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ABSTRAK 

Nama :  Silfana Dali 

NIM :  15.1.1.005 

Fakultas/Jurusan :  Syariah/Ahwal-Syakhshiyah 

Judul : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap 

Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Skripsi ini meneliti tentang “Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Pandangan merupakan kata 

serap dari kata pandang yang berarti mengamati, menganalisa, berpendapat, serta 

memperhatikan sesuatau yang dianggap perlu. Dalam hal ini hakim pengadilan 

agama mempunyai wewenang penuh untuk mengambil sebuah keputusan dalam 

berperkara di pengadilan khususnya pengadilan agama. 

Penelitian ini mengarahkan kita kepada sebuah permasalahan dimana hakim 

diminta memberikankan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi pasca 

perceraian, tetang factor – factor yang menjadi penyebab utama sehingga terjadinya 

kelalaian nafkah anak pasca perceraian serta bagaimana bentuk implementasi dari 

nafkah tersebut. 

Hakim Pengadilan Agama menyebutkan bahwa ada 3 faktor utama sehingga 

nafkah anak tersebut terlalaikan pasca perceraian yaitu, tidak adanya tuntutan 

tentang nafkah anak dalam isi surat gugatan, ekonomi suami tidak mencukupi, dan 

tidak adanya rasa tanggungjawab. Adapun cara untuk memperoleh nafkah yang di 

lalaikan tersebut melalui tuntutan yaitu, tuntutan balik (rekonvensi) dan tuntutan 

baru dari pihak penggugat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research). Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis mengunakan proses reduksi, 

penyajian dan verifikasi data dan dilakukan keabsahan dengan triagulasi data dan 

memberchek.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pentingnya tuntutan nafkah anak di 

masukan ke dalam isi surat gugatan bukan hanya ingin berpisah, atau pun tentang 

harta bersama melainkan juga tentang keberlangsungan hidup anak mulai dari, 

kenyamanan, pertumbuhan serta perkembangan anak tersebut. Karena jikalau tidak 

di masukan dalam isi surat gugatan maka tidak ada kekuatan hukum sama sekali 

apa bila mengadu ke Pengadilan.  

 

Kata Kunci: Hakim, Nafkah Anak, Perceraian 
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ABSTRAK 

Nama :  Silfana Dali 

NIM :  15.1.1.005 

Fakultas/Jurusan :  Syariah/Ahwal-Syakhshiyah 

Judul : Religious Court Judge's View of Child Divorce  

  Post-Divorce 
 

Abuse Thesis examines "Religious Court Judge's View of Child Post-

Divorce." The view is a word of absorption that means to observe, analyze, reason, 

and pay attention to whatever is considered necessary. In this case, the religious 

court judge has full authority to decide on the matter in court especially in a 

religious court. 

This study leads us to a case where the judge is asked to provide an insight 

into the issues that arise in the post-divorce, addressing the factors that led to the 

neglect of post-divorce child care and how to implement the maintenance. 

The Religious Court judge stated that 3 main factors led to the child's life being 

post-divorce, namely, the lack of child support in the contents of the lawsuit, 

insufficient husband's economy, and lack of responsibility. The only means of 

obtaining the allowance provided by the plaintiff is the plaintiff's recusal 

(reconciliation) and the new claim. 

This research is qualitative field research. The data collection method is 

carried out in three ways namely, observation, interview, and documentation. The 

data were then analyzed using the data reduction, presenting, and verification 

process and validated by triangulation and data analysis. 

The results show that the importance of claiming a child's livelihood in the 

contents of the lawsuit is not just about the separation, or about the common 

property but also the child's survival, from the comfort, growth, and development of 

the child. Since it is not included in the contents of the lawsuit then there is no legal 

force whatsoever to complain to the Court. 

 

Keyword: Judge, Child Support, Divorce  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Swt namun 

juga hal yang paling di benci oleh-Nya. Namun dilihat lagi apabila perkawinan 

tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, maka perceraian itu di 

bolehkan.  

Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk 

mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil karena pada 

prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ialah untuk 

mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah 

(kasih sayang) dan rahmah (belas kasih)1 namun jika suami-istri harus 

mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, dan sejahtera 

ditakutkan akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut. Sebagaimana dalam 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap perubahan 

Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2) yaitu, perceraian 

hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak 

akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.2   

Perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik keluarga, 

pasca perceraian banyak hal yang juga harus di pertanggungjawabkan pada relasi 

suami-istri, terutama yang memiliki keturunan, karena masalah yang sering muncul 

 

1Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: 

Teras, 2011), h. 83. 

2Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta 

Penjelasannya, ed. by Saptono Rahardjo (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),  h. 558. 



2 

 

pasca perceraian adalah persoalan nafkah istri dan nafkah anak, harta bersama dan 

pengasuhan anak. 

Suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan 

hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang 

lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas telah diatur  

bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang 

timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. hanya hak asuh  yang 

pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.3 

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-

istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara 

orang tua dan anak. Anak dalam keluarga adalah amanah Allah yang perlu 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak 

yang menjadi kebutuhan material anak, seperti; sandang, pangan dan papan, 

maupun hak immaterial anak, seperti; hak beribadah, hak mendapatkan perhatian 

dan kasih sayang, sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat 

penting untuk dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah (alimentasi). Pemenuhan 

hak nafkah anak, merupakan bentuk implementasi dari tujuan pernikahan, sebagai 

media ampuh yang berperan secara aktif ofensif  untuk melindungi keturunan. 

Nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makanan 

yang mencangkup sembilan bahan pokok disingkat sembako, pakaian dan 

perumahan  atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan.4 

 

3Nunung Rodliyah, ‘Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan’, Keadilan Progresif, No.5.Vol. (2014), h. 127. 

4Ahmad Fahrur Rozi, Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg tentang Nafkah Madiyah Anak Pasca 

Cerai Talak,  UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2019),  h. 40. 
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Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pemeliharaan anak adalah: 

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang 

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak 

2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan 

nafkah anak tersebut adalah bersifat continue (terus menerus) sampai anak 

itu dewasa.5 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat 1 

menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan 

yang sebelumnya tidak pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap 

manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan  bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.6 

Untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak, di Indonesia 

diberlakukan Undang-Undang yang mengatur secara rinci masalah hadanah dan 

biaya pemeliharaan anak akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi 

masa depan anak secara hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum 

Positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan 

kewajiban primer seorang suami menurut kemampuannya.7 

 

5Bagong Suyanto Dkk, Tindak Kekerasan terhadap Anak Masalah dan Upaya 

Pemantauannya (Surabaya: Lutfhansa Mediatama, 2000), h. 10. 

6Achmad Rois Rijal, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Gresik tentang Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi UIN Sunan Ampel 

(Surabaya, 2017), h. 22. 

7Achmad Rois Rijal, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Gresik tentang Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi, h. 6. 
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Selaras dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga 

mengatur secara garis besar, tentang akibat hukum sebab berakhirnya pernikahan 

karena perceraian, dengan bertitik berat pada terjaminnya kesejahteraan serta 

kepentingan hidup anak-anak, kemudian tentang pengurusan, pengasuhan dan 

pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 41 yang memuat ketentuan sebagai berikut; 

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiaban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan berwenang 

memberi keputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.8 

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 bagian (d) mengenai 

akibat dari putusnya pernikahan, yaitu semua biaya hadanah dan nafkah anak 

menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya 

sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri. 

Dimana pada hakikatnya dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa kewajiban 

dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah, sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 

⧫◆❑◆ ➔  

➔⬧ ⬧❑ 

✓◼  ☺ ◆  
 

8Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta 

Penjelasannya, h. 558. 
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⧫ ⧫⬧ ◆ ⧫⬧◆ 

⬧  ☺◼⧫  ◆ 

◆  ❑➔⧫◼ 

⬧ ⬧ ◆  

◼⧫ ⬧ ☺  

⬧◆ ➔  

❑→◆   

❑☺◼◆     

⧫❑➔◆➔⬧ ⧫     
Terjemahnya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan. 9 

 

9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 47.  
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Kemudian juga terdapat dalam hadits  

ُعتْبَة قااَت : يَارُسوَل اللِّة اَنَّ اَبَا ُسْفيَاَن َر ُخّل ثَِحيٌح َولَيَس يُْعِطْينِى َوَولَِد َعن َعِايَشةَ اَّن ِهْندَّ ابِْنَت  

لبخار ي اِالَّ َمااََخْذُت ِمْنةُ َوُهَو الَيَْعلَْم  قَاَل : ُحِذي َمايَْكِفْيِك َو َو لَدَ ِك بِاْلَمْعُروِف )رواه ا  

Artinya: “Dari Aisyah R.A berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada 
Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan: “ Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan 
itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya 
dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, 
dan ia tidak mengetahuinya. Maka adakah dosa bagi saya pada yang demikian 
itu?” maka nabi SAW bersabda: “ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan 
nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik.” (H.R Bukhari) 10 

Di lihat dari hukum-hukum yang diatur baik dalam hukum Islam maupun 

hukum Positif, bahwa setiap orang tua yang telah bercerai agar tidak melalalaikan 

nafkah anak. Terkhususnya bagi orang tua laki-laki karena kedudukan ibu dalam 

memberi nafkah kepada anak hanya apabila ayah tidak mampu menafkahi, 

kemudian pengadilan yang bersangkutan memutuskan bahwa ibu ikut memikul 

biaya tersebut. sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 

2019 tentang perkawinan terhadap perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974. Karena pada dasarnya ayahlah yang bertanggung jawab atas segala biaya 

pemeliharaan anak tersebut. 

Persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena 

terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan 

serius, walaupun pada hakikatnya segala hukum telah mengatur tentang hal tersebut 

namun tetap saja orang tua masih melalaikan tanggung jawabnya, terutama yang 

berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, 

tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah 

tidak bersatu lagi dalam keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi 

 

10Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 6 (Beirut: Dar Al Fikr), h. 193. 
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tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik 

orang tua, kerabat dan lainnya.11 

Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang 

sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya hal tersebut disebabkan kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan agama dan peraturan negara 

serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya 

melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh 

nafkah juga kurang pengetahuannya tentang cara menuntut hak-haknya. Akibatnya 

tidak sedikit anak yang nafkahnya terlalaikan.12 

Sebagaimana kasus yang terjadi di daerah pedesaan penulis (Desa Molompar 

Kecamatan Belang), suami-istri yang telah bercerai tepatnya pada tahun 2015 di 

Pengadilan Agama Tondano. Mereka memiliki dua orang anak, setelah perceraian, 

ayah dari anak-anak tersebut tidak pernah memberikan nafkah, baik untuk biaya 

pemeliharaan maupun biaya pendidikan. Padahal ayah kedua anak tersebut  mampu 

secara fisik maupun materi. Dari pihak mantan istri juga tidak menuntut nafkah 

anak pada saat menggugat suaminya, karena alasan mantan istri tidak tau mengenai 

pengurusan nafkah anak di Pengadilan Agama serta pada saat itu yang ada dalam 

pikiran hanya perceraian saja, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab nafkah 

anak terlalaikan, namun menurut penulis seharusnya seorang ayah mempunyai rasa 

tanggung jawab, dan hati nurani, karena dengan perbutannya yang melalaikan 

nafkah, memaksa dan membiarkan kepada mantan istrinya atau ibu anak-anak 

tersebut bekerja lebih keras untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anaknya. Padahal yang seharusnya dalam aturan hukum yang bertanggung 

 

11Jamiliya Susantin, Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan 

Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura (Malang, 2014), h. 3. 

