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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Hadhanah 

Hadhanah berasal dari kata  –  –  yang berarti   

(lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat 

“hadhanah ath-thaairu baidhahu”, burung itu menggempit telur dibawah 

sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempi anaknya.
1
 

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”.
2
 

Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil 

yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. 

Para fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” adalah memelihara anak kecil 

laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias 

membedakan. Al-hadhn tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh 

dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang 

tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri 

karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara‟ 

menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang 

perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan 

tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.
3
 

Hadhanah menurut bagasa berarti “meletakan sesuatu dekat tulang 

rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan 

                                                           
1
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), h. 237  

2
 Abd rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2013), h. 175. 

3
 Ibrahim Muhammad Al-jamal, Fiqih muslimah, h. 341.  
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anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan 

memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: 

pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggupberdiri 

sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.
4
 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu 

mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup 

mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal 

yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, 

mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung 

jawab hidup.
5
 

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga 

atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur 

diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari 

kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk 

melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunya kemampuan untuk 

itu.
6
  

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang 

disebut denganan nama Sa‟ani, mengertikan hadhanah ialah pemeliharaan 

anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya 

                                                           
4
 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, h. 175 

5
 “Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi hukum Islam (Jakarta : 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.37. 
6
 “Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed. Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 1992), h. 269  
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serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang 

membahayakannya.
7
 

Menurut Qalyubi Dan Umaiyrah: 
8
 

Artinya : “hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus 

urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik”. 

 

Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian hadhanah di dalam istilah Fikih 

digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu 

Kafalah dan Hadhanah .
9
 

Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana 

adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap 

adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya 

perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara 

suami dan istri telah terjadin perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan 

bantuan dari ayah dan/atau ibunya.
10

  

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk 

memelihara dan mendidik anak mereka degan sebaik-baiknya. Pemeliharaan 

ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan 

pokok si anak.
11

 

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek : 

                                                           
7
 As-San‟ani, Subulus Salam, Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Cet.III, h.37 

8
 Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-„Umairah, Al-Mahali Juz IV, (Kairo : 

Dar Wahya Al-Kutub, 1971), h. 88  
9
 Amir Syarifuddin, hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 327 

10
 Ibid, h. 327 

11
 Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam si Indonesia, 

h.293. 
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a. Pendidikan. 

b. Pencakupannya kebutuhan. 

c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia 

tertentu). 

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak 

secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak 

mampu berdiri sediri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia 

dewasa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan 

pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya 

disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 

ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. 

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan 

Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah : 

a. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang 

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. 

b. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta 

pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai 

anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang 

telah bias berdiri sendiri.
12

  

                                                           
12

 Yahya Harahap,  hukum Perkawinan Nasional, (Medan : CV Zahir Trading CO, 1975), 

h. 204  
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Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala 

kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak 

adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. 

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh 

anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah ttujuh tahun untuk anak 

lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa 

asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak 

untuk memeilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi‟I 

berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika sudah berumur tujuh 

tahun atau delapan tahun. Sedagkan Imam Malik memberikan batas usia anak 

mumayyiz adalah tujuh tahun.
13

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas 

mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.
14

 Sedangkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak 

dikatakan mumayyiz  jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan 

pernikahan.
15

 

Para Ulama Fikih mendefinisikan : hadhanah yaitu melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, 

atau yang sudah besar tetapi blom mumayyiz, menyediakan sesuatu yang 

menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan 

                                                           
13

 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V, h. 

54.   
14

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademia Presindo, 

2007), h. 293 
15

  Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47. 
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merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri 

menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. 

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan 

merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini 

menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.
16

 

 

B. Dasar hukum Hadhanah 

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun 

jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan 

meteriil.
17

 Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, 

jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu 

dalam memikul dan  erusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. 

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, 

pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi 

perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah 

juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung 

jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban 

memlihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur‟an dan hadits. 

