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ABSTRAK 

 

Risma Fatimah. C.100.080.020. Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim 

Dalam Menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak 

Hadhanah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta). Skripsi. Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini 

yaitu untuk mendeskripsikan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan 

putusan perceraian serta untuk mendeskripsikan mengenai pertimbangan hakim 

dalam menentukan tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/hak 

hadhanah. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau 

menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan 

masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan 

untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode 

pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris. 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil 

wawancara dan putusan perceraian yang telah dijelaskan dalam uraian hasil 

penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim 

dalam putusan perceraian talak No: 0302/Pdt.G/2011/Pa.Ska telah sesuai dengan 

perundangan yang mengatur mengenai masalah perceraian sekaligus mengenai hak 

alimentasi anak/hak hadhanah kepada anak-anak korban perceraian. Karena dalam 

hal ini, adanya pengaturan mengenai hak alimentasi anak/hak hadhanah telah 

diposisikan sebagai akibat hukum dari adanya suatu perceraian/pemutusan 

hubungan perkawinan. Khususnya dalam perkara cerai talak antara Fulan dan 

Fulaniwati yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta ini telah 

memenuhi rasa keadilan tidak hanya bagi kedua belah yang bersengketa tetapi 

yang terpenting bagi kedua anaknya yang masih tergolong anak di bawah umur 

atau belum mumayyiz. Mengenai pembebanan hak alimentasi anak/hak hadhanah 

terhadap anak di bawah umur yang diputus pula dalam suatu putusan perceraian 

merupakan hal yang memang seharusnya perlu diperhatikan lebih bagi hakim yang 

memeriksa perkara perceraian baik berupa cerai talak ataupun cerai gugat, hal ini 

dilakukan semata-mata demi menjamin kesejahteraan hidup si anak. Meskipun 

hubungan antara suami dan isteri telah hapus/hilang sehubungan adanya perceraian 

akan tetapi hubungan antara anak dan orang tuanya tidak dapat hilang begitu saja 

terkait tetap adanya kewajiban/tanggung jawab orang tua yang harus dipenuhi 

setidaknya hingga anak mereka telah mumayyiz atau berumur 21 tahun dan telah 

dapat menafkahi hidupnya sendiri. Pengaturan mengenai perceraian sekaligus 

adanya pemenuhan hak alimentansi anak/hadhanah telah diatur dengan jelas dalam 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Alimentasi 
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ABSTRACT 

 

Risma Fatimah. C.100.080.020. About Judicial Review Justice 

Considerations In Determining The Right Decision Against Divorce Child Alimony 

Rights Or Hadhanah (Case Studies from the Court of Surakarta). Thesis. Faculty 

of Law of Surakarta Muhammadiyah University. The purpose of this study is to 

describe the consideration of the judge in determining the responsibility of parents 

of children alimony rights or Hadhanah rights. 

In this study, the authors use this kind of research descriptive, as for the 

purposes of this study is to interpret or said that in essence is a way to solve 

existing problems, then the data is collected, compiled, summarized, for 

subsequent use in the preparation of this thesis the basic . Whereas the approach 

in this study the authors use an empirical method of juridical approach. 

Based on data already collected data from interviews and a divorce 

decision which has been described in the description and discussion of research 

results, it can be concluded that consideration of the judge in the divorce judgment 

divorce No.: 0302/Pdt.G/2011/Pa.Ska are in accordance with the legislation and 

at once set about divorce issues regarding child alimony rights or the rights 

Hadhanah to children of divorce. Because in this case, the regulation on the 

children alimony rights or Hadhanah rights of law has been positioned as a result 

of the existence of a divorce or termination of marriage. Particularly in divorce 

cases divorce between Fulan And Fulaniwati Are decided by the religion judges of 

Surakarta has not only a sense of fairness to both sides to the dispute, but the 

important thing for her two children are still considered minors or mumayiz. 

