 143-144. 
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ada, maka rusaklah kehidupan manusia baik yang keduniaan maupun yang mengenai 

keakhiratan. Seperti tidak boleh tidak harus ada iman dan tidak boleh tidak harus 

menegakkan sholat, tanpa iman menjadi kafir dan tidak menegakkan sholat akan 

masuk neraka saqar. Manusia harus mencari rizki karena tanpa makan jiwanya tidak 

terpelihara, dilarang membunuh dan lain-lain. 

Kedua, Hājiyyat, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan 

manusia, dan masyarakat untuk menghindarkan kerepotan (masyaqqah) dan 

menghilangkan kepicikan. Sesungguhnya apabila tidak terwujud maksud hājiyyat 

tidak akan menjadi rusak kehidupannya, tetapi akan mengalami kerepotan dan 

kesempitan, sedangkan Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki 

kesempitan. Seperti dalam bidang memelihara agama, agar tidak payah, dibolehkan 

berbuka puasa di bulan Ramadhan, asal mengganti di bulan sesudah Ramadhan. 

Dibolehkan menjama’ sholat dan mengqaṣarnya di waktu bepergian, dan memelihara 

jiwa dibolehkan makan makanan yang diharamkan selama tidak ada makanan kecuali 

yang haram. 

Ketiga, Tahsiniyyat, yaitu segala sesuatu yang layak dan pantas bagi manusia 

sebagai makhluk yang dimuliakan Allah apabila tidak terwujud tahsiniyyat ini, orang 

tidak akan mati dan tidak pula dalam kepicikan atau kerepotan, akan tetapi tidak 

pantas dan tidak sopan sebagai manusia yang beradab. Tahsiniyyat juga didasarkan 

pada ‘urf yang dicakup dalam makarimal akhlak. Seperti, dalam memelihara agama, 

bahwa dalam sholat supaya memakai pakaian yang bersih dan baik. Apabila masuk 
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rumah orang harus minta izin dulu dengan mengucapkan salam, kalau tidak diizinkan 

masuk tidak boleh masuk.45 

Gagasan al-Juwaini dikembangkan oleh muridnya Abu Hamid al-Ghazali 

(w.505 H/1111 M) melalui kitabnya al-Mustaṣfa (sumber yang dijernihkan). Menurut 

al-Ghazali, tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta.46 Pengembangan gagasan maqāṣid syari’ah oleh al-Ghazali sudah mulai 

tampak yang kemudian menjadi landasan oleh pemikir hukum Islam berikutnya, 

seperti as-Syatibi. As-Syatibilah yang membangun teori maqāṣid syari’ah secara 

sistematis. Mengenai maqāṣid syari’ah as-Syatibi mengatakan bahwa tujuan utama 

Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya tujuan hukum itu 

sendiri, yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan yang 

dimaksud oleh as-Syatibi adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.47 

Cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan 

klasifikasi maqāṣid yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqāṣid yang 

baru guna memperbaiki kekurangan pada konsep sebelumnya dan dalam rangka 

perbaikan cakupan hukum, yaitu dengan mengklasifikasikan menjadi  tiga tingkatan, 

yaitu:48 (i) maqāṣid umum (al- maqāṣid al-‘ammah), maqāṣid ini dapat ditelaah di 

seluruh bagian hukum Islam, sebagaimana cakupan pada teori maqāṣid sebelumnya. 
                                                           

45 Ibid. 
46Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412 H), 250. 
47 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, II, (Kairo, Mustafa Muhammad,t.t.), 4.  

  48 Nu’man Jugaym, Truq al-Kasyf ‘an Maqasid al-Syari’ah (Malaysia: International Islamic 
University, dar al-Nafais, 2002), 26-35. 
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(ii) maqāṣid khusus (al-maqāṣid al-khassah), maqāṣid ini dapat diobservasi di 

seluruh bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, 

perlindungan dari kejahatan dalam kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam 

hukum ekonomi, dan (iii) maqāṣid parsial (al- maqāṣid al-juz’iyyah), maqāṣid ini 

adalah maksud-maksud di balik suatu nash atau hukum tertentu. Misalnya 

membolehkan orang sakit tidak berpuasa dengan maksud memberi makan kepada 

orang miskin, mensyaratkan jumlah saksi dengan maksud meringankan kesulitan. 

Kekurangan dari teori maqāṣid terus diperbaiki, dari hanya meliputi individu  

untuk lebih diperluas lagi.  Ibn Asyur misalnya memberikan prioritas pada maqāṣid  

yang berkaitan dengan bangsa atau umat di atas maqāṣid kepentingan individual. 

Rasyid Ridla, memasukkan reformasi dan hak-hak wanita ke dalam teori maqāṣid 

maqāṣid-nya. Yusuf al-Qaradawi, menempatkan martabat dan hak-hak asasi manusia 

pada teori maqāṣid-nya. Pemekaran jangkauan orang yang dicakup dalam maqāṣid ini 

membuatnya mampu merespon persoalan global, serta membuat lebih berkembang  

dari hikmah dari sebuah keputusan hukum menuju persoalan praktis untuk reformasi 

dan pembaruan.49  Berikut cakupan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak 

dalam kaitannya dengan perlindungan yang menjadi hak anak yang penulis peroleh 

dari berbagai literatur  yang mendukung terhadap implementasi teori maqāṣid. 

Dalam kaitan dengan penelitian ini maka pemenuhan dan perlindungan 

terhadap hak-hak dan kepentingan terbaik anak meliputi melindungi agama (ḥifż ad-

                                                           
49 Jasser Auda, Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic law : A systems Approach, terj. 

Rosidin dan Ali Abd, el-Mun’im (Bandung : Mizan, 2015), 37. 
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din), melindungi jiwa dan kemaslahatan fisik (ḥifż an-nafs) dan melindungi 

kelangsungan keturunan (ḥifż an-nasl). 