 

 

 

                                                           
16

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 

2009). Cet.III, h.326. 
17

 Al-Hamdani, Risalah Nikah,(Jakarta: Pustaka amani,2001). H.320. 
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1. Al-Qur‟an 

         

         

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang telah diperintahkan. (Q.S. At-tahrim :6).
18

 

 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk 

memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh 

anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan 

menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam 

ayat ini ialah, anak. 

 

           

         

          

        

           

     

 

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma’ruf, seorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah 

                                                           
18

 Departemen Agama Republik Indonesia, AlQur’an dan Terjemah, Surabaya, 1993, h. 

951. 
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karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al 

Baqarah 2 : 233)
19

 

 

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa 

tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi 

suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan 

pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan 

anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut 

disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah 

bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.
20

 

2. Al-Hadist 

        :         

              

        . )    

  ( 
Artinya :“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan 

bertanya : “Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku 

ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang 

menjadi pelindungnya dan usukku yang menjadi minumannya, 

tetapi taba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil 

dariku, maka sabdanya “Engkau lebih berhak terhadapnya 

selama engkau belum kawin dengan orang lain.
21

 

 

 

   :           

     :           
                                                           

19
 Ibid , h. 57. 

20
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), 

cet. 3. h. 237. 
21

 Abu Daud, Sunah Abu Daud, (Bairut, Dar Alfikri, 1996), h. 525. 
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          :   19 

       :        

     .
22

  

Artinya : "Ya Allah sesungguhnya saya tidak akan mengatakan ini kecuali 

saya dengar perempuan datang kepada Rasulullah dan saya duduk 

disampingnya, maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah 

sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah 

yang mengambil air untukku dari sumur Abi Ubah dan dia pun 

berguna sekali bagiku". Maka Rasulullah berkata : "Ini ayahmu 

dan ini ibumu,, pilihlah mana yang engkau sukai." Lalu anak 

tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya. 

 

 

C. Teori Maslahat dalam Islam 

Dalam pandangan Thomas Aquinas, suatu hukum disebut adil jika 

hukum tersebut dapat berfungsi efektif dalam menjamin atau melindungi hak-

hak subjek yang diaturnya, termasuk yang diatur dalam hukum positif, 

keadilan merupakan kehendak yang kekal diantara satu satu orang dan 

sesamanya untuk membertikan segala sesuatu yang menjadi haknya, defenisi 

ini memberikan gambaran hubungan antara “hak dan keadilan” hak yang 

dimiliki setiap manusia.
23

 

Dalam keadaan yang demikian kepastian hukum sangat diperlukan  

untuk menjalankan peraturan secara konsisten cara dan memperlakukan 

seseorang atau masyarakat dengan adil, maka peraturan hukum akan sangat 

membantu anggota masyarakat karena hukum diterapkan secara pasti dan 

konsisten. 

                                                           
  

 
22

 Abu Abdillah Abdussalam, Ibanatul Ahkam, Juz 3, Bairut, Darul Fikri, t. t, h. 465. 
23

 E.Sumaryono, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, 

Cetakan Kelima, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), h. 255  
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Menurut Jan Michiel Otto, untuk menciptakan kepastian hukumnya 

harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :
24

 

a.  ada aturan hukum yang jelas dan konsisten.  

b. instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk 

dan taat terhadapnya.  

c. masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum 

tersebut.  

d.  hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan 

hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum. 

e. Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.  

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan fenomena 

psikologi daripada hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal 

dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan 

hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah 

diputuskan.
25

 

Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak 

Hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, 

tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang 

tua dan anak dan menurut Wahbah al-zuhaily, hak hadhanah adalah hak 

berserikat antara ibu, ayah dan anak maka jika terjadi pertengkaran maka yang 

                                                           
24 Jan Michiel Otto, “Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden”, Terjemahan 

Tristam Moeliono, Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang, Cetakan Pertama, 

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003, h. 5 
25

 Ibid,  
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didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. 
26

Berdasar pendapat ini juga 

teori kepastian hukum digunakan untuk  memberikan kepastian dalam hal 

penyelesaian sengketa hadhanah. 

