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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehadiran anak melalui proses kelahiran merupakan bagian daripada 

peristiwa biologis antara ikatan suami dan istri (pernikahan) yang terikat 

dengan hukum, konsekuensi untuk orang tua pada kelahiran anak adalah 

adanya hubungan hak dan kewajiban. Setiap anak memiliki hak-hak khusus 

baik secara material berupa sandang, pangan dan juga papan. Selain itu anak 

memiliki hak imaterial seperti hak untuk beribadah, mendapatkan perhatian 

berupa kasih sayang serta interaksi sosial. 

 Tujuan daripada sebuah pernikahan adalah untuk membentuk sebuah 

keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh 

sebab itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

mempersulit terjadinya sebuah perceraian. “Orang tua diberikan hak untuk 

melakukan pemeliharaan kepada anak dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya 

nafkah lahir dan nafkah batin yang orang tua berikan dalam pemeliharaan anak 

melainkan pendidikan formal dan pendidikan informal sangatlah penting. 

Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 

UUP No.l Tahun 1974 biaya pemeliharaan dan nafkah anak hingga anak 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah kewajiban seorang ayah.”
1
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 “Pada Pasal 77 Ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam terdapat dimana hak dan 

kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.”
2
 

“Terdapat kewajiban suami maupun istri yang harus dijalankan atau dipenuhi 

dalam sebuah perkawinan dan membina rumah tangga”.
3
 “Hak dan kewajiban 

suami istri dalam berkeluarga akan membentuk sebuah ketentraman maupun 

ketenangan hati, sehingga dengan tuntutan agama yaitu sakinahm mawadah 

dan warahmah”.
4
 

 Beberapa hak anak yang dijelaskan, yang paling utama adalah hak nafakah 

(alimentasi). Pemenuhan hak nafkah anak adalah wujud daripada tujuan 

dilangsungkannya pernikahan yang bertujuan untuk melindungi keturunan 

(hifz an-nasl).
5
 Pemenuhan hak nafkah terhadap anak juga meliputi daripada 

sandang, pangan dan papan yang akan membantu terhadap kehidupan atau 

perkembangan anak secara optimal. Pada Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum 

Islam dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung 

kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga biaya perawatan 

dan pengobatan bagi istri dan anak biaya pendidikan anak.
6
 QS. An-Nisa (34) 

menjelaskan bahwa; 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena 

Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
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yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka”. 

 Perkembangan zaman memberikan perubahan yang begitu signifikan 

terhadap tata cara berumah tangga, dimana terdapat banyak masalah rumah 

tangga mengenai mengenai suami tidak menjalankan tanggungjawabnya 

secara baik yang seharusnya suami sebagai pelindung maupun mengayomi 

istri dan anaknya.  

 Pernikahan tidak selamanya berjalan baik, dimana terkadang terdapat 

sebuah konflik. Konflik yang tidak kunjung mendapatkan solusi berupa 

perdamaian akan berujung pada perceraian. Perceraian yang diatur dalam 

Islam adalah wujud sebuah tindakan dalam kondisi darurat yang dibenarkan 

oleh agama, hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah terkait perbuatan 

halal yang paling dibenci oleh Allag adalah thalaq Pada kalimat lain dijelaskan 

bahwa: tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain 

daripada thalaq” (HR. Abu Dawud).
7
 

 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

tetapi tidak berhasil diatur Pasal 39 UUP No. l Tahun 1974. Alasan yang 

akurat bahwa sudah tidak lagi terdapat kecocokan dan tidak adanya persamaan 

tujuan dalam membina rumah tangga. Kedua alasan tersebut adalah alasan 

yang kemungkinan besar diterima oleh Pengadilan dalam perceraian, karena 

sebagai suami istri sudah tidak dapat hidup rukun kembali. 
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 Pada kasus perceraian Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh yang 

mana pihak Penggugat dilakukan oleh istri. Penggugat melakukan upaya 

hukum berupa cerai dengan alasan bahwa tergugat sering melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga dengan mengumpat atau berkata kasar kepada 

penggugat, melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak 

memberikan nafkah kepada penggugat atas penghasilan yang diperoleh 

tergugat selama ini. Hakim dalam putusan tersebut tidak memberikan atau 

membebankan kepada pihak tergugat mengenai tanggungjawab nafkah kepada 

penggugat dan anaknya. Hakim hanya memutuskanmengabulkan gugatan yang 

diajukan oleh penggugat. 