Pentingnya memelihara agama dalam hal ini terhadap anak-anak, setiap orang 

tua mempunyai tugas membekali anak dengan iman yang benar, mengenalkan agama 

yang haq yaitu Islam serta membekalinya dengan ilmu dan harta  yang halal dan baik 

untuk bekal masa depan anak karena dalam pandangan agama Islam anak adalah 

amanah dan sekaligus karunia dari Allah. Ketika menerapkan konsep tersebut maka 

aspek agama sangat penting, jangan sampai putusan hakim yang diambil merusak 

agama.50 

Perlindungan terhadap jiwa dan kemaslahatan jasmani (ḥifż an-nafs) yang 

berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi cendekiawan muslim modern 

dan kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Rasyid Ridlo51 berhubungan erat 

dengan UU HAM dan  apa yang termuat dalam tujuan perlindungan anak yang 

dijamin oleh UU Perlindungan Anak, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.52 

                                                           
50 Novi Rizka Amalia, “Penerapan Konsep Maqasid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik 

Islam Indonesia” dalam  Dauliyah Journal, Vol.2 No. 1, Universitas Darussalam Gontor, 2017, 42. 
51 Yusuf Qaradhawi, Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari’ah: Baina AlMaqashid Al-Kulliyyah 

wa An-Nushush Al-Juz’iyyah (Mesir: Dar Asy-Syuruq), 2006,  
52 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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Pada abad ke 20 M para penulis maqāṣid  secara signifikan mengembangkan 

makna “perlindungan keturunan” (ḥifż an-nasl)  menjadi teori berorientasi keluarga.53 

Hal ini berbeda dengan pengertian makna ḥifż an-nasl yang sebelumnya disampaikan 

oleh Asy-Syatibi, sebagai larangan berbuat zina dan memerintahkan untuk melakukan 

perkawinan untuk menjaga keturunan. Banyak kalangan menggolongkan  Ibn ‘Asyur 

sebagai bapak maqāṣid kontemporer, misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai 

maqāṣid hukum Islam dan mengelaborasi ḥifż an-nasl sebagai kepedulian kepada 

keluarga dan nilai-nilai moral dalam Islam.54  

Terjaganya kelangsungan keturunan (ḥifż an-nasl) menjadi hak dari anak 

karena setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 

pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hadanah hukumnya wajib, karena 

anak yang masih memerlukan pengasuhan akan mendapatkan bahaya apabila tidak 

mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak 

sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan 

dari segala hal yang dapat merusaknya.55 

Ketika sebuah rumah tangga muslim terkoyak dan anak-anak dari keluarga 

menjadi objek sengketa siapa yang harus memeliharanya, hakim pengadilan agama 

sebagai penegak hukum memberikan catatan yang dapat menjelaskan  tujuan 

pembuatan undang-undang secara umum, dan dapat pula menjelaskan tujuan khusus 

                                                           
53Jasser Auda, Maqashid Syariah as Philosophy, 57.  
54 Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’i fi al-Islām (Tunisia : Syirkah al-

Tunisiah li al-Tauzi), 1985. 
55 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqh Anak (Jakarta : PT Al-Mawardi Prima, 2014), 114-115. 
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dari setiap kaidah-kaidah normatif dalam bentuk pasal-pasal dalam peraturan 

perundang-undangan. Catatan-catatan yang berupa penafsiran, pembahasan serta 

penelitian yang dilakukan dengan menghadirkan undang-undang dan melaksanakan 

bantuan hakim untuk memahami peraturan perundang-undangan serta menerapkan isi 

teks, jiwa serta pemahamannya. 

Nash-nash hukum syara’ yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan terbaik 

bagi anak hanya dapat dipahami menurut jalannya yang benar apabila telah diketahui 

tujuan hukum Islam dalam mensyariatkan hukum-hukum itu.56 Telah diketahui 

bagian-bagian yang lantaran itu diturunkan hukum-hukum yang ada di dalam al-

Qur’an atau al-Sunnah baik berupa ucapan atau pun perbuatan. 

Hakim pengadilan agama tidak mensyariatkan hukum kecuali untuk 

mewujudkan atau memelihara tujuan hukum Islam tersebut. Dengan perkataan lain, 

penemuan hukum oleh hakim pengadilan agama tidak mensyariatkan hukum kecuali 

untuk merealisasi kemaslahatan manusia. Hakim pengadilan agama tidak 

membiarkan maslahat yang dikehendaki oleh kondisi manusia dengan tidak 

mesnyariatkan hukum demi kemashlahatan itu. Ini urgensi teori maqāṣid syari’ah 

dalam konteks penelitian ini.   

 

 

                                                           
56Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada 

pemahaman sumber hukum yang utama, yakni al-Qur’an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan di dunia dan di akhirat.  
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2. Teori Keadilan 

Teori keadilan dalam disertasi ini bertitik tolak dari pandangan John Rawls 

yang menyatakan bahwa kebajikan utama dalam institusi sosial adalah keadilan, 

sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapa pun elegan dan 

ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga undang-

undang atau lembaga yang tidak peduli dengan keadilan harus direformasi apabila 

mereka tidak adil.57  

Beberapa filosof memberikan perhatian terhadap konsepsi keadilan. 