12Achmad Rois Rijal, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Gresik tentang Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi, h. 6. 
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jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah ayah dan menafkahi anak-

anaknya sampai anak itu dewasa. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Pasal  41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 

bagian (d) mengenai akibat dari putusnya Perkawinan. Hal  ini jelas bertolak 

belakang dengan ketentuan syariah maupun peraturan negara.  

Berangkat dari alasan itulah sehingga membuat saya tertarik untuk meneliti 

permasalahan mengenai kelalaian nafkah anak, karena hal tersebut sungguh sangat 

merugikan baik dari pihak ibu yang harus lebih keras mencari nafkah untuk 

membiayai anak-anaknya maupun pihak anak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh 

ayahnya, sehingga saya ingin mengetahui pandangan hakim mengenai masalah ini 

seperti apa. Karena hakim adalah pelaku utama penegak hukum, serta dari 

pendapatnya dianggap sangat penting untuk sebuah kepastian hukum. Sehingga 

judul yang di angkat dalam penelitian saya kali ini adalah “ Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca perceraian”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, yakni tentang konteks penelitian penulisan skripsi 

ini, maka di rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor penyebab sehingga terjadinya kelalaian nafkah anak pasca 

perceraian? 

2. Bagaimana implementasi nafkah anak yang tidak dituntut dalam surat 

gugatan pasca perceraian? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Untuk menyamakan persepsi dalam konsep ini, maka penulis merasa perlu 

menjelaskan istilah yang digunakan dalam skripsi ini yang berjudul “Pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian.” 
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1. Pandangan Hakim, pandangan merupakan kata serap dari kata pandang 

yang berarti mengamati, menganalisa, berpendapat, serta memperhatikan 

sesuatau yang dianggap perlu. Seseorang yang berpandangan bahwa 

sesuatu tersebut itu harus diselesaikan dengan sebuah pengetahuan yang 

memadai sehingga bisa terselesaikan.13 Jadi yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah pandangan hakim mengenai kelalaian nafkah anak. 

2. Nafkah berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang 

suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya 

sebagai keperluan pokok bagi mereka.14 Nafkah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah nafkah anak. Di mana orang tua yang sudah bercerai 

tetap masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara 

serta membiayai kehidupan anak.  

3. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang 

perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 

seorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.15 Anak yang di maksud 

dalam penelitian ini adalah anak yang orang tuanya telah bercerai dan 

tidak diberikan nafkah.  

4. Perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 

kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan 

yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau 

 

13Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, ed. by Dendi Sugono (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

14Syamsul Bahri, ‘Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam’, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 

2015, 381 
15Andi Lesmana, Definisi Anak, https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, diakses 

tanggal 24 agustus, pada pukul, 22:45 WIB 

https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/
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berdasarkan gugatan perceraian.16 Perceraian yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok-pokok yang penulis 

uraiakan, tentang pandangan hakim pengadilan agama terhadap kelalaian nafkah 

anak pasca perceraian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian skripsi ini 

hanya terbatas pada faktor-faktor penyebab terjadinya kelalaian nafkah anak pasca 

perceraian dan implementasi nafkah anak yang tidak dituntut dalam surat gugatan. 

Sedangkan lingkup lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Tondano 

Kabupaten Minahasa. 

Selain itu juga penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau 

karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan di teliti, untuk 

mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat 

substantial, baik secara teori maupun konsribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagaimana diuraikan pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel.1.1 

No

. 

Nama 

Penulis 

Perguruan 

Tinggi 

Jenis 

Tulisan  

Judul 

Tulisan 

Hasil Kajian Tahun 

1. Jamiliya 

Susantin 

Pascasarjana 

Universitas 

Islam Negeri 

Maulana 

Malik 

Ibrahim 

Malang 

Tesis Implemen

tasi 

Pemenuha

n Nafkah 

Anak 

Pasca 

Putusnya 

Perkawin

an karena 

Perceraia

memfokuskan 

pada bentuk 

implementasi 

dan efektivitas 

hukum dari 

putusan nafkah 

anak yang 

membebankan 

tanggung jawab 

kepada ayah 

2014 

 

16Moh Afandi, ‘Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih 

Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan negara- negara Muslim Perspektif Ham dan 

Cedaw’, Al-Ahwal, Vol.7. (2014), h. 194. 
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n di 

Pengadila

n Agama 

Sumenep 

Madura 

pasca putusnya 

perkawinan 

karena 

perceraian. 

2. Hidayat 

Al-Anam 

Fakultas 

Syari’ah dan 

Hukum, 

Universitas 

Islam Negeri 

Walisongo 

Semarang 

Skripsi Implemen

tasi 

Pemberia

n Hak 

Nafkah 

Anak 

Pasca 

Perceraia

n Tahun 

2014-

2015 

membahas 

tentang faktor 

yang 

mempengaruhi 

implementasi 

pemberian 

nafkah anak 

yang sudah 

ditetapkan oleh 

hakim 

Pengadilan 

Agama Pasca 

perceraian. 

 

2016 

3. Anjani 

Sipahutar, 

Tan 

Kamelo, 

Runtung, 

Utary 

Maharany 

barus 

USU USU 

Law 

Jurnal, 

Vol.4 

No.1 

Tanggung 

Jawab 

Orang 

Tua 

terhadap 

Nafkah 

Anak 

Pasca 

Putusan 

Perceraia

n Bagi 

Warga 

Negara 

Indonesia 

yang 

Beragama 

Islam 

menjelaskan 

tentang 

pentingnya 

tanggung jawab 

orang tua 

dalam 

mendidik anak 

serta menafkahi 

anak pasca 

perceraian. 

2016` 

4. Marwan  Jurnal 

Ilmiah 

Islam 

Futura, 

Vol.13 

No.32 

Batas 

Usia 

Nafkah 

Anak 

Berdasark

an 

Maqasid 

Al-

Syari’ah 

menjelaskan 

tentang batas 

usia 

pemeberian 

nafkah kepada 

anak pasca 

perceraian, 

dimana 

pemberian 

nafkah kepada 

2014 
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anak usia 23 

tahun di 

karenkan pada 

usia 22 tahun 

anak sudah 

menyelesaikan 

jenjang strata 

satu sehingga 

di perlukan 

waktu satu 

tahun untuk 

persiapan 

mencari 

pekerjaan guna 

membiayai 

hidupnya 

sebelum benar-

benar mandiri. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 

pada penelitian ini adalah; 

a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

kelalaian nafkah anak pasca perceraian  

b. Untuk mengetahui implementasi nafkah anak yang tidak dituntut 

dalam surat gugatan pasca perceraian  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini menggali lebih dalam tentang faktor 

penyebab serta implementasi nafkah anak pasca perceraian yang tidak 

dituntut dalam isi surat gugatan ditinjau dari pandangan Hakim 

Pengadilan Agama 

b. Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka menekan terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian 
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dengan mengetahui faktor-faktor serta implementasinya. Dan sebagai 

bahan kajian selanjutnya dalam rangka menambah wawasan dan 

pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Hakim Pengadilan Agama 

1. Pengertian Hakim  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim memiliki dua arti. Pertama, 

orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah dan keputusannya 

tidak dapat diganggu gugat. Kedua, hakim adalah orang pandai, budiman bijak 
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dalam perilaku dan dalam melakukan sesuatu.17 Hakim adalah seorang yang 

diberikan wewenang untuk mengadili perkara dengan perilaku yang bijak. 

Pengertian hakim berasal dari kata hakama-yahkumu-hakimun sama artinya 

dengan qadi yang berasal dari kata qada-yaqdi-qadin artinya memutus. Sedangkan 

menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara 

dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syara’ yaitu orang yang diangkat 

oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, 

perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum pidana maupun perdata oleh karena 

penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Hakim sendiri adalah 

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

mengadili.18 

Menyimak pengertian di atas maka hakim adalah pejabat peradilan negara yang 

bertugas mengadili serta memutuskan perkara, mengenai suatu permasalahan yang 

berkaitan, dengan menggunakan ilmu pengetahuannya.  

 

 

2. Tugas dan Fungsi Hakim 

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, hakim 

Pengadilan di angkat dan di berhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah 

Agung. Tugas pokok hakim dalam Pengadilan Agama di antaranya:19  

 

17Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002),  h. 383. 

18Syaiful Hidayat, ‘Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama’, 

Penelitian dan Kajian Keislaman, No.4.Vol.2 (2016), h. 3. 

19Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), h. 54. 



15 

 

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara 

(melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Mengkonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa 

atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui 

alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang di 

uraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan. 

Adapun bentuk konstantiring ialah meliputi sebagai berikut: 

a) Memeriksa identitas para pihak 

b) Memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada) 

c) Mendamaikan pihak-pihak 

d) Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara 

e) Memeriksa fakta/peristiwa yang di kemukakan para pihak  

f) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap 

fakta/peristiwa 

g) Memeriksa alat bukti sesuai tatacara pembuktian 

h) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan, dan bukti-bukti 

pihak lawan 

i) Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing para 

pihak 

j) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.  

2) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti, yakni menilai 

peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, 

menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring 
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untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam 

surat putusan adalah meliputi berikut ini:20   

a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara 

b) Merumuskan pokok perkara 

c) Mempertimbangkan beban pembuktian 

d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai 

peristiwa atau fakta hukum 

e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis 

fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian 

f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-

sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian 

g) Menemukan hubungan hukum peristiwa - peristiwa atau fakta 

- fakta yang terbukti dengan petitum 

h) Menemukan hukumnya, baik hukum yang tertulis maupun 

tidak tertulis, dengan menyebutkan sumber-sumbernya 

i) Mempertimbangkan biaya perkara 

3) Menkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya dan kemudian 

dituang dalam amar putusan (dictum) yang berisi hal berikut: 

a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan 

b) Mengadili seluruh petitum 

c) Mengadili tidak lebih dari dari petitum, kecuali undang-

undang menentukan lain 

d) Menetapkan biaya perkara 

 

20Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, h. 54. 
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b. Memimpin, membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan, 

serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan. Dalam 

hal ini, hakim berwenang untuk:21  

1) Menetapkan hari sidang  

2) Memerintahkan untuk memanggil para pihak 

3) Mengatur mekanisme siding 

4) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang  

5) Melakukan pembuktian  

6) Mengakhiri sengketa 

c. Membuat penetapan atau putusan yang ditanganinya, bersumber dari 

hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara 

persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan), 

sehingga tersusunlah keputusan yang memuat: 

1) Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan 

tugas hakim dalam mengkonstantir kebenaran fakta atau peristiwa 

yang diajukan 

2) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok 

pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah 

terbukti serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. 