Regarding the imposition of children alimony rights or the Hadhanah rights 

against minors who are terminated in a divorce judgment is that it should be on 

the lookout for judges who examined the case of divorce or a contested divorce 

either, this is done solely to ensure the welfare of the child. Although the 

relationship between husband and wife have been deleted or lost connection a 

divorce but the relationship between children and their parents can not just 

disappear or liabilities related to the persistence of parental responsibility that 

must be met at least until their children have mumayiz, or aged 21 years and have 

been able to provide for his own life. Regulation of divorce as well as the 

fulfillment of child alimony or Hadhanah has be clearly defined in UU No. 1 of 

1974 on marriage, PP No. 9 Year 1975 on the implementation of the Act Marriage 

and the Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the compilation of Islamic law in 

Indonesia. 

 

 

Key words: Consideration of Judge, Divorce, Alimony. 

 

 

 

 



1 

 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENENTUKAN PUTUSAN PERCERAIAN TERHADAP  

HAK ALIMENTASI ANAK/HAK HADHANAH 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) 

Oleh: Risma Fatimah (C.100 080 020) 

 

A. Pendahuluan 

Pada dasarnya anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua 

orang tuanya, dimana telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban orang tua 

dalam hal pemenuhan kebutuhan anak mereka, berupa pemeliharaan dan 

pendidikannya. Sesuai Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang 

menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

Namun seringkali di kemudian hari ditemukan suatu keadaan ketika 

keharmonisan suatu keluarga tidak dapat lagi dipertahankan atau dalam arti  

kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh sang ayah dan ibu yang 

telah berlangsung sekian waktu, di kemudian hari timbul suatu permasalahan 

atau konflik dimana memang tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya 

maupun keinginan untuk hidup bersama lagi, sedangkan penyelesaian secara 

kekeluargaan atau melalui perdamaian juga tidak menuai hasil, serta upaya 

keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu, 

mereka benar-benar tidak dapat membantu untuk mempertahankan keutuhan 

keluarga tersebut. Maka, pilihan terakhir penyelesaiannya adalah melalui 

pengadilan, yang pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain 

adalah perceraian. 
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Mengenai pemeliharaan, pendidikan dan penafkahan anak setelah 

terjadinya perceraian, pengadilan yang memutus perceraian tersebut dapat 

membebankan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan baik bagi anaknya maupun bekas isterinya. Penghidupan dan 

pemeliharaan anak inilah yang kemudian disebut hak alimentasi anak/hak 

hadhanah. 

Menyadari demikian pentingnya kedudukan anak dalam keluarga, 

individu, masyarakat, bangsa dan negara maka Undang-Undang telah mengatur 

hak-hak anak yang telah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. 

Sehingga kemudian berdasar pada latar belakang tersebut, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu mengenai 

pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian dan yang kedua 

yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab orang 

tua terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah. 

Pemelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah 

wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum 

perdata, memberikan sumbangan penelitian bagi Pengadilan Agama dalam 

meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga peradilan yang senantiasa 

menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum. 

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai 

intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.
1
 

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini, yaitu suatu metode 

                                                           
1
 Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,  Jakarta: Ghalia 

Indonesia. Hal: 34. 
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penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang 

akan diteliti.
2
  

Sumber Data Penelitian didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, 

meliputi; Bahan Hukum Primer berupa UU No. 1 Th. 1974 Tentang 

Perkawinan, PP No. 9 Th. 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Inpres 

No. 1 Th. 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, UU No. 7 Th 1989 Tentang Pengadilan Agama, 

UU No. 3 Th. 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1989, serta Putusan 

Perkara Cerai Talak No: 0302/Pdt.G/2011/Pa.Ska, lalu Bahan Hukum 

Sekunder berupa buku-buku yang relevan dan terkait dengan permasalahan 

yang dibahas. Dan kemudian Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan 

kamus bahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahan 

hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. 