Aristoteles mungkin adalah orang pertama yang telah mencoba untuk membedah 

gagasan keadilan dalam bab kedua dari bukunya Ethika Nikomacheia, untuk 

memahami kompleksitasnya. Aristoteles terdorong untuk mendalami keadilan karena 

mengamati, betapa orang memberi makna yang berbeda-beda pada gagasan tersebut, 

bahkan zamannya yang belum mengenal urusan-urusan yang rumit seperti sengketa 

hak asuh anak, sengketa hak cipta atau malpraktik dokter. Pada prinsipnya menurut 

Aristoteles, apa yang adil itu berada di tengah, karena situasi yang sangat adil dan 

sangat tidak adil selalu bersifat ekstrem.58 Aristoteles selanjutnya membedakan 

adanya dua macam keadilan, yaitu: (i) justitia distributiva (distributive justice) dan 

(ii) justitia commutativa (remedial jistice). Justitia distributiva menuntut bahwa 

setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama 

                                                           
57 John Rawls, A Theory of Juctice  (London: Oxford University, 1973), 3. 
58 Aristoteles, Ethika Nikomacheia, Edisi Jerman, Buku II,  ( Frankfurt  : Stuuttgart/Philip 

Reclam) 2013. 
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untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, pendidikan, kemampuan dan 

sebagainya, sifatnya adalah proporsional. Justitia distributiva merupakan tugas 

pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga 

masyarakat. Justitia distributiva ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang 

untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini diberikan kepada 

setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut 

tetapi perimbangan. Sementara, Justitia commutativa memberi kepada setiap orang 

sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat justitia commutativa 

merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah 

kesamaan. Keadaan yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa 

memandang kedudukan dan sebagainya. Dalam kamp pengungsian pembagian beras 

yang sama banyaknya akan dirasakan adil. 

Justitia distributiva itu merupakan urusan pembentuk undang-undang maka 

justitia commutativa terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan 

hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa 

membedakan orang (equality before the law). Kalau justitia distributiva itu sifatnya 

proporsional, maka justitia commutativa, sifatnya mutlak karena memperhatikan 

kesamaan.59 

Filosof Tiongkok kuno Konfusius (Kongzi, 551-479 SM) dapat dipandang 

yang paling tua dalam sejarah yang merumuskan “keadilan”. Konfusius 

                                                           
59Rawls, A Theory of Juctice,  77. 
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mengemukakan gagasannya mengenai “yi” yang berarti keadilan, kebenaran, tetapi 

lebih luas berarti, “apa yang sebaiknya dilakukan pada suatu situasi tertentu.” 

Konfusius mengajukan dua pemahaman dasar mengenai keadilan. Pertama: “Apa 

yang orang tidak mau terjadi pada dirinya, jangan orang itu melakukannya pada orang 

lain, apa yang orang inginkan bagi dirinya, itu juga yang harus berikan kepada orang 

lain.”60 Menurut Budiono Kusumohamidjojo, doktrin Konfusius bersifat universal, 

karena lima abad kemudian disebut dalam Kitab Perjanjian Baru, dan abad 18 

diajukan oleh Immanuel Kant (Prusia, 1724-1804) dalam bentuk maxim yang 

tersohor sebagai “kategori imperatif”. Sedangkan pemahaman dasar yang kedua 

menyatakan: “Balaslah yang jahat dengan keadilan, balaslah kebaikan dengan 

kebaikan”.61 Doktrin Konfusius ini mungkin merupakan upaya yang tertua yang 

hendak menjelaskan apa itu keadilan. 

Dari pandangan Aristoteles, Konfisius, John Rawls, dan para pemikir lainnya, 

dalam kepustakaan hukum kemudian diintrodusir  istilah legal justice, moral justice, 

dan social justice. Legal justice, dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan dari putusan hakim yang mencerminkan keadilan hukum negara 

dalam bentuk formal. Adil atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan atau 

putusan hakim sangat ditentukan oleh representasi moral justice dan social justie di 

dalamnya. 

                                                           
60 Budino Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan (Bandung: 

Yrama Widya, 2016), 270. 
61 Ibid., 271. 
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Dalam konteks legal justice, Franz Magnis-Suseno membedakan pengertian 

nilai-nilai dasar hukum dengan tujuan hukum. Nilai dasar hukum menurutnya adalah 

kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Adapun keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

disebutnya sebagai ciri-ciri hukum. Menurut Magnis-Suseno, fungsi hukum adalah 

untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi 

dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang 

berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak 

membedakan antara yang kuat dan lemah. Orientasi itu disebutnya dengan 

“keadilan”.62  Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti 

memiliki cita atau tujuan, begitu pula dengan hukum. Menurut Radbruch, ada tiga 

tujuan utama hukum,yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.63  Ketiga tujuan 

tersebut dipengaruhi oleh aliran filsafat hukum, yaitu teori etis yang menyatakan 

bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice). Teori 

utilistis, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility), dan 

teori legalistik, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian (legal 

certainty).64 

Moral justice, adalah keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar 

baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah 

                                                           
62Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, 1994), 76. 
63Gustav Radbruch,  Rechtsphilosophie, (Auflage: Stuttgar,1973), 78. 
64Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
Cet. Ke-4, 2012), 213. 
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agama.65 Agama menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan tidak 

benar. Moral justice menunjukkan bahwa fungsi hakim bukan hanya pada pengambilan 

keputusannya yang jujur dan independen tetapi juga bertumpu kepada kesadaran 

hakim yaitu hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan illahi dan umat 

manusia.  Demi terwujudnya fungsi hakim dalam mewujudkan moral justice maka 

perlu profesionalisme dan integritas pribadi yang dilandasi oleh argumentasi filosofis 

maupun yuridis untuk melahirkan suatu putusan yang bersifat “ land mark decision” 

serta Islami. 

Sosial justice atau keadilan sosial digambarkan dalam bentuk keadilan 

ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh masyarakat. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

“Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Pasal 2 ayat (2) menuliskan 

“Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila”. Selain itu diatur pula dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali 

nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak hanya berdasar pada peraturan 

teks undang-undang yang sudah ada. Hakim harus senantiasa berani untuk 

menguatkan kebijaksanaannya diatas teks yang tertulis. Menjalankan hukum tidak 

                                                           
65 Muhammad Muslehuddin.  Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis  (Yogyakarta : 

Tiara Wacana, 2007),  xii. 
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hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), 

melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-

undang atau hukum.66 

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Membicarakan hukum 

adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan 

antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan 

mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan 

mengenai keadilan.67 Pertanyaannya adalah mengapa keadilan penting dalam hukum? 