Disini hakim merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan 

satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim 

3) Amar putusan yang memuat hasil sebagai konstitusi atau 

penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti 

 

21Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, h. 55. 
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d. Meminuteri berkas perkara. Minuteri atau minutasi ialah suatu 

tindakan yang sama dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi 

dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-

masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim 

yang bersangkutan. Minutasi meliputi:22  

1) Surat gugatan  

2) Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 

3) Penetapan majelis hakim 

4) Penetapan hari sidang 

5) Relas panggilan 

6) Berita acara persidangan 

7) Bukti-bukti surat 

8) Penetapan-penetapan hakim 

9) Penetapan akhir 

10) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, 

diantara lain sebagai berikut: 

1) Sebagai rohaniawan (untuk hakim Peradilan Agama) sumpah 

jabatan 

2) Memberikan penyuluhan hukum 

3) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah  

4) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya 

f. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara, permohonan dan 

gugatan.  

 

22Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, h. 56. 
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Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang 

dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya 

terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana 

mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah 

dilakukan oleh terdakwa.23 

Manusia menjustis hakim sebagai tangan kanan Tuhan di muka bumi, 

maksudnya ialah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menegakkan suatu 

keadilan tanpa memandang, dari segi apapun baik muda ataupun tua, kaya ataupun 

miskin jika melanggar peraturan yang di tetapkan undang-undang, di mata hukum 

tetap sama, harus berlaku adil.  

Namun tugas hakim tidaklah mudah karena memutuskan perkara dengan 

kebenaran dan keadilan sangatlah sulit, karena itu membutuhkan ilmu, keteguhan 

hati, dan keberanian. hakim harus benar-benar teliti serta mengetahui, menggali 

dengan jelas permasalahan yang terjadi agar perkara yang di putuskannya  benar-

benar adil.  

3. Landasan Hakim 

a. Landasan Filosofi 

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan hakim terdapat dalam Firman 

Allah dalam;  

1) Q.S. An-Nisaa’/4: 58 

  ⧫  ⬧➔ 

◆⧫ ◼  

⬧◆ ☺⬧ ⧫✓⧫   

❑☺⧫ ➔    

 

23Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Ditya Bakti, 

1992), h. 37. 
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➔ →➔⧫     

⧫ ☺➔ ⧫     

Terjemahnya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan  apabila kamu menetapkan hukum di 
antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 
Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.”24 

2) Q.S. Al-Maidah/5: 49 

◆  ◆⧫ ☺ 

⧫⧫  ◆ ⬧ 

➔◆◆❑ ➔◼◆  

❑⧫ ⧫ ➔⧫ ⧫ ⧫⧫ 

 ⬧  ⬧ ❑◆❑⬧  

◼⬧ ◆    

 ➔⧫ ❑➔  

◆    

⧫❑→⬧      

Terjemahnya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau 
mengikuti keinginan mereka. dan waspadalah terhadap mereka, 
jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian 
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling 
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah 
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah 
kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan 
Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 
fasik.”25 

 
b. Landasan Hukum 

 

24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (PT. Sinergi Pustaka Indoonesia, 

2012), h. 113. 

25Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 154-155. 
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Sebagai landasan hukum tentang hakim adalah undang-undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman26, Kemudian Undang-

undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, dimana terdapat dalam pasal 10 ayat 1 yang 

merinci tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan 

dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer, dan Perdalian Tata Usaha Negara.27 Serta dalam peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengadaan hakim28 

B. Pengadilan Agama 

1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan 

Istilah Peradilan dan Pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang 

berbeda, perbedaannya adalah peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan 

rechtspraak dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagai 

simbol lembaga negara. Sedangkan Pegadilan dalam istilah Inggris disebut court 

dan rechtbank dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan 

peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sebagai tugas 

lembaga peradilan.29 

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” 

yang memiliki pengertian: 

1. Proses mengadili; 

 

26Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Jakarta, 2009). 

27Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, Bab II Pasal 10 Ayat 1 (Jakarta, 1999).  

28Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Pengadaan Hakim (Jakarta, 2017). 

29Ahmad Mujahidin, Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), h. 3. 
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2. Upaya untuk mencari keadlian; 

3. Penyelesaian sengketa hukum dihadapan bada peradilan; 

4. Berdasar hukum yang berlaku;30 

Lembaga Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman di Indonesia disamping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Negeri, 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberdaan Peradilan Agama 

di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa 

pemerintahan colonial Belanda. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-

orang yang beragama Islam. Keberadaan Peradilan Agama dalam sistem peradilan 

nasional Indonesia, merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. Adapun yang menjadi penguatan dari Peradilan Agama yang di atur 

dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.31    

2. Tugas  Pengadilan Agama 

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang 

1. Perkawinan 

2. Waris 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf 

6. Zakat 

7. Infaq 

8. Shadaqah 

9. Ekonomi Syari’ah 

 

30Ahmad Mujahidin, Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama, h. 3. 

31Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, 

2009. 
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Namun dalam hal ini penulis akan menguraikan kewenangan Pengadilan 

Agama dalam memutuskan suatu perkara pernikahan seperti yang telah diatur 

dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap 

perubahan ke dua Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu: 

1. Izin beristri lebih dari seorang 

2. Izin melakukan pernikahan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, 

dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam  garis lurus 

3. Dispensasi kawin 

4. Pencegahan pernikahan 

5. Penolakan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah 

6. Pembatalan pernikahan 

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri 

8. Perceraian karena talak 

9. Gugatan perceraian 

10. Penyelesaian harta bersama 

11. Mengenai penguasaan anak-anak 

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya. 

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri  

14. Putusan tentang sah atau tidaknya suatu anak 

15. Putusan tentang ppencabutan kekuasaan orang tua 

16. Pencabutan kekuasaan wali 

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 

seorang wali dicabut 

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belim cukup umur 

18 tahun yang ditinggal kedua orang tua padahal tidak ada penunjukan 

wali oleh kedua orang tuanya. 

19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan 

kerugian terhadap harta benda anak yang berada dalam kekuasaannya 

20. Penetapan asal usul seorang anak 
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21. Putusan tentang asal usul penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan pernikahan campuran 

22. Pernyataan tentang sahnya pernikahan yang terjadi sebelum Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974.32  

Dalam buku Basiq Djalil, bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum 

agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum. Karena hukum itu 

sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau 

hendak dibedakan dengan hukum umum, di mana hukum Islam itu (syariat), telah 

ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. 

Adapun hakim dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.33  

3. Fungsi Pengadilan Agama 

Disamping tugas pokok, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain 

sebagai berikut:34 

a) Fungsi Mengadili 

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

pertama. Terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009. 

b) Fungsi Pembinaan 

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada 

pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudical, administrasi Peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan 

pembangunan. Terdapat dalam pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. 

c) Fungsi Pengawasan 

 

32Mario Kaluku, ‘Fenomena Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya 

Pada Masyarakat Kecamatan Belang’, Skripsi, 2015, h. 14-15.  

33Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, h. 2. 

34Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 

2009. 
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Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/ Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Terdapata dalam 

Pasal 53 ayat (1,2,4, dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta 

pembangunan terdapat dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. 

d) Fungsi Nasehat 

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. 

Terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009. 

e) Fungsi Administrasi 

Yakni menyelenggarakan administrasi Peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan) 

f) Fungsi Lainnya 

Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas 

Islam, dan Lain-lain. Pelayanan Penyuluhan, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi aksesyang seluas-

luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi 

informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang 

keterbukaan informasi di Pengadilan.  

4. Unsur-unsur Peradilan  

Untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam 

unsur, yakni:35 

 

35Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, h. 4 
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a) Hakim atau Qadhi, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara 

untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh 

karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. 

b) Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan 

suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti 

hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah 

uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah 

menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya 

seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf’ah, sedang 

qadha istiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh 

dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf’ah 

c) Mahkum Bihi, didalam qadha ilzam dan qadha istiqaq yang 

diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya dan didalam 

qadha tarki ialah ialah menolak gugatan. Karena demikian, maka 

dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak. 

d) Mahkum Alaih (si terhukum), yakni orang yang dijatuhkan hukuman 

atasnya. Mahkum alaih dalam hak-hak syara’ adalah yang diminta 

untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik 

tergugat maupun bukan, seorang ataupun banyak. 

e) Mahkum Lahu, yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu 

yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat. 

f) Perkataaan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan), 

dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya 

dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap 

lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat 

diterima. 

C. Nafkah Anak  

1. Pengertian Nafkah 

Nafkah adalah bentuk kata dasar/benda dari kata kerja nafaqa, nafkah sebagai 

kata dasar atau kata benda, dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata 

nafaqaat atau infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain 
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untuk hal-hal kebaikan. Adapun bentuk jamak dari nafkah yaitu nafaqaat yang 

secara bahasa bisa diartikan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk 

keperluan keluarga. Adapun nafkah menurut syara’ adalah sesuatu yang diberikan 

seseorang untuk keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi pada umumnya nafkah yang 

diberikan berupa makanan. Arti makanan disini adalah makanan pokok, lauk pauk 

dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk 

menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, 

minyak, alat-alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan 

kebiasaan umum.36 

Nafkah adalah biaya atau pengeluaran seorang suami yang wajib diberikan 

kepada istri dan anak-anak, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari baik berupa 

sandang, pangan dan papan. Nafkah masuk dalam dharuriyat. Nafkah merupakan 

hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa 

kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang 

wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-quran, 

Al-sunnah dan Ijma‟ Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, 

maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si istri seperti yang terjadi di 

beberapa Negara Barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian dan 

kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial 

pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal 

mereka.37  

 

36Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), h.94 

37Masnilam I. Malahati, ‘Tinjauan Hifdzun An-Nafs Dalam Penglepasan Nafkah Anak 

Oleh Ayah Yang Mampu Bekerja’, Skripsi, 2018, h. 2-3.  
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Kewajiban memberi nafkah terjadi kerana adanya 3 sebab yaitu sebab 

perkawinan, keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya yang ada dibawah 

pengasuhannya. Kewajiban karena disebabkan perkawinan merupakan dasar 

pertama dan lebih utama dari pada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban 

karena nasab lebih utama dari pada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan 

kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.38 Terlepas 

dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga 

itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai pelaku 

utama penanggung kewajiban nafkah.  

2. Pengertian Anak 

Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang 

masih kecil.39 Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada 

para orang tua. Sebagai amanah, tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan 

kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai 

pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. 

Anak juga dikatakan sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dimasa mendatang. Oleh karena itu anak 

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu dilaksanakan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi.40 

 

38Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 75. 

39Ebta Setiawan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1’, Http://Ebsoft.Web.Id, 

2009, p. h. 13. 

40Muhammad Bahruddin, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Dalam Putusan MK 

(Semarang: Fatawa Publising, 2014). h. 146. 
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Adapun tinjauan umum tentang anak yaitu, berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai 

seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, 

yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

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

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.41 Serta terdapat tiga tinjauan antara lain sebagai berikut: 

1. Pemberian tunjangan nafkah anak 

Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk 

memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah 

bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban 

nafkah itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, 

bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk 

menyusui anaknya (Pasal 41 UU Perkawinan). 