Disinilah letak dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum 

didalam upaya melakukan penegakan hukum yang sangat tergantung pada 

fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, 

serta menganalisis kasus dari pihak yang berperkara untuk menemukan 

kepastian hukum dalam hal menentukan pihak yang lebih berhak dalam 

mengasuh anak. 

Teori maslahat secara etimologi kata jamaknya Mashalih berarti 

sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau 

kerusakan. Maslahat kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti 

mencari yang benar.Esensi maslahat adalah terciptanya kebaikan dan 

kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang  dapat 

merusak kehidupan umum.
27

 

Ghazali menyatakan bahwa mashlahat adalah menarik manfaat atau 

menolak mudharat, dan artinya secara istilah pemeliharaan tujuan (maqashid) 

syara‟ yakni agama, akal, keturunan dan harta Segala sesuatuyang 

mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima adalah mashlahat.
28

 

                                                           
26 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Barui Van Hoepe, 

1999), h.  415 
27 M.Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum, (Medan:USU 

Pers,2002), h.  27 
28 Jamaluddin,  Analisis hukum perkawinan terhadap Perceraian dalam Masyarakat 

KotaLhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara , (Medan: Disertasi sekolah pasca sarjana 

Universitas  Sumatera Utara, 2008), h. 23  



 
 

 

29 

Menurut M. Hasballah Thaib,
29

Mengacu kepada kepentingan dan 

kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori al-mashlahat 

kepada tiga jenis yaitu: mashlahat yang dimaksud adalah kemashlahatan yang 

menjadi tujuan syara‟ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan 

keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari 

syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia 

dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari 

berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan. 

Teori kemaslahatan digunakan untuk mewujudkan kebaikan dan 

menghindari keburukan karena pada dasarnya tujuan hukum dalam islam 

harus berdasarkan kemaslahatan, karena masyarakat mengharapkan 

pelaksanaan hukum dan keputusan hakim dalam menyelesaikan masalah harus 

dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dalam hal ini keputusan hakim harus 

dapat memberi manfaat bagi para pihak yang bersengketa hadhanahdan bagi 

anak yang dimaksud dalam permasalahan hadhanah tersebut, karena pada 

dasarnya kewajiban melakukan hadhanah adalah tanggung jawab bersama 

kedua orang tua. 

D. Syarat-Syarat Hadhanah 

Seorang hadhin (pengasuh anak) yang menangani dan 

menyelenggarakan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan 

kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu 

                                                           
29 Ibid, Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa mashlahat adalah pandangan mujtahid 

tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum syara‟, Selanjutnya lihat Nasroen Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126 
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ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan 

hadhanahnya. Syaratsyaratnya itu adalah : 

1. Berakal, tidak terganggu ingatannya 

Sebab hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh 

sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan 

ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah.
30

 

2. Dewasa 

Sebab abak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang 

lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya karena itu dia tidak 

boleh menangani urusan orang lain.
31

 

3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik 

makhdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan 

yang bias mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. 

4. Amanah dan berbudi 

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya 

akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang yang rusak 

akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang 

diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan tugas ini. 

Namun Syayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti ini 

sangatlah sukar dipenuhi dan memberatkan seorang hadhin sehingga 

banyak anak-anak yang terlantar akibat sedikitnya hadhin yang bisa 

                                                           
30

 Moh. Rifai, et. Al, Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar, (Semarang: CV Toha 

Putra), h. 352 
31

 Wahbah Zuhaili, Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu, Juz 7, Bairut: Darul Fikri, t.th. 

h. 726. 
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memenuhi syarat ini, Islam tidak pernah mencabut anak dari asuhan ibu 

bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, karena kedurhakaan 

(kecurangannya). Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya pun melarang 

seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan 

orang yang berada dalam perwaliannya.
32

 

5. Islam 

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai 

pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak 

menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua 

orang tua. 