Jawaban atas pertanyaan itu adalah karena keadilan adalah merupakan kombinasi dari 

nilai-nilai moral dan etik yang merupakan pengejawantahan dari sifat: fairness 

(kejujuran/keadilan/kewajaran), balance (keseimbangan), temperence (pertengahan, 

menahan diri), dan straight for wardness (kejujuran).68 

Dalam pandangan teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi 

hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan 

perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan 

keadilan.69 Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam 

kerangka keadilan. Dalam kerangka inilah sebenarnya konsep hukum disusun.70 

Menurut John Rawls, penegakan keadilan haruslah memperhatikan dua prinsip 

                                                           
66 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006), 272. 
67Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Fakultas Hukum Unsoed, 1986), 45. 
68Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana (Jakarta: Ary Syaamil, 2001),84. 
69Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan Kelima. 

(Yogyakarta: Liberty, 2005), 77. 
70Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2007),  

76.  
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keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan 

dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu 

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefit) bagi setiap orang, baik 

mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.71 

ِ َولَْو َعلَىٰ◌◌ٓ  أَنفُِسُكْم أَِو  يَ ٰ◌◌ٓ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا۟◌  ُكونُوا۟◌  قَوَّ ٰ◌ ِميَن بِ ٱْلِقْسِط ُشَهَدا◌ٓ َء ِ�َّ

َِّبعُوا۟◌  ٱْلَهَوىٰ◌◌ٓ  أَن  ُ أَْولَىٰ◌  ِبِهَما ۖ◌  فََال تَت ٱْلوَ ٰ◌ ِلَدْيِن وَ ٱْألَْقَربِيَن ۚ◌  إِن يَُكْن َغنِي-ا أَْو َف ِقيًرا فَ ٱ�َّ

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخبِيًرا  تَْعِدلُوا۟◌  ۚ◌  َوإِن تَْلوۥُ ٓا۟◌  أَْو تُْعِرُضوا۟◌  فَإِنَّ ٱ�َّ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu 
sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau pun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu menjadi 
saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.” (Q.S. an-Nisa: 135). 

 
Dari ayat tersebut di atas, Tahir Azhari menyimpulkan bahwa  (i) menegakkan  

keadilan   adalah   kewajiban  orang-orang  yang  beriman;  (ii) setiap mukmin 

apabila menjadi saksi ia wajib menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya  

dan  adil; dan (iii) manusia  dilarang  mengikuti  hawa  nafsu, dan (v) manusia 

dilarang menyelewengkan kebenaran.72 

                                                           
71John Rawls, A Theory, 60.  
72Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat 

dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini  (Jakarta: 
Prenada Media, 2003), 85. 
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Urgensi teori keadilan dalam pembahasan disertasi ini adalah tentang 

bagaimana sebuah putusan sengketa hak pengasuhan anak merepresentasikan tiga 

bentuk keadilan sekaligus yang meliputi legal justice (perundang-undangan), moral 

justice dan sosial justice. Hakim dihadapkan pada dua pilihan yang sulit  antara 

pengutamaan legal justice dengan moral justice dan sosial justice. Ada saatnya ketika 

menerima fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan harus mengabaikan legal 

justice untuk mencapai moral justice dan sosial justice. Undang-undang akan 

diabaikan untuk mendapatkan keadilan bagi anak mencapai kepentingan terbaiknya 

dalam perkara sengketa pengasuhan di pengadilan. Bagi hakim, terbuka kesempatan 

untuk menemukan hukum karena undang-undang belum mengakomodir keadilan 

moral dan keadilan sosial. Disinilah korelasi antara teori keadilan dan teori penemuan 

hukum “berjalan seiring” untuk mencapai putusan yang berkeadilan. 

3. Teori Penemuan Hukum  

Di kalangan ilmuwan dan praktisi hukum terjadi permasalahan terkait dengan 

istilah “penemuan hukum”. Ada yang menggunakan istilah “pelaksanaan hukum”, 

penerapan hukum,” “pembentukan hukum,” atau “penciptaan hukum”. Beragam 

istilah tersebut muncul karena terkait dengan pelaku atau subjek-subjek penemuan 

hukum dan terkait dengan sumber-sumber penemuan hukum. Pelaku atau subjek-

subjek penemuan hukum yaitu: (i) hakim; (ii) pembentuk undang-undang, dan       

(iii) peneliti hukum. Sementara sumber-sumber penemuan hukum secara hierarkihis 

yaitu: (i) peraturan perundang-undangan, (ii) hukum tidak tertulis (kebiasaan),       
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(iii)  yurisprudensi, (iv) perjanjian internasional; (v) doktrin; (vi) putusan desa;     

(vii) perilaku manusia (das sein).73 

Dalam kaitan kepentingan studi ini, penulis membatasi pada penemuan hukum 

oleh hakim (rechtsvinding), yang oleh Paul Scholten dinyatakan bahwa penemuan 

hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan 

peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering 

terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun 

dengan jalan analogi atau pun dengan rechtssvervijning (pengkrokritan hukum).74 

Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum didefinisikan sebagai 

proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat 

umum dengan mengingat akan peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus 

diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicari hukumnya.75  

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum 

oleh hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang 

kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan 

hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Ada sebagian 

orang  lebih suka menggunakan  istilah pembentukan hukum dari pada penemuan 

                                                           
73 Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum-Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan 

Berkeadilan (Yogyakarta: UII Press, 2006), 41-42. 
74 N.E. Algra dan Van Duyendijk, Mula Hukum, diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir, dkk, 

(Bandung: Bina Cipta, 1983), 359. 
75 Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 49. 
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hukum oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya 

sudah ada.76  

Dasar hukum bagi  hakim untuk melakukan penemuan hukum: 

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945), “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 

2. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya 

disebut UU Kekuasaan Kehakiman). 

3. Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib 

memperhatikan dan menghormati nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, juga terdapat dalam 

Pasal 229 KHI). 

4. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat 

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau 

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 50 ayat 

(1) UU Kekuasaan Kehakiman_. 