2. Hak anak menurut Undang-undang Nomor. 23 tentang perlindungan anak 

Pasal 4: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal 5: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. 

Pasal 6: setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir 

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua. 

 

41Presiden RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, http:// 

www.Bphn.Go.Id (Jakarta, 2014), h. 3-5. 
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Pasal 9: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya. 

3. Hak-hak anak menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak 

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 

bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. 

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar 

4. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua menurut UU No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua 

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai 

anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 

terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak-anak wajib 

menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.42 

D. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian 

 

42Nur. Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, ‘Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian’, 

Wacana Hukum, No.9,Vol. 2 (2011), h. 55. 
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Dasar hukum yang dimaksud di sini yaitu dalil atau hujjah yang menunjukkan 

adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi 

kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran dan juga Hadis 

Rasulullah. Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan pada dalil-

dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah di antaranya 

yaitu sebagai berikut : 

a. Al-Quran 

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa 

tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala 

keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Ath-Thalaq /65: 7 

 ➔ ➔  ➔  

⧫◆ ◆➔ ◼⧫ ➔ 

⬧ ☺ ⬧◆     

⬧  ⧫  ⧫ 

⬧◆  ➔◆  ➔⧫ 

      

Terjemahnya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan”.43 

Dalam ayat di atas kewajiban memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas 

anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Hal-nya yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat 

tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang di butuhkan anak-anak. 

 

43Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 817-818. 
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Firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah/2: 233 

 ⧫◆❑◆ ➔ 

➔⬧ ⬧❑ ✓◼  

☺ ◆   ⬧⧫▪ 

 ◼⧫◆ ❑❑ ⬧  

➔ ➔◆❑◆ 

➔   ⬧➔ ▪⧫  

➔   ▪➔ ⧫◆ 

⬧◆❑ ◆ ❑❑⧫  

◼⬧◆❑  ◼⧫◆ ◆❑ 

 ⬧  ⬧ ◆  

⧫ ⧫⬧ ◆ ⧫⬧◆ ⬧  

 ☺◼⧫  ◆ ◆ 

 ❑➔⧫◼ ⬧ 

⬧ ◆ ◼⧫ ⬧ ☺ 

 ⬧◆ ➔  

❑→◆  ❑☺◼◆ 

   ⧫❑➔◆➔⬧ ⧫ 

  

Terjemahnya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli waris pun 
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan 
antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran dengan cara  yang patut. bertakwalah  kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.44 

 

44Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 47 
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Pengambilan dalil tentang wajibnya menafkahi anak dari ayat ini bisa dilihat 

dari dua sisi, yaitu pertama, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada bapak 

untuk memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Kata bapak dalam ayat di atas 

di sebut dengan lafadz al-maulud lahu, untuk mengingatkan alasan kewajiban 

tersebut, bahwasanya seorang istri melahirkan anak untuknya. Bahwasanya di 

dalam kaidah Ushul Fiqh, penentuan hukum atas musytaq (kata asal) menjadi dalil 

atas kekuatan hukum musytaq minhu (kata bentuk) yang sesuai dengan hukum 

musyitaq tadi. Dengan demikian diwajibkannya seorang bapak memberikan nafkah 

kepada orang lain disebabkan karena adanya anak, maka lebih utama untuk 

memberikan nafkah kepada anak. Kedua, memberi nafkah kepada ibu sama dengan 

memberi nafkah kepada anaknya. Karena seorang anak membutuhkan seorang ibu 

untuk melayani, menyusui dan mendidiknya. Bahkan air susu yang merupakan awal 

dari makanan itu berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama 

dengan kewajiaban memberi nafkah kepada anaknya.45 

b. Hadist Rasulullah 

َوَولَِد ن َعِايَشةَ اَّن ِهْندَّ ابِْنَت ُعتْبَة قااَت : يَارُسوَل اللِّة اَنَّ اَبَا ُسْفيَاَن َر ُخّل ثَِحيٌح َولَيَس يُْعِطْينِى عَ 

(ي اِالَّ َمااََخْذُت ِمْنةُ َوُهَو الَيَْعلَْم  قَاَل : ُحِذي َمايَْكِفْيِك َو َو لَدَ ِك بِاْلَمْعُروِف )رواه البخارى  

Artinya: “Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak 
mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil 
darinya tanpa sepengatuhannya. Rasulullah bersabda, „ambillah apa yang 
mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” 
(HR Bukhari)46 

Hadist di atas menjelaskan bahwa jelas kewajiban seorang ayah untuk 

memberikan nafkah kepada anaknya tanpa terkecuali karna anak tersebut 

merupakan darah daging dari perkawinan antar kedua orangtuanya. 

 

45Al-Fauzan Aziz Abdullah, Fiqh Sosial (Jakarta: Qishti Press, 2007), h. 206-207. 

46Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 6 (Beirut: Dar Al Fikr), h. 193. 
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E. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak 

Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, 

maka ibulah yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI 

pasal 156 (a) yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang 

belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. 

Adapun remaja yang sudah tidak lagi membutuhkan pengasuhan, maka ia diberi 

pilihan untuk memilih di antara ayah dan ibunya. Sebagaimana yang di katakan 

oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang wanita yang datang kepada beliau 

yang mengadukan masalah ini. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada 

anaknya, “ini ayahmu, ini ibumu, peganglah tangan siapapun dari mereka yang 

engkau inginkan. “maka ia pun memegang tangan ibunya, dan ibunya pun pergi 

membawanya.47 

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya 

pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena 

telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat 

dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan 

nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang 

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) 

pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah 

biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.48 

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, 

maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh 

orang lain, berdasarkan firman Allah Swt, yang artinya “Dan kewajiban ayah 

 

47Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, Fikih Sunah Wanita (Jakarta: Qishi Press, 2013), h. 

607. 

48Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Ditjen 

Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 21. 
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memberi rezeki (nafkah) pakaian bagi ibu dan anak secara ma’ruf”. Ayat ini 

merupakan kewajiban memberi nafkah bagi istri serta memberi isyarat bahwa 

nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah, sesungguhnya ayah wajib 

menanggung nafkah anaknya, dan tidak ada orang lain yang ikut serta kewajiban 

tersebut, sebagaimana anak ketika ia kaya dan ayahnya miskin, maka tidak ada 

orang lain yang wajib memberi nafkah ayahnya, kecuali anak tersebut.49 

Adapun yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak menurut imam 

mazhab yaitu50: 

a. Menurut imam Hanafi nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan 

kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. 

Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari 

kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari 

kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.  

b. Menurut ulama Malikiyyah bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya 

menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah Saw pernah berkata 

kepada seorang laki-laki yang bertanya, “ya rasulullah, saya mempunyai 

dinar”, beliau menjawab, “belanjakanlah untuk dirimu sendiri”, lantas lelaki 

itu berkata lagi, “saya memiliki satu dinar lagi” rasul menjawab, 

“belanjakanlah untuk keluargamu”, ia berkata lagi, “saya mempunyai satu 

dinar lagi”, beliau menjawab “belanjakanlah untuk pembantumu”. Ia 

berkata lagi, “saya masih mempunyai satu dinar lagi”. Beliau menjawab, 

“engkau lebih tau kepada siapa harta itu akan engkau belanjakan”. Hadis ini 

tidak menyebutkan agar memberi nafkah pada selain orang-orang yang 

 

49Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I jilid 3, Ahli bahasa Muhammad Afifi (Jakarta: 

Almahira, 2010), h. 62. 

50Inggrit Fitriani, ‘Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab’ Tesis 

(Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2017), h. 88-91.  
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termasuk dalam hadis diatas. Dan kadar nafkah yang tanggung ayah 

ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.  

c. Menurut Imam Syafi’iyah jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada 

tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditnggung oleh ibunya, 

karena Allah Swt berfirman yang artinya, janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya…” 

(al-baqarah 233). 

d. Menurut imam Hanabilah bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah 

maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesusai dengan 

kadar bagian warisnya, karena Allah Swt berfirman yang artinya, “…Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 

patut…” (al-baqarah 233). Kemudian firman Allah Swt yang artinya 

“…Ahli waris pun berkewajiban) seperti itu pula (al-baqarah: 233). 

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 

tentang perkawinan Pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan menjelaskan 

bahwa: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 
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Sedangkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian 

menjelaskan bahwa: 

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

adalah hak ibunya; 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya51 

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada 

anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia 

sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum mumayyiz 

maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. 

Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk 

mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak 

memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam 

menentukan pilihannya. 

Karena ini bekas suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya 

dalam memenuhi nafkah untuk anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha 

sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi anak-anaknya dengan nafkah 

yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah SWT. Suami tidak 

pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

F. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak  

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya 

pemberian nafkah kepada anak, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan 

 

51Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, h. 14. 
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terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan 

batas pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut. 

Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Maliki menjadi gugur ketika 

anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan 

dicampuri oleh suaminya, menurut imam Syafi’I pemberian nafkah bagi anak laki-

laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut 

imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak 

mempunyai harta dan pekerjaan.52 

Dari pendapat para jumhur ulama diatas hanya menjadikan baliq sebagai 

batasan pemberian nafkah, mereka tidak menetapkan secara tegas mengenai batasan 

pemberian nafkah anak berdasarkan usia. 

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 berbunyi :  

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

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan. 

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 

dalam dan di luar Pengadilan. 

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak 

mampu.53 

Menganai batasan usia pemberian nafkah anak juga diatur dalam pasal 156 

Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian 

yang berbunyi: 

 

52Inggrit Fitriani, ‘Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab’, h. 97. 

53Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Ditjen 

Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 13-14.  
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a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

oleh: 

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

2. Ayah 

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

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 

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

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah 

dari ayah atau ibunya. 

c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula. 

d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya samapai anak tersebut 

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan 

(d) 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak 

turut padanya. 

Jadi menurut kesimpulan penulis nafkah anak adalah biaya pengeluaran yang 

wajib diberikan oleh ayah, kepada anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat 
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tinggal, dan pendidikan. Baik masih terikat dalam tali penikahan maupun telah 

bercerai, anak tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam Al-qur’an, hadits, 

undang-undang, serta Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang 

bertanggung jawab atas nafkah anak adalah ayah, sehingga walaupun mantan istri 

atau ibu dari anak-anak tersebut termasuk orang kaya sekalipun, ayah tidaklah 

pantas berpangku tangan dan melepaskan tanggung jawabnya. Kecuali ayah benar-

benar tidak mampu secara fisik misalnya sakit atau cacat.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penulisan skripsi ini digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan (field 

research) yaitu kegiatan penelitian dengan cara turun langsung ke daerah atau 
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tempat penelitian guna untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini 

dilakukan di lembaga Pengadilan Agama Tondano kabupaten Minahasa. Metode 

penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan 

secara sistematis mengenai fakta yang terjadi di kalangan masyarakat, dan 

hubungan antar masalah yang diteliti serta bertujuan menggambarkan masalah 

tersebut dengan  kata-kata (lisan) maupun tulisan. Di samping itu juga dilandasi 

dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal serta 

artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang 

faktor penyebab terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian dan 

implementasi nafkah anak yang tidak dituntut dalam isi surat gugatan. 