Selain Penelitian Kepustakaan, diadakan pula Penelitian Lapangan, 

yang terdiri dari menentukan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama 

Surakarta karena cukup banyak penanganan perkara tentang perkara perceraian 

dan yang menyangkut mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak 

alimentasi anak/hak hadhanah selain itu menentukan pula subjek dalam 

penelitian ini yaitu Panmud Hukum dan Hakim Pengadilan Agama Surakarta. 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan 

mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum 

tersier yang mana semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk 

                                                           
2
 Winarno Surahman, 1989, Dasar dan Tekhnik Riset, Bandung: Tarsito. Hal: 26. 
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dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian, 

dan penelitian lapangan berupa Pengamatan (Observasi), Wawancara 

(interview), Populasi, serta Pengambilan Sample.  

 

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perceraian 

Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus suatu perkara 

perceraian baik mengenai perkara cerai talak maupun cerai gugat, berdasar 

pada peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur mengenai 

permasalahan perceraian sekaligus pula dengan melihat kenyataan yang terjadi 

berupa fakta-fakta hukum yang telah diperoleh melalui pengumpulan berbagai 

alat bukti maupun dari pengakuan para pihak sendiri. Karena semua itu yang 

akhirnya nanti akan membantu hakim dalam menyusun pertimbangan-

pertimbangan, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun pertimbangan 

peristiwa/duduk perkaranya. 

Adapun peraturan perundangan yang berlaku mengenai permasalahan 

perceraian meliputi, UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Inpres No. 1 Th. 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta UU No. 7 Th. 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006. Melalui 

berbagai peraturan perundangan tersebutlah yang akhirnya nanti akan 

digunakan hakim untuk menyusun pertimbangan-pertimbangan mengenai 

hukumnya dalam memutus perkara cerai talak tersebut. 

Majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menjatuhkan sebuah 

putusan dalam perkara perceraian memiliki pertimbangan-pertimbangan yang 
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meliputi pertimbangan mengenai perkara/duduk peristiwanya dan 

pertimbangan mengenai hukumnya, berdasarkan pada: 

a. Fakta hukum yang didapat dari berbagai alat bukti 

Setelah hakim mengumpulkan semua alat bukti yang telah 

diajukan oleh para pihak, baik alat bukti tertulis berupa Fotocopy 

Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan akta nikah yang menerangkan 

bahwa sebelumnya terdapat ikatan perkawinan di antara keduanya 

yang mana hal itu memang perlu dipastikan terlebih dahulu oleh 

hakim yang memeriksa perkara ini. 

Adanya keterangan dari para saksi dibutuhkan untuk lebih 

memperjelas duduk peristiwa yang terjadi antara para pihak, lalu 

hakim dapat memberikan pertimbangannya mengenai duduk 

perkara/peristiwanya. Dari situlah pula sebab/alasan perceraian para 

pihak dapat diketahui oleh hakim dengan jelas bahwa adapun alasan 

perceraian Fulan dan Fulaniwati dalam perkara cerai talak ini adalah 

dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus. 

b. Pengakuan para pihak yang bersengketa perihal kesediaan melakukan 

pemutusan perkawinan/perceraian 

Para pihak disini yaitu Fulan sebagai Pemohon dan Fulaniwati 

sebagai Termohon turut pula membenarkan keterangan-keterangan 

yang telah dikemukakan oleh para saksi terkait dengan sengketa 

dalam kehidupan perkawinan mereka. Terutama untuk pernyataan 

membenarkan terhadap duduk perkara/peristiwanya oleh Pihak 
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Termohon yaitu Fulaniwati telah menunjukkan bahwa apa yang 

didalilkan oleh Fulan selaku Pemohon memang benar adanya, serta 

dari pihak Fulaniwati sendiri telah bersedia untuk diceraikan oleh 

Fulan karena juga tidak ada iktikad baik dari Pemohon yaitu Fulan 

untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka lagi.   