                                                           
76 Van Eikema Hommes, Logica en rechtsvincling (Roneografie:  Vrije Universiteit).32. 
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5. Perkara yang tidak ada hukumnya, hakim harus mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan analogi terhadap perkara yang mirip dengan 

perkara yang ditangani tersebut.77 

Dari dasar hukum di atas dapat menjadi dasar pemikiran oleh hakim untuk 

melakukan penemuan hukum karena regulasi tidak ada namun ada kemiripan dengan 

perkara lain yang bisa diterapkan, regulasi ada namun tidak jelas sehingga hakim 

perlu membuat penafsiran, regulasi ada namun sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan masyarakat.78  

Bagir Manan menekankan pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan 

Kehakiman harus dilaksanakan dalam proses peradilan agar: (i) terjamin kepastian 

hukum, setiap perkara yang diajukan ke pengadilan mendapatkan putusan,              

(ii) mendorong hakim melakukan penemuan hukum, (iii) menjadi perlambang 

kebebasan hakim dalam memutus perkara, (iv) menjadi perlambang hakim tidak 

selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. 

Artinya hakim dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang 

benar dan adil.79 

Paul Scholten juga memberi penekanan dalam penemuan hukum bukan hanya 

penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, namun peraturannya harus 

                                                           
77 Bagi Manan, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan, 209 
78 Zaeni Asyhadi dan Arif Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2013), 166-167. 
79 Ahmad Rifai,  Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2011), 26-27. 
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ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan konstruksi hukum.80 

Interpretasi hukum terjadi apabila regulasi sudah ada namun tidak jelas, norma yang 

kabur (vage normen), konflik antar norma hukum (antinomy normen) dan 

ketidakpastian dari suatu regulasi. Sedangkan konstruksi hukum dilakukan apabila 

tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan pada kasus hukum 

yang dihadapi, atau dengan kata lain adanya kekosongan hukum (recht vacuum) atau 

kekosongan undang-undang (wet vacuum).81  

Penemuan hukum dalam Islam sudah terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu 

pada saat Rasulullah saw, mengutus Mu’adz bin Jabal menjadi Qadhi Yaman, 

Rasulullah bersabda kepadanya, “Bagaimana kamu memutuskan satu hukum ketika 

kamu diminta  untuk menentukan satu keputusan?”.Muadz menjawab, “Aku akan 

memutus dengan kitab Allah”. Rasul bertanya, “Jika kamu tidak menemukan dengan 

kitab Allah?” Muadz menjawab, “Dengan sunnah Rasulullah.” Rasul bertanyan, “Jika 

kamu tidak menemukan dalam sunah Rasulullah?” Muadz menjawab, “Aku akan 

melakukan ijtihadku dengan pendapatku, dan aku tidak akan menyempitkan 

Ijtihadku”. Maka Rasulullah bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi 

pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap apa yang direstuinya”.82 

Ijtihad merupakan bagian tak terpisahkan  dari tugas-tugas hakim secara utuh. 

Hakim harus memiliki budaya ijtihad dan ijtihad harus menjadi budaya hakim. Hadits 
                                                           

80Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)  ( Jakarta: Chandra 
Pratama, 1996), 146. 

81Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum baru dengan Interpretasi 

Teks (Yogyakarta : UII Pers, 2005), 52. 
82 Abu Daud, Sunan Abu Daud  Jilid II (Cairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), 272. 
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Mu’adz bin Jabal menunjukkan bahwa Rasulullah memberi izin kepada Mu’adz bin 

Jabal untuk berijtihad atau menemukan hukum dalam hal-hal yang tidak terdapat 

nash al-Quran dan al-Sunnah.83 Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang 

tidak disebutkan dalam nash secara terinci menjadi bidang ijtihad yang sangat luas. 

Pada dasarnya, berijtihad dengan ra’yu (ratio) merupakan usaha memahami nash     

al-Quran dan al-Sunnah. Secara definitif, Ijtihad merupakan suatu usaha yang 

sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala daya dan upaya dan kemampuan untuk 

memahami nash-al Qur’an dan al-Sunnah.84 

Dalam  perspektif teori penemuan hukum modern  yang terjadi sebelum 

pengambilan keputusan disebut heuristika  yaitu proses mencari dan berpikir yang 

mendahului tindakan putusan hukum. Sedangkan penemuan hukum yang terjadi 

setelah putusan disebut legitimasi, yang selalu berkenaan dengan pembenaran dari 

putusan yang telah diambil tersebut. Pada tahapan ini putusan dibuat dengan  

pertimbangan dan argumentasi secara substansial dan dapat dipertanggungjawabkan 

agar mendapatkan legitimasi.85  

Teori ini digunakan untuk menganalisis argumentasi penemuan hukum yang 

terdapat dalam putusan sengketa hak pengasuhan anak karena ketidakterpaduan 

antara keadaan yang diharapkan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) yaitu 

                                                           
83 Lihat HR Tirmidzi yang menceriterakan ketika Rasulullah SAW mengangkat Muadz ibn 

Jabal menjadi hakim di Yaman. Fatchur Rahman, Hadits-hadits tentang Peradilan Agama, (Jakarta : 
Bulan Bintang, 1977), 41-42. 

84 Said Agil Husin Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun, 240 
85 Samuel Jaya Kusuma, “Proses Penemuan Hukum dalam Perspektif Hermeneutika Hukum, 

Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan” (Bandung : 2002), 45-46. 
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kurang memadainya regulasi sehingga mendorong hakim keluar dari kungkungan 

sistem legal formal untuk menggali atau merumuskan argumentasi dalam bentuk 

pertimbangan dan penalaran hukum dalam putusan. Inilah urgensi dari penggunaan 

teori penemuan hukum. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian dengan pola kajian  

yuridis normative.86 Pemilihan tipe tersebut karena disertasi ini meletakkan hukum 

sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang berupa asas-asas, norma, dan kaidah-

kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta 

doktrin.87 Terlepas dari masih terdapat perdebatan metodologis di sebagian sarjana 

hukum mengenai jenis penelitian hukum, penulis mengikuti pandangan dari 

Soetandyo Wignjosoebroto yang membagi penelitian normatif doktrinal menjadi tiga 

bagian, yaitu: (i) penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan 

sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam;            

(ii) penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah 

perundang-undangan menurut doktrin positivisme, dan (iii) penelitian doktrinal yang 

mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim in concreto menurut 

doktrin realisme.  