Hadhanah juga merupakan masalah perwalian sedangkan Allah 

tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Allah 

berfirman : 

( .....         ..... ( : 

Artinya : ... dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang 

kafir menguasai orang-orang mukmin ..... (An – Nisa' : 141) 

 

6. Belum kawin lagi, jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung dari 

anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa 

seorang ibu hanya punya hak hadhanah bagi anaknya selama belum 

menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-ahli fiqih 

tidak menggugurkan hak hadhanah pada ibu jika ia menikah dengan 
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kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung 

jawabnya.
33

 

7. Merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-

urusan degan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh 

anak kecil. 

 

E. Urutan Orang yang Melakukan Hadhanah 

Sebagaiman orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para 

fuqoha‟ menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada 

keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebgai 

berikut :
34

 

1. Ibu 

2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas 

3. Nenek dari pihak ayah 

4. Saudara kandung perempuan anak tersebut 

5. Saudara perempuan se ibu 

6. Saudara perempuan se ayah 

7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya 

8. Anak perempuan ibu yang seayah 

9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya 

10. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi) 
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11. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman) 

12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah 

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung 

14. Anak perempuan dari saudara lai-laki se ibu 

15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah 

16. Saudara perempuan ayah yang sekandung 

17. Saudara perempuan ayah yang seibu 

18. Saudara perempuan ayah yang se ayah 

19. Bibinya ibu dri pihak ibunya 

20. Bibinya ayah dari pihak ibunya 

21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya 

22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan 

mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.
35

 

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan 

muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan 

anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau 

berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing 

dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada.
36

 

1. Ayah anak tersebut 

2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas 

3. Saudara laki-laki sekandung 
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4. Saudara laki-laki se ayah 

5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung 

6. Anak lakilaki- dari anak laki-laki se ayah 

7. Paman yang sekandung dengan ayah 

8. Paman yang seayah dengan ayah 

9. Pamannya ayah yang sekandung 

10. Pamannya ayah yang searah dengan ayah.
37

 

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau 

ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih 

kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu : 

1. Ayahnya ibu (kakek) 

2. Saudara laki-laki se ibu 

3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu 

4. Paman yang seibu dengan ayah 

5. Paman yang sekandung dengan ibu 

6. Paman yang seayah dengan ibu 

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama 

sekali, maka hakim yang akan menunjuk seoarang wanita yang sanggup dan 

patut untuk mengasuh dan mendidiknya.
38

 

Menurut Sayyid sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah 

adalah ibu yang yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut.
39

 Para ahli 
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fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada 

kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagi berikut : 

Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan 

(umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah 

hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika ternyata ada 

suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara 

perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudar 

perempuen seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, 

kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, 

kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya 

sekandung , anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan 

saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, 

bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya 

ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang 

sekandung dari masing-masing keluarga iu dan ayah.
40

 

 

F. Masa dan Upah Hadhanah 

Pada prinsipnya masa hadhanah akan berakhir tatkala tidak 

membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi 

wanita jika ia sudah menikah, namun bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, 

menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah anak 
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berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan,
41

sedang 

menurut Imam Syafi‟i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, 

tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah 

dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, namun bila si 

anak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya.
42

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, 

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah 

melakukan perkawinan.
43

 

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat 

ditempuh melalui dua fase yaitu : 

1. Fase pemeliharaan yaitu waktu si anak itu memerlukan penjagaan dan 

bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. 

2. Fase beralihnya si anak ke tangan walinya, yaitu waktu si anak itu sangat 

memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran. 

Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus 

pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah.
44

 

Hadits sebagai pedoman tentang masa hadhanah di antaranya. 
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a. Sabda Rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada Rasulullah 

bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya) lalu 

beliau bersabda : 

      

Artinya :“Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum 

menikah (dengan laki-laki lain).
45

 

 

 

b. Peristiwa Umar bin Khatab yang memperebutkan anaknya dengan 

mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri 

Umar), kemudian khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu diserahkan 

kepada ibunya.
46

  

c.  Hadits yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah SAW, agar orang tua 

mengasuh anak-anaknya yang telah berumur 6 sampai 7 tahun untuk 

mengerjakan shalat, jika anak tersebut umur 9 tahun enggan 

melaksanakan shalat maka boleh dipaksa kalau perlu dipukul.
47

 

d.  Mengenai biaya hadhanah sama seperti upah rodhoah, ibu tak berhak atas 

upah hadhanah selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau 

selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih mempunyai 

hak nafkah.
48

 

Namun  jika terjadi perceraian maka seorang istri yang dicerai berhak 

atas upah hadhanah seperti halnya upah radha‟ah sebagaimana yang 

disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 223 dan surat At Talaq ayat 6. 
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Bedanya hanyalah nafkah langsung untuk keperluan anak, tetapi biaya 

hadhanah diberikan secara tidak langsung, karena diberikan kepada hadhin 

atau hadhinah.
49

 

Jika ibu tak sanggup melakukan hadhanah, maka hak hadhanah dapat 

dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), 

namun dalam hadhanah diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, 

mengingat keamanan si anak, sedang pada radha‟ah boleh dilakukan oleh 

selain kerabat karena tujuan radha‟ah ialah memberi makan anak dengan 

makanan yang sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedang tujuan hadhanah 

ialah memelihara dan mendidik anak.
50

 

Jika ibu enggan mengasuh kecuali dengan upah sedangkan di antara 

keluarga (mahram) anak itu ada yang bersedia mengasuhnya dengan sukarela 

maka hal itu harus dipertimbangkan sebagai berikut : 

a. Jika bapak itu orang yang mampu maka ia harus memberikan upah 

mengasuh itu kepada ibunya, anak itu tidak boleh diasuh oleh keluarganya 

yang lain meskipun dengan sukarela, karena pengasuh seorang ibu kepada 

anaknya lebih maslahat bagi anak itu sendiri, apabila bapak mempu 

membayarnya. 

b. Jika bapaknya orang yang tak mampu, atau upah mengasuh akan diambil 

dari harta anak itu sendiri, maka anak itu boleh diasuh oleh wanita 

keluarga yang mengasuh dengan sukarela. Hal ini atas pertimbangan 
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supaya harta anak itu selamat dan dapat dipelihara untuk kepentingan hari 

depannya.
51

 

 

G. Hadhanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

1. Menurut Hukum Perdata 

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Buku Kesatu hal Orang pada Bab X, XII, dan XIV. Pada pasal 289 

bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-akibat kekuasaan 

Orang Tua Terhadap Pribadi Anak  dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umumnya wajib 

menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan perdata 

mengenai siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang 

masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban 

orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua dan 

kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk member 

tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.
52

 

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan 

Orang Tua bagian I Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap 

Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama 

perkawinan orang tuanya, setiap anak-anak sampai dewasa tetap berada 
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dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut 

tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi 

pelepasan atas pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah 

ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak beada 

dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, 

kecuali dalam hal adanya pisah ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau 

tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali 

sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV tentang 

Kekuasaan Orang Tua bagian 3 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua 

Terhadap Pribadi Anak dalm Kitam Undang-Undang Perdata.
53

 

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur 

dalam Pasal 299 bab X Tentang Pemeliharaan Perkawinan, pada umumnya 

dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdara : “ setelah memutuskan 

perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil  dengan sah para orang 

tua atas keluarga sedarah atau semende dari anak-anak yang dibawah 

umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua 

akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua 

itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan 

mengandalkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat 

atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua.
54

 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak 

memelihara anak yang masih kecil tetap tanggungjawab orang tua baik ibu 
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maupun ayahnya. Kecuali apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya 

atau berprilaku tidak baik maka Pengadilan akan menetapkan siapa dari 

kedua orang tua yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak. 

Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 231 bab X Tentang 

pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undag-Undang 

hukum Perdata : “ Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan 

menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan 

keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-

undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”. Menurut 

pasal tersebut, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang 

tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan 

syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang 

sah.
55

 

 

 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan 

KHI 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang 

merupakan rangkaian dari hukum perkawinan Indonesia, akan tetapi 

hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam peraturan Pemerintahan 

nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah 
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penguasaan anak (hadhanah) belum dapat diberlakukan secara efektif 

sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu 

masih mempergunakan hukum hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab 

fiqih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu. 

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama, dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi 

hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk 

mengadili dan menyelesaikannya.
56

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku 

terus meskipun antara orang tua si anak putus karena perceraian ataupun 

kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak 

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan 

(menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan 

menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan 

tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketetuan ini sama dengan konsep 

hadhanah dalam Hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua 
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berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan 

sebaik-baiknya.
57

 

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika 

kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan 

ibunya sebagaimana dikemukakan dalam pasal 104 yaitu : 

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. 

Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan diberikan 

kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayaahnya dan 

walinya; 

2. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan 

dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.
58

   

 

Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus 

menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak 

disusukan oleh seorang ibu yang buka ibunya sendiri. Ketentuan ini juga 

releven dengan hal yang terdapat dalam ayat 233 surat Al-Baqaraah yang 

menjadi acuhan dalam hal pemeliharaan anak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 41, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab 

pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggungjawab material yang 

menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak 

mampu Pengadilan Agama  dapat menentukan lain sesuai dengan 

keyakinannya.
59
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Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan 

secara lebih rinci dalam hal  suami istri terjadi perceraian yaitu (1) 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh 

ayahnya.
60

 

Pada pasal 45 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang 

Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Menyatakan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat 2 menyatakan 

kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai 

anak asuh itu menikah atau dapat berdiri sendiri, yang mana kewajiban 

tersebut berlaku selamanya meskipun antara kedua orang tuanya putus.
61

 

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 47 ayat 1 bab X mengenai 

Hak dan Kewajiba antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai usia 

18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adal dibawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
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Pada ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar pengadilan.
62

 

Pada pasal 48 bab X mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang 

Tua dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyatakan orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berusia 18 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 

kepentingan anak itu menghendakinya.
63

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 meyatakan pada ayat : 

1).  Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 

21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan pernikahan. 

2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum didalam dan luar pengadilan. 

3). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat 

yang mampu menyesuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 

tuanya tidak mampu.
64

 

 

Jadi, degan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum 

mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan 

tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggungjawab ini tidak hilang 

meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana 

dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan 

memberikan segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan 

rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, 
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bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pegadilan Agama 

setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya 

hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan 

Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan  melalui hukum 

berdasarkan  putusan Pengadilan Agama.
65

 

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasannya tidak cakap atau 

tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan 

Pengadilan Agama. Adapun alas an pencabutan tersebut karena : (1) orang 

tua sangat melalaikan kewajiabn terhadap anaknya; (2) orang tua 

berkelakuan buruk sekali. 

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan 

kewajiaban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua 

itu atau sama sekali tidakmungkin melaksanakannya sama sekali, boleh 

jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu 

lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang 

tidak diketahui kembalinya.sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala 

tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang 

seharusnya memberikan contoh yang baik.
66

  

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut 

di atas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan 
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penguasaan kepada anaknya, jika yang dicabut kekuasaan terhadap 

anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurusi urusan 

pengasuhan terhadap anak tersebut, ibunyalah yang mengendalikan 

pemeliharaan dan pedidikan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, biaya 

pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaannya 

terhadap anaknya dicabut.
67
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