Menurut John Creswell penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang 

dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah 

teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan. 

Sesudah itu menentukan data memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan 

pengumpulan dan analisis data. Kemudian menafsirkan (Interpretation) data yang 

diperoleh. Penelitian ini berpuncak pada pelaporan hasil penelitian. Pembaca atau 

audience akan mengevaluasi dan selanjutnya menggunakannya. Dari identifikasi 

masalah hingga pelaporan, semuanya berlangsung dalam suatu proses yang 

bertahap yang berurutan secara terartur dan sistematis.54 

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian adalah proses mencari tau masalah 

yang akan diteliti kemudian mencari bahan bacaan yang relevan sehingga bisa 

memecahkan masalah yang terjadi. Selanjutnya dilakukan proses penentuan dan 

pengumpulan data serta tujuan penelitian yang konkrit.  Sehingga data tersebut bisa 

 

54J. R Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Grasindo, 2010). h. 8 
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dianalisa dan dilaporkan hasilnya. Jadi penelitian harus dilakukan bertahap dan 

berurutan secara teratur, serta sistematis. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 

hukum positif.55 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

ketentuan yang berlaku tentang akibat perceraian yang di dalamnya mengatur 

tentang nafkah anak baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan 

Undang-undang. Pendekatan ini penulis fungsikan sebagai dasar untuk menganalisa 

masalah yang akan diteliti. Serta melalui pendekatan ini, maka dapat dilihat wujud 

praktek yang berkembang dalam masyarakat, apakah sesuai dengan hukum atau 

aturan yang berlaku. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat 

Dalam melaksanakan penelitian salah satu faktor yang sangat diperlukan 

adalah tempat penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti sekaligus 

pelaksanaan yang makin terarah pada sasaran yang ingin dicapai. Adapun lokasi 

penelitian bertempat di Pengadilan Agama Tondano Kabupaten Minahasa. 

Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Serta daerah peneliti yaitu Kabupaten 

Minahasa Tenggara masih termasuk dalam wilayah cakupan hukum Pengadilan 

Agama Tondano. Adapun fokus penelitian adalah hakim Pengadilan Agama 

Tondano. 

 

55Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: 

Bayumedia Publishing, 2006), h. 295. 
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2. Waktu 

Waktu yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian sesuai dengan 

waktu yang diberikan oleh pihak fakultas yaitu dua bulan terhitung dari bulan Juli 

2019 sampai bulan November 2019.  

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data 

utama. hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan 

mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian 

klasik. Di samping itu instrumen yang digunakan adalah melakukan rekaman 

gambar serta rekaman suara, dan dapat menarik kesimpulan berdasarkan keterangan 

dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tondano perihal tentang 

kelalaian nafkah anak pasca perceraian . 

Selain itu, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan 

dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu 

memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai 

instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor 

pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat 

menyadarinya serta dapat mengatasinya.56 

 

 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, penulis  menggunakan dua bentuk sumber 

data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Sumber data tersebut yaitu: 

 

56Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), h. 5. 
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a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari 

sumber primer (data asli). Data yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat 

secara langsung. Data Primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Agama Tondano 

serta Panitera Pengadilan Agama Tondano guna untuk penambahan data 

penelitian, mengenai masalah tentang faktor penyebab terjadinya kelalaian 

nafkah anak pasca perceraian dan implementasi nafkah anak yang tidak 

dituntut dalam isi surat gugatan. 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah diteliti dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk 

publikasi.57 Data sekunder yang didapat dan dikumpulkan kemudian 

dianalisa oleh peneliti sebagai penambah dari data-data primer yang 

dikumpulkan secara langsung sehingga penelitian ini bisa mendapatkan 

hasil yang baik. Data sekunder ini berupa buku-buku, skripsi, artikel, 

maupun jurnal yang berkaitan dengan pembahasan ataupun masalah yang 

penulis angkat. 

F. Metode Pengumpulan Data  

Dalam memperoleh data dan mengumpulkan data atau bahan-bahan yang 

kiranya dianggap relevan dengan penyusunan skripsi ini penulis mengadakan 

penelitian langsung dilapangan dalam rangka mendapatkan data dengan 

menggunakan beberapa teknik. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

a. Observasi 

 

57Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2013), h. 12. 
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Observasi adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara 

teliti, cermat, jujur, objektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk 

penulisan karya ilmiah ini. 58 Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, 

peneliti mengumpulkan data atau informasi yang ada di Pengadilan Agama 

Tondano sebagai tempat penelitian. Tahap selanjutnya peneliti melakukan 

observasi terhadap jumlah hakim yang bisa di wawancarai terkait penelitian yang 

akan dilaksanakan.  

Teknik observasi yang dilakukan ialah observasi langsung (participant 

observation). Maksudnya, peneliti melakukan pengamatan langsung di Pengadilan 

tersebut, adapun hasil observasi peneliti mendapatkan informasi bahwa jumlah 

hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tondano hanya empat orang di 

antaranya ketua, wakil, dan dua anggota hakim lainnya. 

b. Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu 

mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden. Wawancara 

adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, 

peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan 

bertanya langsung kepada responden. Wanwancara yang dilakukan oleh penulis 

yakni dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengetahui 

faktor penyebab terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian dan 

implementasi nafkah anak yang tidak di tuntut dalam isi surat gugatan. 

Penulis melakukan wawancara dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan susunan kalimat 

yang baku dan secara tertulis sehingga terarah jalannya wawancara. Sedangkan 

 

58Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006). h.198 
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yang tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas yaitu ketika 

ada pertanyaan yang saya perlu untuk ditanyakan maka akan langsung ditanyakan 

walaupun berbeda dengan pedoman wawancara yang penulis susun. Teknik 

wawancara tidak terstruktur yakni dengan tujuan memperoleh keterangan yang 

lebih rinci dan mendalam mengenai pandangan dan memberikan kebebasan pada 

narasumber yang diwawancarai untuk mengemukakan buah pemikiran, pandangan, 

dan pengetahuan tanpa diatur oleh peneliti.  

c. Dokumentasi 

Dokumentsi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode 

dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah 

ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau veriabel yang 

berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan 

sebagainya. Peneliti menggunakan metode ini guna untuk mendapatkan data-data 

maupun berkas-berkas yang dianggap penting untuk memperbanyak data tentang 

penelitian.59 

Adapun data-data yang didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dari 

dokumentasi penting maupun tambahan yaitu, dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan data Pengadilan Agama Tondano data tersebut berupa sejarah, daftar nama 

Hakim, maupun wilayah cakupan hukumnya. Dokumentasi tambahan yaitu gambar 

wawancara dengan narasumber, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa dan 

memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi 

 

59Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar (Surabaya: SIC, 

1996).h. 83. 
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sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang 

penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat 

dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: 

1. Pengumpulan data 

2. Memilih dan memilah data 

3. Mengelompokkannya 

4. Menganalisa data 

Analisa data ini berupa narasi dan rangkaian hasil penelitian yang muaranya 

untuk menjawab rumusan masalah. Jadi dengan analisis data kita bisa 

melakukannya dengan menganalisa atau memeriksa data kemudian 

mengorganisasikan lalu memilih serta memilahnya menjadi sesuatu mungkin dapat 

kita peroleh. 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang 

disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal 

pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. 

Setelah editing selesai seanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses ini penulis 

menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data deskriptif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian.60 

Penulis dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif karena data 

yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam 

bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Metode analisa data deskriptif ini 

digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu 

 

60Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 70. 
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Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca 

Perceraian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Todano 

a. Sejarah Pengadilan Agama  

Kabupaten Minahasa adalah salah satu daerah Kabupaten di Indonesia yang 

penduduknya mayoritas beragama Kristen. Pada tahun 1808 rombongan Kiyai 

Modjo tiba di Tanah Minahasa dalam sebuah proses perjuangan bangsa. Tibanya 

Kiyai Modjo dan kawan-kawan adalah merupakan awal mula masuknya Agama 

Islam di tanah Minahasa. Kemudian berkembang melalui proses asimilasi dengan 

penduduk asli Minahasa dan terjadilah proses kawin mawin antara para pendatang 

yang mereka itu berjenis kelamin laki-laki dengan para wanita asli Minahasa. 

Sampai saat ini keturunan Kiyai Modjo dan kawan-kawan berkembang dalam 

sebuah masyarakat Muslim yang taat dengan sebuah satuan masyarakat dengan 

nama masyarakat Jawa Tondano (JATON) yang terbentuk dalam 2 kelurahan yakni 

Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Tonsea Lama (Tegal Redjo). 

Selain masyarakat Jawa Tondano terdapat pula penduduk muslim lainnya yang 

bermukim ditanah Minahasa yang berasal dari daerah Gorontalo, Bugis Makassar, 

Jawa dan Maluku dimana mereka masuk ke tanah Minahasa dalam kapasitas 

sebagai pedagang dan akhirnya menetap sebagai penduduk Minahasa. Dari proses 

kependudukan inilah awal mulanya didirikannya Pengadilan Agama Tondano. 

Berdirinya Pengadilan Agama di daerah ini merupakan sebuah proses panjang 

perjuangan yang menginginkan adanya peradilan yang khusus untuk masyarakat 

yang beragama Islam. Sebelumnya proses beracara masyarakat muslim yang berada 

di Kabupaten Minahasa masih dilaksanakan di Pengadilan Agama Manado akan 

tetapi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 tahun 1983 

maka wilayah Kabupaten Minahasa telah memiliki Pengadilan Agama yang 

mewilayahi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten 
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Minahasa Tenggara. (kecuali Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang, Kecamatan 

Dimembe, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Airmadidi).61 Namun saat ini 

Kabupaten Minahasa Selatan sudah tidak lagi termasuk dalam wilayah hukum 

Pengadilan Agama Tondano karena pada tahun 2011 Kabupaten Minahasa Selatan 

telah memiliki Pengadilan Agama.62 Sehingga Pengadilan Agama tondano dari 

tahun 2011 hingga sekarang hanya memiliki dua wilayah hukum saja yaitu daerah 

kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengadilan Agama 

Tondano dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 tahun 

1983 tentang penetapan dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syariah.     

b. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Tondano dari Masa ke Masa 

Tabel. 1.1 

No Tahun  Nama Pejabat 

1. 1985 s/d 1989 NURHADI, BA 

2. 1989 s/d 1991 Drs. AGUS BUDIAJI 

3. 1991 s/d 1994 Drs. RUSDI A. SAID 

4. 1994 s/d 1999 Drs. YUSUF BUCHORI 

5.  1999 s/d 2002 Drs. NADIR MAKKA, SH 

6.  2002 s/d 2004 Drs. LAZUARDI S, MH 

7. 2004  s/d 2006 Drs. INSYAFLI 

8.  2006  s/d 2008 Drs.  SUPARDI 

9.  2009  s/d 2014 Drs. H. SURYADI HS, MH 

10. 2014  s/d Oktober 2015 Hj. NURLINAH K, SH., MH 

11. Februari 2016  s/d September 2018 Drs. H. MOHAMAD TAUFIK, SH., 

MH 

12. September 2018  s/d Sekarang RUKIJAH MADJID, S.Ag., MH 

 

Tabel. 1.2 

No Wilayah Kecamatan 

1. Wilayah I Tondano Utara 

 

61Pengadilan Agama Tondano, ‘Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Tondano’, Pa-

Tondano.Go.Id, 2014. 