                                                           
86 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya 

(Jakarta: Huma, 2002), 29. 
87 Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34. 
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Kata “pendekatan”, termasuk dalam konteks studi Islam, pada umumnya 

secara bahasa dinamakan dengan madkhal dalam istilah Arab dan approach dalam 

bahasa Inggris. Di luar dua term tersebut, sebenarnya ada sejumlah istilah lain, yang 

juga sudah begitu popular dalam tradisi ilmiah, yang bermakna relatif sama (mirip) 

dan menunjuk pada tujuan yang hampir sama pula dengan pendekatan, yaitu: 

theoretical framework, conceptual framework, perspective, point of view (sudut 

pandang) dan paradigm (paradigma). Tegasnya, semua istilah itu dapat diartikan 

sebagai “cara memandang dan cara menjelaskan suatu gejala atau peristiwa”.88 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum (legal reseach) 

terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang 

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).89  

Dalam kaitan dengan kepentingan disertasi ini, penulis menggunakan 

pendekatan kasus (case approach) dan  pendekatan filsafat (philosophical approach). 

Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan 

menelaah putusan-putusan hakim dalam perkara sengketa hak asuh anak, sedangkan 

pendekatan filsafat (philosophical approach) digunakan untuk mengupas secara 

                                                           
88 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 

2007), 146-147. 
89 Dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014), 133. 
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mendalam isu hukum (legal issues)90 tentang hak asuh anak yang meliputi aspek 

ontologis (tentang hakikat), aksiologis (tentang nilai) dan epistemologis (tentang 

pengetahuan), semuanya untuk memperjelas secara mendalam tentang konsep terbaik 

bagi anak. 

2. Bahan Hukum Yang Digunakan 

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan tiga tingkatan bahan hukum, yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 

primer meliputi: 

(1) Putusan Pengadilan, yang terdiri dari: 

(a) Putusan  Pengadilan Agama, berjumlah  17 (tujuh belas) perkara. 

(b) Putusan Pengadilan Tinggi Agama, berjumlah 8 (delapan) perkara. 

(c) Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali), 

berjumlah 9 (sembilan) perkara. 

(2) Perundang-undangan dan Kovenan Internasional yang berkaitan dengan 

pembahasan disertasi ini, yaitu:  

(a) UUD 1945. 

(b) UU Perkawinan. 

(c) UU Peradilan Agama. 

(d) UU HAM. 

(e) UU Perlindungan Anak. 

                                                           
90 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Jakarta : Prenadamedia, 2018), 131. 
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(f) UU Kekuasaan Kehakiman. 

(g) KHI. 

(h) Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia). 

(i)  Convention on the Right of the Child (Konvensi hak-hak Anak). 

(j)  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), d 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis 

para pakar, hasil penelitian dari para pakar, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung dan atau lembaga lain, jurnal atau karya ilmiah yang terkait 

penelitian ini. Sementara bahan hukum tersier, berupa bahan hukum penunjang yang 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah serta bahan-

bahan melalui teknologi informasi/internet, sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian ini yang memberikan inspirasi bagi penulis. 

3. Langkah-langkah Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan di atas, langkah-langkah penelitian 

dalam penelitian ini meliputi: (1) menetapkan bahan hukum, (2) teknik pengumpulan 

bahan hukum, (3) cara menganalisis bahan hukum, dan (4) pengambilan simpulan. 

Keempat langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
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a. Menetapkan Bahan Hukum 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu penulis 

menetapkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan agama, 

pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung, sedangkan bahan hukum sekunder 

dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum dan hasil penelitian dari peneliti-

peneliti terdahulu yang relevan dengan disertasi ini. 

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan  dengan cara 

mengambil putusan dari Direktori Putusan yang disajikan oleh Mahkamah Agung.91 

Dalam direktori putusan tersebut memuat seluruh putusan yang telah di-upload oleh 

pengadilan seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya putusan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali. Selanjutnya penulis masuk ke Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) untuk mengetahui perkara-perkara dengan judul “penguasaan anak” 

lalu mengunduhnya dari direktori putusan Mahkamah Agung. 

Setelah penulis mendownload putusan-putusan yang relevan dengan kajian 

disertasi ini, selanjutnya penulis melakukan mengelompokkan menjadi tiga kategori, 

yaitu: 

1. Putusan-putusan hak asuh anak yang penulis kategorikan menerapkan 

keberlakuan Pasal 105 huruf a KHI, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) putusan, 
                                                           

91 Akses Putusan Pengadilan melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ 
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selanjutnya penulis menganalisa dan menelaah sesuai kebutuhan disertasi 

sehingga diperoleh 7 (tujuh) putusan.  

2. Putusan-putusan hak asuh anak yang penulis kategorikan menggunakan KHI 

sebagai acuan tunggal dalam mempertimbangkan putusan hak asuh anak, 

diperoleh 34 (tiga puluh empat) putusan, selanjutnya penulis menganalisa dan 

menelaah sesuai kebutuhan disertasi sehingga diperoleh 7 (tujuh) putusan.  

3. Putusan-putusan hak asuh anak yang penulis kategorikan mengalami disparitas 

dari setiap tingkatan, terjadi perbedaan antara putusan tingkat pertama, putusan 

tingkat banding dan putusan kasasi terhadap perkara yang subyek dan obyeknya 

sama, diperoleh  18 (delapan belas) putusan, selanjutnya penulis menganalisa dan 

menelaah sesuai kebutuhan disertasi sehingga diperoleh  8 (delapan) putusan. 