 Nafkah yang berarti belanjakan kebutuhan pokok yang dimaksudkan yaitu 

kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang yang membutuhkan. Pendapat 

dari sebagian ahli fiqih bahwa kebutuhan pokok primer lebih utama yang 

merupakan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), 

sementara yang lain beranggapan bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan 

(makanan).
8
 

 Nafkah merupakan biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak baik 

saat pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian. Nafkah bersifat elastis 

dan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi yang melingkupinya berupa fakta 

sosial serta perkembangan kebutuhan hidup. Nafkah meliputi biaya rumah 

tangga, biaya perawatan dan biaya kesehatan.
9
 

 Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menjelaskan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya 
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pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila kemudian si 

bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

 Tidak dimuatnya ketentuan mengenai nafkah kepada anak dalam Putusan 

Nomor 405/Pdt. G/2013/PA.Skh tidak sejalan dengan Pasal 41 (c) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat 

mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan 

menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Ketentuan ini 

menjelaskan bahwa kewajiban mantan suami berupa mut’ah, nafkah iddah 

(bila tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Jika penggugat seorang istri 

tidak menuntut hak dalam gugatan maka seorang hakim dapat menghukum 

mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah, iddah 

serta nafkah kepada anak. 

 Bahwa ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus yang terdapat pada 

Pasal 413 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu : (1) kematian, (2) perceraian, 

(3) putusnya pengadilan. Adanya akibat-akibat hukum yang berdampak 

kepada anak yang ditinggalkan maupun terhadap pasangan suami istri yang 

bersangkutan apabila perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian. 

 Adanya istilah cerai tebus talak di negara Brunei Darussalam yang artinya 

juga aturan yang menyatakan bahwa jika pihak suami tidak menyetujui 

perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui 

perceraian dengan tebusan.
10

 Dalam perceraian tebus talak akan ada jumlah 
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yang harus dibayar sesuai dengan taraf kemampuan dan kedua belah pihak 

mendaftarkan percerain tersebut.
11

 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan 

analisis penelitian mengenai nafkah pada anak berdasarkan peraturan hukum 

postif dengan judul: “Analisis Terhadp Jaminan Hak Nafkah Anak Akibat 

Perceraian Pada Sistem Hukum Di Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan penelitian yang akan diteliti diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan anak dalam hukum di Indonesia? 

2. Bagaimana hak nafkah atas anak pada hukum di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaturan hak anak di Malaysia dan Amerika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaturan hak anak di Malaysia dan Amerika. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran dan refrensi yang dapat menambah 

pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai Jaminan Hak 

Nafkah Pada Sistem Hukum Di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi hakim 

Pengadilan Agama dan suami istri serta diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan bagi pihak dalam memahami Jaminan Hak Nafkah Pada 

Sistem Hukum Di Indonesia. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode penelitian, meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Metode  Pendekatan 

 Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-

udangkan oleh lembaga atau aparatur pejabat negara yang berwenang. 

Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari 

lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Sangat terbatas 

pengkajian yang dilakukan, pada peraturan perundang-undangan (tertulis) 

yang terkait dengan objek yang telah diteliti.   
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Dalam metode pendekatan tersebut penulis memilih bentuk metode 

pendekatan normatif dari beberapa jenis metode pendekatan yuridis 

normatif yang dikenal, yang berupa inventarisasi  peraturan perundang-

undangan dan penemuan hukum in-concreto.    

2. Spesifikasi Penelitian 

 Menggambarkan secara jelas atau lebih bersifat deskriptif yang 

dimaksud dalam penelitian ini, tentang berbagai hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti, yaitu; a) Bagaimana kedudukan anak dalam hukum 

positif di Indonesia?; b) Bagaimana hak nafkah atas anak pada hukum 

positif di Indonesia? 

3. Sumber dan Jenis Data  

 Terdapat jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda 

dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Data Skunder 

 Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang 

berupa Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh mengenai perceraian. 

b. Data Primer 

 Merupakan data maupun keterangan yang berasal dari pihak 

yang terlibat dengan objek yang diteliti dimaksudkan untuk dapat lebih 

memahami arti, maksud dan tujuan dari data skunder yang ada. Data 

primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang 

dari data skunder. 
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4. Metode Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

 Dalam mengumpulkan data sekunder metode ini dipergunakan, 

dengan melakukan pencarian, mengiventarisasi dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, maupun data-data 

sekunder lainnya, yang terkait dengan objek yang dikaji.  Adapun alat 

pengumpulan data sekunder yang berbentuk format khusus dan dibuat 

untuk menampung segala macam data selama kajian dilakukan. 

Dengan menggunakan instrumen pengumpulan yang berupa form 

dokumentasi. 

b. Wawancara 

Dengan metode ini untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak 

yang dipandang memahami objek yang diteliti dengan cara bebas 

terpimpin.  

5. Metode Analisis Data 

 Dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah 

diperoleh dan diolah, berdasarkan norma, doktrin dan teori ilmu hukum 

yang ada. Menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika 

deduktif untuk membahas data yang telah dikumpulkan maupun telah 

diolah. 

Inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan objek penelitian adalah pembahasan tahap awal. Data yang 
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terkumpul akan diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan 

menggunakan teori Hukum Murini dari Hans Kelsen. 

 Sedangkan pendiskusian anatara data primer dengan data sekunder 

yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur, 

merupakan tahap kedua dalam metode ini. 

 

 

 

 

 

 