c. Identifikasi alasan/sebab perceraian dikaitkan dengan hukum yang 

berlaku 

Perkara permohonan cerai talak dengan alasan perceraian 

dikarenakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga, terdapat pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan ketentuan Pasal 

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  

Alasan dari perceraian mereka telah diketahui jelas melalui 

keterangan yang telah diberikan oleh para saksi yaitu orang tua dari 

masing-masing pihak yang bersengketa serta keterangan-keterangan 

dari saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh para pihak sendiri 

yaitu Fulan dan Fulaniwati. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim 

telah menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 22 PP No. 9 

Tahun 1975 sebagaimana juga dengan ketentuan Pasal 76 UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Setelah kemudian didapat pertimbangan mengenai duduk perkara 

maupun hukumnya, pada akhirnya majelis hakim telah dapat memutus perkara 

cerai talak ini. Adapun putusan hakim tidak melebihi apa-apa yang 
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dimohonkan dalam petitum (Pasal 178 HIR/ Pasal 189 R.Bg)
3
, kecuali undang-

undang menentukan lain. Karena dalam memberikan putusan haruslah 

didasarkan pada rasa keadilan yang memang diinginkan para pihak. Maka dari 

itu setelah dijatuhkan putusan mengenai perkara cerai talak ini, akibat-akibat 

hukum dari putusnya perkawinan mereka baik mengenai kewajiban Fulan 

terhadap Fulaniwati yang telah menjadi bekas isterinya dengan memberikan 

mut’ah, maupun nafkah selama masa‘iddah, ataupun kewajiban Fulan bersama 

Fulaniwati terhadap hak anak-anaknya yang belum mumayyiz menyangkut hak 

alimentasi anak/hak hadhanah yang harus dijalankan karena telah menjadi 

kewajiban mereka dan telah ditentukan pula dalam amar putusan. 

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang 

mengabulkan permohonan Fulan selaku Pemohon dalam perkara cerai talak ini 

untuk menjatuhkan talak satu kepada Fulaniwati selaku Termohon dan segala 

akibat hukum yang menyertainya, dari hal tersebut penulis berpendapat bahwa 

pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian ini telah sesuai 

dengan peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan 

perceraian tersebut serta telah pula sesuai dengan kenyataan yang terjadi terkait 

dengan alasan perceraian Fulan dan Fulaniwati yang telah memenuhi 

sebagaimana yang ditentukan dalam aturan perundangan mengenai syarat-

syarat perceraian. Selain itu keinginan mereka untuk mencari keadilan melalui 

putusan hakim-pun telah tercapai pula. 

 

                                                           
3
 Mukti Arto, 2011, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. Ke-IX, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hal: 219. 
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C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Tanggung Jawab Orang Tua 

Terhadap Hak Alimentasi Anak/ Hak Hadhanah 

Dijelaskan pula bahwa salah satu akibat hukum yang terjadi setelah 

adanya  perceraian/putusnya perkawinan adalah mengenai hak alimentasi 

anak/hak hadhanah untuk anak-anaknya, terutama bagi anak yang masih belum 

berumur 12 tahun atau masih belum mumayyiz. Yang mana ditentukan bahwa 

hak hadhanah anak yang belum mumayyiz berada di tangan ibunya sedangkan 

seluruh biaya hadhanah menjadi kewajiban ayahnya hingga anak tersebut 

berumur 21 tahun atau hingga dapat menghidupi dirinya sendiri. 

Perkara cerai talak antara Fulan dan Fulaniwati ini dalam Putusan 

Perkara No. 0302/ Pdt.G/ 2011/ PA. Ska., selain mengabulkan permohonan 

cerai talak yang diajukan oleh Fulan selaku Pemohon terhadap Fulaniwati 

selaku Termohon juga telah memberikan akibat hukum menyangkut pemberian 

hak hadhanah bagi anak-anak mereka yaitu Noval Lexa dan Sella Damayanti 

yang masih di bawah umur. 