Bahan primer lainnya berupa undang-undang dan peraturan yang berupa kitab 

undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan dalam disertasi ini yang menjadi 

rujukan. Penulis juga mengambil bahan berupa peraturan hukum melalui  Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia.92 

Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang diambil dari Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan memperhatikan dan mencantumkan 

tahun, nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, selanjutnya 

ditelaah keberlakuan normanya dengan mencermati harmonisasi dan sinkronisasi 

serta hierarki normanya. 

                                                           
92 https://jdih.mahkamahagung.go.id/  
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 Adapun bahan hukum sekunder berupa buku yang memuat serangkaian teori 

dan konsep tentang hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal, paper dan lain-lainnya. 

Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum tersebut dengan sistematis.93 

Dengan pengklasifikasian tersebut penulis menelaah teori-teori, paradigm, konsep 

yang dibuat oleh para pakar ke dalam tiga klaster, yaitu klaster teori keadilan, klaster 

teori maqasyid syari’ah, dan klaster penemuan hukum, selanjutnya disusun narasi 

sesuai dengan bahasan dan subbahasan dalam disertasi ini. 

Terakhir sumber tersier, berupa bahan hukum penunjang yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah serta bahan-bahan 

melalui teknologi informasi/internet, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini 

yang memberikan inspirasi bagi penulis. 

c. Cara Analisis Data dan Teknik Interpretasi 

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah : 

- Mengidentifikasi bahan hukum yang telah diperoleh lalu paling relevan dengan  

obyek kajian. 

- Melakukan kategorisasi terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan 

menyempurnakannya. 

                                                           
93 Klasifikasi diartikan sebagai upaya menempatkan pengertian-pengertian yang terdapat dalam 

bahan hukum  ke dalam susunan yang saling terkait sesuai dengan persamaan-persamaan serangkaian 
unsur yang ada dalam pengertian itu sendiri  secara logis. Lihat, Ade Saptomo, Pokok-pokok 

Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya : Unesa University Pers, 2007), 88 
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- Menyusun hubungan antar kategori, satu kategori bahan hukum  dibandingkan 

dengan kategori bahan hukum lainnya untuk melihat hubungan antar kategori 

selanjutnya diinterpretasi makna-makna setiap hubungan. 

- Interpretasi dan kesimpulan, hasil interpretasi hubungan antar kategori 

selanjutnya dicari makna sebagai kesimpulan. 

Teknik atau metode analisis dan pengolahan bahan hukum yang digunakan 

dalam disertasi ini adalah analisis kualitatif. Bahan hukum yang didapatkan 

diidentifikasi, dikategoriasi sesuai dengan relevansi. Selanjutnya disusun antar 

kategori dengan membandingkan satu kategori satu bahan hukum dengan bahan 

hukum lain untuk kemudian diinterpretasi makna-makna setiap hubungan. Hasil 

interpretasi hubungan antar kategori selanjutnya dicari makna sebagai kesimpulan. 

d. Pengambilan Simpulan 

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari 

hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah 

dipahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan mengenai 

kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan 

konsistensinya terhadap judul, tujuan, perumusan masalah yang telah ada.    

G. Sistematika Pembahasan. 

Disertasi ini terdiri dari tujuh bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa 

subbab sebagai berikut: 
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Bab pertama adalah pendahuluan, yang memaparkan latar belakang masalah, 

rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dicari jawabnya dalam penelitian 

ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu 

yang ada titik singgung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan 

memposisikan penelitian penulis diantara penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

Subbab lainnya adalah kerangka teori berisi teori-teori dan kerangka konseptual yang 

dipergunakan untuk menjelaskan masalah-masalah konstruksi perlindungan anak 

melalui putudsan hakim. Metode penelitian juga dibahas dalam bab ini, yang 

mencakup pendekatan, bahan-bahan hukum yang digunakan dan langkah-langkah 

penelitian, terakhir mencakup sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas konsep pengasuhan dan perlindungan anak, mencakup 

subbab konsep perkawinan dan pengasuhan anak menurut islam, konsep 

perlindungan  anak dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional, yang 

memuat seluruh peraturan induk tentang perlindungan anak baik yang berlaku 

menyeluruh bagi negara yang telah meratifikasi maupun norma yang khusus berlaku 

bagi masyarakat muslim di indonesia. 

Bab ketiga membahas problematika yuridis perlindungan hak-hak Anak 

melalui pelaksanaan kewenangan peradilan agama, yang berisi subbab peradilan 

agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengaruh sistem hukum 

terhadap model penemuan hukum yang terdiri dari anak subbab penemuan hukum 

dalam tradisi civil law, common law dan sistem hukum Islam. Subbab lainnya adalah 
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membahas problematika harmonisasi hukum perlindungan anak dan peristiwa hukum 

konkret tidak terjangkau oleh kerangka referensi normatif. 

Bab keempat deskripsi putusan pengadilan agama dalam sengketa Pengasuhan 

Anak yang terdiri dari putusan hak asuh anak  diberikan kepada ibu kandung, putusan 

hak asuh anak  diberikan kepada ayah kandung, putusan hak asuh anak  diberikan 

kepada kerabat dan diberikan kekebasan kepada anak untuk memilih. 

Bab kelima membahas putusan pengadilan agama dalam sengketa pengasuhan 

anak, yang berisi sub-bab analisa yuridis terhadap putusan peradilan agama dalam 

perkara hak asuh anak dengan anak subbab kepentingan melindungi  agama anak, 

integritas sebagai syarat pemegang hak asuh anak, mendengar pendapat anak belum 

mumayyiz di persidangan, dan kebebasan anak menentukan pilihan. Sub bab terakhir 

berikutnya adalah dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam putusan 

hak asuh anak, yang berisi dasar pertimbangan dan penalaran  putusan kewajiban 

melindungi agama anak, perlindungan terhadap akhlak anak, kerabat berhak 

menggantikan orang tua yang berhalangan dan pembahasan diakhiri dengan dasar 

pertimbangan dan penalaran  putusan yang menyerahkan kepada pilihan anak. 