62Pengadilan Agama Amurang, ‘Sejarah Pengadilan Agama Amurang’, Pa-Amurang.Go.Id, 

2017. 
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Tondano Selatan 

Tondano Timur  

Tondano Barat 

Remboken 

2. Wilayah II Eris 

Tomohon Tengah 

Tomohon Utara 

Tomohon Selatan 

Tomohon Timur 

Tomohon Barat 

3. Wilayah III Sonder 

Kawangkoan 

Kawangkoan Barat 

Kawangkoan Utara 

Kombi 

Kakas 

Kakas Barat 

Tompaso 

Tompaso Barat 

Langowan Timur 

Langowan Barat 

Langowan Selatan 

Langowan Utara 

Lembean Timur  

Mandolang 

Pineleng 

Tombariri 

Tombariri Timur 

Tombulu 

Belang 

Pasan 

Posumaen 

Ratahan 

Tombatu 

Tombatu Timur  

Tombatu Utara 

4. Wilayah IV Ratatotok 

Silian Raya 

Touluaan 

Touluaan Selatan 

 

c. Visi dan Misi  

Pengadilan Agama Tondano memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: 
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1. Visi 

Terwujudnya Pengadilan Agama Tondano yang Agung 

2. Misi 

a) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama 

Tondano 

b) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Tondano yang 

Moderen 

c) Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Kasasi dan 

Peninjauan Kembali 

d) Meningkatkan Kajian Syari’ah Sebagai Sumber Hukum Materil 

Pengadilan Agama Tondano. 

d. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tondano 

Pengadilan Agama Tondano melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dari 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

1. Perkawinan 

2. Waris 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf 

6. Zakat 

7. Infaq 

8. Shadaqah 

9. Ekonomi Syari’ah. 
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 Di samping tugas pokok, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain 

sebagai berikut: 

g) Fungsi Mengadili 

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

pertama. Terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009. 

h) Fungsi Pembinaan 

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada 

pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudicial, administrasi Peradilan, maupun 

administrasi  umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan 

pembangunan. Terdapat dalam pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. 

i) Fungsi Pengawasan 

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/ Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Terdapat dalam 

Pasal 53 ayat (1,2,4, dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta 

pembangunan terdapat dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. 

j) Fungsi Nasehat 

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. 

Terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009. 

k) Fungsi Administrasi 

Yakni menyelenggarakan administrasi Peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan) 
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l) Fungsi Lainnya 

1) Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas 

Islam, dan Lain-lain. 

2) Pelayanan Penyuluhan, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 

serta memberi aksesyang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam 

era keterbukaan dan transparansi informasi Peradilan, sepanjang 

diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di 

Pengadilan.  

2. Wawancara Narasumber 

Peneliti melaksanakan proses penelitian dengan beberapa metode pengumpulan 

data salah satunya wawancara. Peneliti mengadakan wawancara di Pengadilan 

Agama Tondano, namun dikarenakan hakim hanya berjumlah empat orang maka  

yang dapat diwawancarai hanya dua orang hakim saja karena ketua dan wakilnya 

berhalangan sibuk. Kemudian untuk menambah data peneliti juga mewawancarai 

salah satu panitera di Pengadilan Agama Tondano tersebut.  

Menurut salah satu hakim yang di wawancarai yaitu ibu Dewi Agraini Kasim 

beliau menyampaikan bahwa, dalam undang-undang memang ayah wajib untuk 

menafkahi anak-anaknya yang masih di bawah umur sampai dia mandiri, karena 

tugas ayah adalah mencari nafkah, namun nafkah anak harus di minta dalam isi 

gugatan walaupun dalam hukum ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya 

yang masih di bawah umur sampai dia dewasa. Dalam hal ini istri dalam proses 

perceraian tidak mencantumkan tentang nafkah di dalam isi surat gugagatan 

sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Jalan satu-satunya ialah istri harus 

menemui bapak dan saling membicarakan tentang nafkah anak. Apabila masih ada 

perselisihan mohon perselisihan itu dikesampingkan dulu, dendam atau sakit hati 

masa lalu sehingga terjadi perceraian dihilangkan sehingga pembicaraan tentang 

nafkah antar keduanya berjalan dengan lancar. 

Undang-undang berlaku untuk semua dalam beracara di pengadilan tapi 

misalnya kalau tidak diminta bagaimana kami akan memberlakukan undang-

undang tersebut. Kami tidak bisa memaksakan undang-undang untuk dipakai jika 



55 

 

tidak diminta, biasanya hanya secara kekeluargaan. Di persidangan kami 

memberikan nasehat kepada pihak suami istri tersebut yang sudah putus/cerai, salah 

satunya suami wajib menafkahi anaknya karena tidak ada yang namanya mantan 

anak yang ada itu hanya mantan istri akan tetapi kembali kami sampaikan suami 

tidak bisa dituntut karena istri tidak memintanya pada isi surat gugatan.  Adapun 

implementasinya adalah jikalau nafkah tercantum dalam isi gugatan dan kalian 

benar-benar sudah susah dan dilalaikan dan istri sudah tidak bisa apa-apa, maka 

lihat keadaan suami apa bila dia mampu sehat jasmani maka istri langsung ke 

pengadilan dan menyampaikan kelalaian suami terhadap anak-anaknya. Kemudian 

pengadilan akan mengeksekusi dan memproses serta mengumpulkan bukti-bukti 

serta akan melakukan sidang kembali.63 

Selanjutnya untuk mendapatkan data lebih banyak penulis mewawancarai 

seorang panitera, yaitu bapak Bambang Suroso, Beliau menyampaikan bahwa 

terjadinya kelalaian nafkah anak itu karena tidak diminta dalam isi gugatan, karena 

pengadilan agama tidak mencari-cari perkara melainkan memeriksa dan 

memutuskan perkara yang diminta. Kalau misalnya lalai karena tidak diminta 

dalam isi surat gugatan tentang nafkah anak maka itu bisa diminta tersendiri dalam 

sebuah gugatan baru. Tuntutan nafkah anak terdiri dari dua proses yaitu yang 

pertama nafkah yang dituntut oleh pihak tergugat, namanya gugatan rekonvensi 

(tuntutan balik), misalnya pihak penggugat tidak mencantumkan tentang nafkah 

anak maka oleh pihak tergugat menuntut agar supaya dalam proses gugatan 

dimasukan tuntutan tentang nafkah anak. Sedangkan yang kedua nafkah yang 

dituntut oleh pihak penggugat sudah ada maka hakim selanjutnya akan memeriksa 

proses perkara tersebut. Kalau misalnya lalai tidak meminta nafkah anak dalam isi 

surat gugatan, itu bisa diminta tersendiri dalam gugatan baru atas permintaan pihak 

penggugat. Kalau misalnya yang meminta adalah pihak tergugat itu dinamakan 

rekonvensi. Jadi nafkah anak berlaku sejak terjadinya perceraian, nafkah anak 

dibayarkan setelah putusnya perkawinan, dihitung sejak saat itu sampai ke depan 

tentu ada perkiraan berapa perbulan kepada anak atau isi persentase. Karena 

 

63Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Dewi Angraini Kasim salah satu Hakim di 

Pengadilan Agama Tondano. 15 September 2019, Pukul; 13.23 
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pembayaran kadang-kadang ada yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan 

penghasilan suami, misalnya anak masih berumur lima tahun kira-kira persentase 

nafkah sesuai penghasilan contohnya 1 juta setiap bulan kepada anak akan tetapi 

perkembangan anak makin besar makin membutuhkan biaya. Kalau di hitung 

berdasarkan presentasenya ketika pada saat anak itu besar pembayarannya juga pun 

lebih tinggi, tapi kalau berdasarkan keadaannya saja maka si anak rugi karena mau 

dia masih kecil atau sudah dewasa nafkah yang di berikan tetap sama.  

Berkaitan dengan kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tondano ini 

pihak berperkara biasanya lebih mengutamakan kepentingan individu, yang terlebih 

dahulu dilakukan adalah keinginan besar untuk berpisah tidak ada keinginan lainya 

yaitu salah satunya tentang nafkah. Karena mereka berfikir bahwa urusan tentang 

tuntutan nafkah maupun hak rawat/asuh itu bisa belakangan walaupun sudah terjadi 

perceraian tanggung jawab kepada anak-anak tidak putus. Adapun biasanya yang 

lebih dominan di Pengadilan Agama ini setelah terjadinya perceraian adalah 

tuntutan pembagian harta bersama, kalau tuntutan nafkah anak itu biasanya kecil. 

Karena pastinya orang tua tidak mungkin akan melantarkan anaknya tanpa alasan-

alasan ketidak mampuan orang tua, ada juga kesepakatan antara mantan suami dan 

mantan istri, kesepakatan melalui perjanjian di bawah tangan maupun notaris, jadi 

nafkah anak itu tergantung kedua orang tuanya yang merasa sudah sepakat tanpa 

harus menuntut ke pengadilan. Apabila dalam kesepakatan isteri memelihara dan 

suami selama beberapa tahun tidak memberikan nafkah kepada anak  maka itu bisa 

dituntut dan pihak penggugat bisa mengajukan permohonan eksekusi dilihat dari 

berapa tahun dia tidak memberikan nafkah dan pengadilan memutuskan berapa 

yang akan dibayar suami dari lamanya kelalaian yang di buat.64 

Adapun data tambahan yang di masukan oleh penulis berasal dari pandangan 

hakim Pengadilan Agama Tondano Bapak Husnul Ma’Arif, beliau menyampaikan 

bahwa penyebab terjadinya kelalaian nafkah anak bukan hanya terjadi karena tidak 

dimasukannya nafkah anak dalam isi surat gugatan melainkan ada pula faktor 

lainya, seperti orang tua mempunyai ekonomi yang lemah dalam hal ini bapak 

 

64Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bambang Suroso, Panitera di Pengadilan 

Agama Tondano. 19 September 2019, Pukul; 11.15 
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sebagai orang tua genetis anak. Bapak tidak bisa memberi nafkah kepada anak 

sesuai kebutuhan anak dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh bapak hanya 

sebatas kebutuhan sehari-hari, maka dari itu untuk membiayai anak mempunyai 

retan waktu tertentu. Pemberian nafkah kepada anak bisa saja dalam sebulan hanya 

satu kali diberi bahkan sebulan tersebut tidak di beri sama sekali, sehingga 

pemenuhan nafkah anak terlalaikan. Bukan hanya itu saja ada juga penyebab 

terjadinya kelalaian nafkah anak yang diakibatkan orang tua dalam hal ini bapak 

tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Setelah adanya putusan 

pengadilan bahwa telah terpisahnya antara dua pasangan suami istri dan hak asuh 

anak jatuh kepada istri maka suami berfikir semua tanggungan biaya hidup dan 

berkembang anak ditanggung istri padahal yang bertanggung jawab atas hak nafkah 

anak adalah suami sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya itu juga 

bisa jadi ayah dalam hal ini punya kewajiban memberi nafkah tidak mempunyai 

pemahaman yang mendalam tentang nafkah sehingga dia tidak mengetahui bahwa 

walaupun dirinya sudah bercerai dengan istrinya dia tetap punya kewajiban untuk 

menafkahi anaknya, oleh karena itu karena kurangnya pemahaman agama dan fiqh 

setelah bercerai dia sudah tidak ada lagi hubungan dengan istri maupun anak-

anaknya sehingga terjadilah kelalaian nafkah anak.65 

B. Pembahasan 

1. Faktor Penyebab terjadinya Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Nafkah adalah biaya atau pengeluaran seorang suami yang wajib diberikan 

kepada istri dan anak-anak, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari baik berupa 

sandang, pangan dan papan. Masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok 

dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam 

kehidupan rumah tangga.  