Kedewasaan bagi seorang anak, apabila dilihat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang secara umum menjelaskan bahwa anak dikatakan 

belum dewasa/masih di bawah umur apabila belum berusia 18 tahun. Namun 

demikian dalam penentuan hak alimentasi/hadhanah terhadap anak-anak Fulan 

ini, Hakim Pengadilan Agama lebih mengacu pada ketentuan di dalam 

Kompilasi Hukum Islam yang menentukan batas kedewasaan seorang anak 

berkaitan dengan hak-hak mereka untuk mendapatkan hak alimentasi/hak 

hadhanah dari orang tuanya yang telah bercerai. 
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Hak Alimentasi Anak/ Hak Hadhanah diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan. Pada UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan maupun di 

dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengatur mengenai 

penentuan hadhanah untuk anak-anak korban perceraian serta bersifat mengikat 

bagi yang dibebankan kewajiban untuk memenuhinya. 

Dalam menentukan kewajiban hak hadhanah untuk anak-anak setelah 

perceraian kedua orang tuanya, Hakim Pengadilan Agama berdasarkan pada : 

a. Kesanggupan dan Kemampuan Fulan (Pemohon) dalam membayar 

biaya Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah   

Pengasuhan anak-anak Fulan dan Fulaniwati yang belum 

mumayyiz jatuh di tangan Fulaniwati sebagai ibunya, sedangkan seluruh 

biaya hadhanah yang meliputi biaya pengasuhan/pemeliharaan serta 

pendidikan untuk anak-anaknya dibebankan kepada Fulan sebagai 

bapak. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surakarta memiliki 

kewenangan untuk menentukan besar minimal biaya yang harus 

diberikan Fulan kepada anak-anak korban perceraiannya dengan 

Fulaniwati. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa : 

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

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 kenyataannya tidak dapat memenuhi 

kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 

sesuatu kewajiban bagi bekas istri 

  

Penentuan biaya alimentasi/hadhanah yang harus dibayar suami 

bersifat relatif, dimana Hakim mendasarkan pada kesanggupan dan 

kemampuan suami dalam batas kepatutan atau kewajaran. Dalam kata 

lain mengenai besarnya biaya alimentasi/hadhanah bagi anak-anaknya 

dilihat dari kemampuan ekonomi Fulan sesuai dengan penghasilannya 

yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai karyawan suatu pabrik tekstil. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam. 

b. Pengakuan para pihak perihal penentuan besarnya biaya alimentasi 

anak/hadhanah 

Dengan adanya pengakuan dari para pihak perihal penentuan 

biaya alimentasi/hadhanah tersebut maka telah dapat dipastikan bahwa 

pembebanan Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah kepada Fulan 

sebagai ayah dari Noval Lexa dan Sella Damayanti telah benar/sesuai 

dan dapat dijadikan penunjang kehidupan anak-anaknya kelak setelah 

perceraian. 

c. Persangkaan Hakim yang dijadikan dasar dalam menentukan Hak 

Alimentasi Anak/Hak Hadhanah 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 HIR yang 

menyatakan bahwa persangkaan saja yang tidak berdasarkan pada suatu 

aturan Undang-Undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam 

menjatuhkan hukum jika persangkaan itu penting, teliti, tertentu, dan 
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bersesuaian yang satu dengan yang lain. Dan untuk menentukannya 

pula cukup sulit, karena hakim harus berdasar pada kemampuan suami 

yang mana di sisi lain hakim juga harus melindungi hak-hak anak-anak 

sebagai korban perceraian kedua orang tuanya. 