Bab keenam membahas penemuan hukum dalam putusan sengketa hak asuh 

anak, berisi subbab alasan hakim melakukann penemuan hukum dalam perkara 

sengketa hak asuh anak terdiri dari subbab keterbukaan sistem hukum nasional dan 

peristiwa hukum konkret tidak terlukis secara jelas dalam referensi normatif. Subbab 
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berikutnya dalam bab ini membahas penafsiran konsep perlindungan hak-hak dan 

kepentingan terbaik anak oleh hakim. 

Bab ketujuh adalah penutup, yang terdiri dari dua subbab, kesimpulan yang 

berisi pernyataan secara singkat dan akurat yang didasarkan pada hasil pembahasan 

penelitian dan saran-saran yang berisi tawaran solusi teoritis maupun praktis. 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Konstruksi perlindungan hak-hak anak melalui putusan hakim : kajian 

implementasi konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa pengasuhan di 

lingkungan Peradilan Agama, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, hakim dalam menyelesaikan sengketa hak pengasuhan 

mempertimbangan beberapa aspek, yaitu: (i) usia anak,  apakah masih di bawah 12 

(dua belas) tahun atau sudah di atas 12 (dua belas) tahun. (ii) kemampuan pemegang 

hak asuh membersamai anak dalam aktivitas keseharian (iii) kapasitas dan integritas 

pemegang hak asuh dan (iv) mendengar pilihan anak. 

Penalaran hukum hakim (legal reasoning) terdapat  dua kecenderungan yang 

berbeda, Pertama, kelompok hakim yang penalaran hukumnya normatif tekstual  

(positivistik), dengan menerapkan norma-norma positif  kepada kasus konkret. 

Kedua, kelompok hakim yang penalaran  hukumnya progresif kontekstual (non-

posisivistik), dengan menjadikan norma positif bukan satu-satunya yang diterapkan 

untuk membangun penalaran hukum tetapi dengan menambahkan berbagai pola 

penalaran. Perbedaan ini menimbulkan disparitas hukum muncul. 

Kedua, Disparitas putusan hakim baik antar susunan pengadilan 

dengan yang lebih tinggi maupun pengadilan dalam tingkat yang sama terjadi 
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karena: (i) perbedaan dalam penafsiran  ketentuan perundang-undangan 

sehingga menimbulkan beragam metode penemuan hukum dan penafsiran, 

(ii) perbedaan karakter perkara dan penilaian terhadap pembuktian, dan          

(iii) Hakim mempunyai dinamika berfikir yang tidak sama disebabkan  berbeda 

dalam memahami makna hukum dan paradigma yang diikutinya, sehingga prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak tidak mempunyai standar yuridis dan 

sosiologis yang baku. 

Ketiga, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konstruksi putusan 

hakim dipahami secara beragam didalam berbagai putusan pengadilan agama 

sebagaimana tercermin dari disparitas putusan dalam perkara yang sama antar 

susunan pengadilan dengan pengadilan yang lebih tinggi maupun pengadilan 

dalam tingkat yang sama. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

cenderung bersifat parsial dan tidak utuh sebagai sebuah konsep yang universal untuk 

melindungi hak-hak anak. Hal  tersebut tercermin dari lemahnya  aspek yuridis, aspek 

filosofis, aspek sisiologis, dan aspek psikologis dalam pertimbangan dan penalaran 

hukum hakim. (i) Kelemahan aspek yuridis ditandai dengan menjadikan UU 

Perkawinan dan KHI sebagai sumber hukum utama dan tidak melihat perundang-

undangan lain sebagai satu kesatuan sistem perundang-undangan sebagai referensi 

normatif dalam memberikan putusan. (ii) kelemahan aspek filosofis, argumentasi 

hakim dalam putusan  mencerminkan kerja-kerja teknikal kurang menyentuh aspek 

kemanusiaan, ketauhidan, dan keadilan, (iii) kelemahan aspek sosiologis, beberapa 
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putusan hakim dalam perkara sengketa hak pengasuhan anak kurang 

mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi masyarakat dan (iv) 

kelemahan aspek psikologis, beberapa putusan hakim kurang  mempertimbangkan 

perkembangan usia anak dimana dalam usia anak terdapat fase-fase pengembangan 

diri, baik secara jasmani maupun rohani. 

B.  Saran-saran 

Pertama, hakim sebagai benteng terakhir dalam “integrated justice  system” 

mengemban tugas yang mulia. Model penalaran hukum yang mampu menempatkan 

hakim pada posisi pengemban hukum yang mulia-cendekia itu, selayaknya bukan 

model penalaran yang menempatkannya hakim sebagai corong undang-undang 

(legisme), hakim adalah abdi kemanusiaan dan keadilan. Hakim tidak membiarkan 

dirinya terpasung dengan rumusan teks undang-undang tetapi  berpikir dan bertindak 

secara konteks dengan mengedepankan dan mengutamakan kepentingan terbaik anak, 

baik aspek jasmani maupun aspek rohani anak. 

Kedua, Persoalan perceraian harus dipandang sebagai persoalan keluarga 

yang bersifat holistik. Perceraian bukan lagi sebagai persoalan orang tua dengan 

mengabaikan keberadaan anak, sehingga hakim juga mempertimbangkan keberadaan 

anak-anak yang memerlukan perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan, serta 

pendidikan pada saat memutuskan perceraian orang tuanya. Pada saat yang sama 

hakim dapat menjadikan faktor anak sebagai bagian dari persoalan yang harus 

dicarikan solusi yang terbaik ketika memutuskan perceraian orang tuanya. 
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Ketiga, konsep kepentingan terbaik bagi anak diusulkan untuk dibahas dan 

diputuskan dalam rapat pleno kamar di  Mahkamah Agung karena belum 

terkodifikasi dalam undang-undang agar tidak lagi dipahami secara beragam oleh 

hakim dengan tujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. 
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