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa 

tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala 

 

65Hasil wawancara dengan narasumber Bpk Husnul Ma’Arif, salah satu Hakim di 

Pengadilan Agama Tondano. 22 Januari 2020, Pukul; 11.23 
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keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah 

dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 : 

 ➔ ➔   

➔  ⧫◆ ◆➔ ◼⧫  

➔ ⬧ ☺  

⬧◆    ⬧   

⧫  ⧫ ⬧◆   

➔◆  ➔⧫   

      

Terjemahnya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan”.66 

Dalam ayat di atas kewajiban memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas 

anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Hal nya yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat 

tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan anak-anak. 

Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, 

tetapi sebaliknya kekurangan nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-

macam kerusakan sehingga memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu 

juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak, selain juga memunculkan 

dampak, kelalaian nafkah anak juga di sebabkan oleh 3 faktor yaitu: 

a. Tidak dimasukan tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan 

Perceraian merupakan sesuatu perbuatan atau keputusan yang diambil di 

karenakan sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami istri. Kebanyakan istri 

 

66Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. h. 817-818 
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menggugat cerai suaminya karna suami sudah tidak menafkahi, sering terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga, suami sudah kawin kembali tanpa izin istri dan 

masih banyak hal lainya. Semua tindakan yang diambil akan berunjung ke 

pemberian nafkah pasca perceraian. Seperti kebanyakan yang terjadi istri 

mengajukan perkara perceraian ke pengadilan tidak berfikir panjang dengan hasrat 

yang tinggi untuk berpisah istri melupakan hal penting bahwa di dalam isi surat 

gugatan bukan hanya tentang ingin cerai dan pembagian harta bersama atau yang 

lain, melainkan tentang nafkah anak.  

Pencantuman tentang nafkah anak pada isi surat gugatan juga penting karena 

mengingat setelah bercerai suami juga masih wajib menafkahi anaknya sampai ia 

bisa mandiri, karena jikalau nafkah anak tidak di cantumkan dalam ini surat 

gugatan maka pada putusan sebentar hakim hanya membacakan dan memutuskan 

apa yang ada di dalam isi surat gugatan. Setelah adanya putusan maka berakhirnya 

segala  hubungan antara suami dan istri kecuali anak, kebanyakan yang terjadi 

setelah pasca bercerai suami sudah tidak lagi mau menafkahi anaknya apalagi hak 

asuh jatuh kepada mantan istri. Suami hanya menafkahi kapan pun dia suka 

sehingga tidak ada kekuatan hukum mantan istri terhadap ketidak pemberian nafkah 

kepada anak karena pada saat bercerai suami tidak di kasih beban oleh pengadilan 

untuk wajib menafkahi anaknya sampai mandiri, semua itu di sebabkan karena di 

dalam surat gugatan tidak tertera tentang nafkah anak. 

b. Ekonomi suami tidak mencukupi 

Kelalaian nafkah anak bukan hanya terjadi karena tidak ada beban yang di 

kasih oleh pengadilan kepada mantan suami melaikan juga bisa terjadi di karenakan 

mantan suami mempunyai masalah dalam keuangan sehari-hari, mantan suami 

setelah pasca perceraian sudah mulai kehilangan kebugaran jasmaninya sehingga 

hanya bekerja pas-pasan saja. Sehingga untuk menafkahi anaknya tidak sempurna 

dalam artian pemberian nafkah kepada anak itu hanya jikalau mantan suami 

mempunyai uang, maka demikian itu mantan suami menyampaikan bahwa dia tidak 
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mampu menafkahi anaknya dikarenakan tidak memiliki ekonomi yang cukup, 

perkerjaanya pun tidak bisa mencukupi maka ia meminta bantuan mantan istri 

untuk sama-sama menafkahi anaknya walupun mereka berdua sudah bercerai. Hal 

tersebutlah sehingga pemenuhan nafkah anak bisa saja terlalaikan. Ini bisa jadi 

salah satu  penyebab terjadinya perceraian juga karena masalah ekonomi tersebut. 

Ekonomi keluarga sangatlah penting bagi kesejahteraan keluarga akan tetapi 

manajeman keuangan juga lebih penting sehingga keungan keluarga terkontrol.  

c. Tidak ada rasa tanggungjawab 

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. 

Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan 

hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai 

pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. 

Adapun tinjauan umun tentang anak yaitu, Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai 

seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, 

yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

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

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.67 

Kewajiban orang tua dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya 

sangatlah penting. Sehingga apapun yang terjadi anak pantas mendapatkan apa 

yang di dapat mulai dari rasa aman, kebutuhan dalam proses perkembangan dan 

lainya. Kelalaian nafkah anak pasca perceraian bukan hanya karena tidak ada 

tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan atau orang tua yang tidak mampu, 

kelalaian juga bisa terjadi akibat orang tua dalam hal ini mantan suami melupakan 

tangguang jawab menafkahi pertumbuhan dan perkembangan anaknya. 

Akibat di atas sehinga nafkah anak terlalaikan tanggung jawab ayah sangatlah  

penting. Sesibuk apapun pekerjaan jangan pernah melupakan tanggung jawab yang 

 

67Presiden RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, http:// 

www.Bphn.Go.Id (Jakarta, 2014), p. h. 3-5. 
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di pikul karena akibat dari ketidak puasan dan kenyaman seorang anak anak maka 

anak tersebut bisa saja berubah tingkat psikologinya sehingga prilaku-prilaku yang 

tidak baik mulai muncul dalam kepribadian anak tersebut. 

Adapun sebagai pelengkap bahwa pemberian nafkah anak diatur di dalam 

perundang-undangan, kompilasi hukum islam serta Al-quran dan Hadist yang 

antara lain sebagai berikut; 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan 

Pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan menjelaskan bahwa: 

d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya 

e. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut 

f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

2. Sedangkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian 

menjelaskan bahwa: 

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

adalah hak ibunya; 

5. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

6. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya68 

 

 

68Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam. h. 14 
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2. Implementasi Nafkah Anak yang tidak dituntut dalam Surat Gugatan 

Pasca Perceraian 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa sebelum mengadakan tuntutan kembali 

berkaitan nafkah anak yang sebelumnya tidak di isi dalam surat gugatan istri yang 

menuntut menemui mantan suami atau pada pasca hakim meutuskan bahwa suami 

istri telah resmi berpisah dan disampaikan bahwa hak asuh anak jatuh pada istri 

maka disitulah istri mengajukan kesepakatan dengan mantan suami bahwa istri siap 

menjaga dan melindungi serta merawat anak akan tetapi suami juga harus 

menafkahi anak tersebut sampai anak itu bisa mandiri. 

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya 

pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena 

telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat 

dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan 

nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang 

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) 

pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah 

biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.69 

Seperti yang sudah di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa 

ayah punya kewajiban penting untuk menafkahi anak. Selain itu untuk menambah 

data yang lebih kredibel, penulis kemudian mendapatkan penjelasan dari seorang 

panitera bahwa setelah adanya kesepakatan antar mantan suami istri tentang 

tanggungjawab mantan suami membiayai anaknya maka suami harus komitmen 

dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi apabila setelah adanya kesepakatan 

tersebut dan selama 1 – 3 tahun berturut-turut mantan suami tidak melaksanakan 

 

69Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Ditjen 

Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) h. 21 
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kewajibanya memberi nafkah terhadap anaknya maka mantan istri boleh 

mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kelalaian dari kesepakatan tersebut. 

Pihak akan senantiasa menerima dan memproses perkara tersebut dan mantan 

suami akan di kenakan ganti rugi kepada mantan istri akibat kelalaian tersebut. 

Hakim akan memutuskan berapa yang harus di bayar mantan suami kepada mantan 

istri sebagai ganti rugi. Hakim akan memberikan presentase jikalau nafkah anak 

yang dilalaikan itu terhitung dari putusnya perkawinan, apabila pada saat adanya 

putusan perceraian anak tersebut masih kecil dan kelalain yang terjadi dengan retan 

waktu yang lama maka  pembayaran kepada anak makin tinggi sesuai kebutuhan 

anak tersebut. Selain itu juga hakim juga punya metode ganti rugi yang lain yaitu 

menargetkan berapa yang akan mantan suami bayar kepada mantan istri sebagai 

ganti rugi atas kelalaian yang terjadi yakni hakim sudah punya nominal tersendiri 

untuk menyetarakan pembiayaan tersebut, misalnya 5 juta setiap bulan yang akan di 

berikan kepada anak mulai dari anak tersebut masih kecil sampai usia yang sudah 

bisa mandiri, akan tetapi metode ini memungkinkan anak tersebut akan rugi, karna 

berbeda biaya masih kecil dan biaya ketika sudah besar apalagi anak tersebut anak 

perempuan.  