Di samping semua hal itu, perlu diketahui pula bahwa putusan 

hakim adalah bersifat mengikat, dalam arti sejak putusan dijatuhkan 

oleh hakim terkait pembebanan kewajiban membayar hak 

alimentasi/hak hadhanah kepada kedua anak Fulan sebagaimana yang 

telah ditentukan hakim dalam persidangan kepada Pemohon yaitu Fulan 

sejatinya mutlak harus dilaksanakan oleh Fulan yang mana tidak boleh 

diingkari atau dilanggar karena tentunya akan memiliki akibat hukum 

tersendiri misalnya saja dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan. 

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang 

menghukum Fulan atas biaya alimentasi anak/hadhanah bagi kedua anak 

Fulan yaitu Noval Lexa dan Sella Damayanti tiap bulannya minimal 

sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Penulis berpendapat bahwa 

putusan tersebut yang mana menentukan tanggung jawab orang tua dalam 

hal ini yaitu bagi Fulan telah sesuai berdasarkan peraturan Perundangan 

meliputi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 105 

huruf c dan Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia.  
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D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dalam memberikan pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan 

Agama Surakarta berdasarkan pada berbagai fakta hukum yang didapat dari 

berbagai alat bukti, melalui pengumpulan berbagai alat bukti, hakim dapat 

mengetahui dengan jelas perihal permasalahan yang terjadi/duduk 

peristiwanya. Fakta yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan 

peraturan perundangan yang berlaku.  

Kemudian diperlukan pula adanya pengakuan para pihak yang 

bersengketa yaitu Pemohon dan Termohon perihal kesediaan mereka untuk 

melakukan pemutusan perkawinan/ perceraian sehingga dapat dikatakan bahwa 

sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga 

mereka. Disamping Pemohon yang telah jelas keinginannya untuk bercerai 

dengan adanya pengajuan cerai talak ini, diperlukan pula kesediaan Termohon 

untuk diceraikan, karena telah diketahui pula bahwa dari pihak Pemohon 

sendiri juga tidak memiliki iktikad baik.  

Setelah itu lalu dapat dilakukan identifikasi alasan/sebab perceraian 

dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Alasan perceraian ini yaitu adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sedangkan alasan/sebab 

dari perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Th. 

1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Inpres No. 1 

Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

Dalam perumusan masalah yang kedua yaitu pertimbangan tentang 

tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/ hak hadhanah pasca 
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perceraian, majelis hakim Pengadilan Surakarta dalam memutus berdasarkan 

pada; Kesanggupan dan Kemampuan Fulan (Pemohon) dalam membayar biaya 

Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah, Hakim menentukan besarnya biaya 

hadhanah/alimentasi anak yaitu dengan berdasarkan pada kemampuan ekonomi 

dan tetap diperlukan pula adanya kesanggupan dari pihak Pemohon sendiri. 

Pengakuan para pihak baik itu Pemohon, Termohon ataupun para saksi 

yang mana adalah orang tua masing-masing pihak yang berperkara, perihal 

penentuan besarnya biaya Alimentasi Anak/Hadhanah karena dengan 

diikutsertakannya para pihak, diharapkan putusan yang dijatuhkan nantinya 

akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh masing-masing pihak karena 

telah disetujui oleh mereka sendiri. 

Persangkaan Hakim yang dijadikan dasar dalam menentukan Hak 

Alimentasi Anak/Hak Hadhanah. Hakim bebas untuk memberikan kesimpulan 

berdasarkan kenyataan yang ada dan dengan tetap bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan demi kesejahteraan bagi anak-anak korban perceraian 

orang tuanya tersebut. 

2. Saran 

Pada akhirnya, Penulis menyarankan agar bagi para pihak berperkara 

hendaknya memperhatikan dengan lebih serius mengenai kewajiban mereka 

terhadap anak, bagi hakim yang menangani perkara, hendaknya menjelaskan 

dan memberi pengertian bagi para pihak berperkara, bagi Lingkungan 

Peradilan supaya mengupayakan pula mengenai perlindungan hukum bagi 

anak-anak korban perceraian. 
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