Beda halnya dengan implementasi nafkah anak apabila ekonomi mantan suami 

tidak mencukupi maka, dalam hal ini istri juga harus paham mau diajak bicara serta 

membuang jauh-jauh keegoisan di dalam diri walaupun sudah pernah disakiti atau 

dikhianati. Sehingga komunikasi antar mantan suami dan istri juga bisa terjalin 

demi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Karena jikalau juga bertahan 

dengan keegoisan masing-masing maka kelalaian nafkah anak bisa terjadi. Mantan 

istri harus siap menerima segala keluhan dan permintaan mantan suami untuk 

sama-sama bahu membahu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anaknya 

sendiri hingga sampai dia dewasa dan bisa mandiri. Hanya dengan jalan beginilah 

anak bisa menerima nafkahnya dari orangtuanya walaupun sudah bercerai. 
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Selain itu implementasi nafkah anak apabila orang tua tidak memiliki tanggung 

jawab dalam hal ini ayah sebagai orangtua kandung, sudah jelas tertera dalam 

Firman Allah Swt Surah Al-Baqarah Ayat 233 dan hadits Rasulullah Saw 

 ⧫◆❑◆ ➔  

➔⬧ ⬧❑ 

✓◼  ☺ ◆  

 ⬧⧫▪  ◼⧫◆ 

❑❑ ⬧ ➔  

➔◆❑◆ 

➔   ⬧➔ 

▪⧫  ➔   ▪➔ 

⧫◆ ⬧◆❑ ◆  

❑❑⧫  ◼⬧◆❑   

◼⧫◆ ◆❑   

⬧  ⬧ ◆  

⧫ ⧫⬧ ◆ ⧫⬧◆ 

⬧  ☺◼⧫  ◆ 

◆  ❑➔⧫◼ 

⬧ ⬧ ◆  

◼⧫ ⬧ ☺   

⬧◆ ➔   

❑→◆   

❑☺◼◆     

⧫❑➔◆➔⬧ ⧫    

Terjemahnya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 
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Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli waris pun 
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan 
antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran dengan cara  yang patut. bertakwalah  kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.70 

Hadist Rasulullah 

يَارُسوَل اللِّة اَنَّ اَبَا ُسْفيَاَن َر ُخّل ثَِحيٌح َولَيَس يُْعِطْينِى َوَولَِد َعن َعِايَشةَ اَّن ِهْندَّ ابِْنَت ُعتْبَة قااَت : 

 ي اِالَّ َمااََخْذُت ِمْنةُ َوُهَو الَيَْعلَْم  قَاَل : ُحِذي َمايَْكِفْيِك َو َو لَدَ ِك بِاْلَمْعُروِف )رواه البخارى( 

Artinya: “Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak 
mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus 
mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Rasulullah bersabda, 
„ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu 
dengan cara yang baik.” (HR Bukhari)71 

Hadist di atas menjelaskan bahwa jelas kewajiban seorang ayah untuk 

memberikan nafkah kepada anaknya tanpa terkecuali karena anak tersebut 

merupakan darah daging dari perkawinan antar kedua orangtuanya. 

Orang tua punya kewajiban penting pasca perceraian salah satunya ayah wajib 

memberi nafkah kepada anak, atau bisa jadi faktor kenapa ayah tidak bertanggung 

jawab atas nafkah anaknya boleh jadi ayah ini tidak memahami secara mendalam 

tentang nafkah. Sehingga kelalaian terjadi, ayah berfikir jika sudah berpisah dengan 

istrinya dia tidak lagi ada hubungan dengan istri maupun anaknya sampai dia tidak 

mau memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Padahal yang sebenarnya bahwa 

apapun yang terjadi ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walupun sudah 

bercerai dengan istrinya seperti yang sudah di jelaskan pada ayat al-qur’an dan 

hadits di atas. 

 

 

 

 

 

 

70Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. h. 47 

71Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 6 (Beirut: Dar Al Fikr) h. 193  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh tiga 

faktor yaitu, pertama, tidak ada tuntutan dalam isi surat gugatan dalam 

artian istri ketika mengajukan gugatan ke pengadilan tidak memikirkan 

untuk mencantumkan tentang nafkah anak melaikan hanya gugatan cerai, 

harta bersama, hak asuh, dan lain sebagainya. Nafkah anak sangatlah 
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penting karena apabila tidak tertera dalam isi surat gugatan maka tidak ada 

upaya hukum untuk menggugat mantan suami setelah adanya putusan 

pengadilan. Kedua, ekonomi suami sudah tidak mencukupi karena mantan 

suami memiliki masalah keuangan, kebugaran jasmani mulai berkurang dan 

bekerja hanya pas-pasan saja. Sehingga untuk menafkahi anak tidak 

sanggup lagi, itu pun saat  suami mempunyai uang. Maka demikian itu 

mantan suami meminta bantuan kepada mantan istri untuk membantu 

menafkahi anaknya. Ketiga, tidak ada rasa tanggung jawab mantan suami 

kepada anaknya, terlebih jika hak asuh anak jatuh pada ibunya sehingga 

bapak dalam hal ini sebagai mantan suami berfikir masa bodoh, karena 

berharap ibunya yang akan menafkahi karena dia yang merawat dan 

memelihara petumbuhan serta perkembangan anak. 

2. Untuk mendapatkan nafkah anak, walaupun tidak tertera dalam isi surat 

gugatan maka mantan istri harus bertemu dengan mantan suami guna untuk 

membicarakan tentang nafkah anak sehingga suami mempunyai rasa 

tanggung jawab yang besar menafkahi anaknya, akan tetapi mantan istri  

harus membuat perjanjian secara tertulis atau melalui notaris sehingga 

adanya kesepakatan bahwa mantan suami siap menafkahi anaknya walupun 

tidak ada dalam putusan pengadilan. Kemudian jika mantan suami 

melalaikan perjanjian yang telah disepakati kurun waktu 1-3 tahun maka 

mantan istri boleh mengajukan tuntutan baru ke pengadilan atas kelalaian 

nafkah anak tersebut, sehingga pengadilan akan memproses dan mantan 

suami akan dipanggil oleh pihak pengadilan untuk dimintai 

pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Mantan suami akan dijatuhi 

hukuman denda sesuai pertimbangan hakim pengadilan agama. 

B. Saran 
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1. Saran saya semoga skripsi ini menjadi acuan kepada masyarakat khususnya 

istri yang mau menggugat suami agar dalam isi surat gugatan kiranya 

mencantumkan tentang nafkah anak, agar ada upaya hukum dari pengadilan 

ketika mantan suami melalaikan tanggung jawab menafkahi anaknya. 

2. Kepada mantan suami terutama yang masih mampu secara fisik hendaknya 

berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah bagi anak-anaknya 

dengan nafkah yang halal, walaupun telah bercerai Jadilah ayah yang 

bertanggung jawab. Karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh 

Allah SWT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad, Abd, and Nuarrual Md Dahlan, ‘Kewajiban Menanggung Nafkah Anak 

Tak Sah Taraf: Satu Kajian Kes Di Negeri Kedah’, Kanun: Jurnal Undang-

Undang Malaysia, 28.2 (2016) 

Afandi, Moh, ‘Hukum Perceraian Di Indonesia : Studi Komparatif Antara Fikih 

Konvensional , UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara- Negara Muslim 

Perspektif Ham Dan Cedaw’, Al-Ahwal, Vol. 7, No (2014) 

Al-Anam, Hidayat, Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Tahun 2014-2015, Skripsi (Semarang, 2016)  

Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Dan Perundangan Islam, Jilid 7 (Jakarta: Dewan 



69 

 

Pustaka, 2010) 

Az-Wahbah, Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011) 

Aziz Abdullah, Al-Fauzan, Fiqh Sosial (Jakarta: Qishti Press, 2007) 

Bahruddin, Muhammad, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Dalam Putusan MK 

(Semarang: Fatawa Publising, 2014) 

Bahri, Syamsul, ‘Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam’, Kanun: Jurnal Ilmu 

Hukum, 2015 

BIP, Tim Redaksi, 3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta 

Penjelasannya, ed. by Saptono Rahardjo (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) 

Bukhari, Al, Shahih Al-Bukhari, Juz 6 (Beirut: Dar Al Fikr) 

Cholifah, Nur., and Bambang Ali Kusumo, ‘Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian’, 

Wacana Hukum, 9.2 (2011) 

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: 

Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) 

Djalil, Basiq, Peradilan Agama Di Indonesia, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2017) 

Hidayat, Syaiful, ‘Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan 

Agama’, Penelitian Dan Kajian Keislaman, 4.2 (2016) 

Ibrahim, Jhonny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: 

Bayumedia Publishing, 2006) 

Ibn Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, Fikih Sunah Wanita (Jakarta: Qishi Press, 

2013) 

Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 

Agama, 2009 

Jonaedi, Efendi, and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) 

Kaluku Mario, ‘Fenomena Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan Dan Akibat 

Hukumnya Pada Masyarakat Kecamatan Belang’, Skripsi, 2015 

Malahati, Masnilam I., ‘Tinjauan Hifdzun An-Nafs Dalam Penglepasan Nafkah 

Anak Oleh Ayah Yang Mampu Bekerja’, Skripsi, 2018 

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011) 

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Ditya 

Bakti, 1992) 

Mutjaba, Safuddin, and Imam Jauhari, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam 

(Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003) 

Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012) 



70 

 

Mujahidin Ahmad, Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018) 

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002) 

Narbuko, Cholid, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 

Nasional, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002) 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Pengadaan Hakim (Jakarta, 2017) 

Penyusun, Tim, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah (manado: Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN), 2016) 

Raco, R, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Grasindo, 2010) 

Rianto, Yatim, Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar (Surabaya: SIC, 

1996) 

Rijal, Achmad Rois, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan 

Agama Gresik Tentang Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah 

Lagi (Surabaya, 2017) 

RI, Kementerian Agama, Al-qur'an dan Terjemahannya, (PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia) 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Jakarta, 2009) 

RI, Presiden, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak’, Http://Www.Bphn.Go.Id (Jakarta, 2014) 

Rodliyah, Nunung, ‘Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Keadilan Progresif, 5.1 (2014) 

 

 

Rozi, Ahmad Fahrur, Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg Tentang 

Nafkah Madiyah Anak Pasca Cerai Talak (Surabaya, 2019) 

Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006) 

Setiawan, Ebta, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1’, 

Http://Ebsoft.Web.Id, 2009 

Singarimbun, Masri, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1995) 

Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2013) 



71 

 

Sugono, Dendy, Kamus Bahasa Indonesia, ed. by Dendi Sugono (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) 

Susantin, Jamiliya, Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya 

Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura 

(Malang, 2014) 

Suyanto, Bagong, and Dkk, Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masalah Dan 

Upaya Pemantauannya (Surabaya: Lutfhansa Mediatama, 2000) 

Wasman, Wasman, and Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di 

Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011) 

———, Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 

 

  



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Sesi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tondano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tondano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tondano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

BIODATA PENULIS 

 Nama   : Silfana Dali 

 NIM   : 15.1.1.005 

 Tempat Tanggal Lahir: Manado, 01 April 1998 

 Jenis Kelamin  : Perempuan 

 Fakultas/Prodi/ Sem : Syariah/Akhwalul Al-Syakhsiyyah 

 PTKIN   : Institut Agama Islam Negeri Manado 

Alamat Rumah : Molompar Utara, Kecamatan Belang Kabupaten  

  Mitra 

Nama Orang Tua : 

 Ayah   : Simin Dali 

Ibu   : Nona Ibrahim 

Pekerjaan Orang Tua : 

 Ayah   : Wiraswasta 

 Ibu    : Wiraswasta 

Pendidikan 

▪ SD Muhammadiyyah Molompar     

▪ SMP N 3 Belang      

▪ Madrasah Aliyah Negeri Model Manado      

▪ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 

Organisasi 

• Anggota Dema Fakultas Syariah   (2017) 

• Bendahara HMPS-AS    (2018) 

• Anggota Generasi Baru Indonesia GenBI (2018-2019) 

 

 

Manado, 12 Mei  2020 

Hormat Saya, 

 

 

Silfana Dali 


