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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

 

A. Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 

1. Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) 

Disusunnya Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu bentuk 

keberhasilan umat Islam Indonesia yang berkaitan dengan implementasi 

hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan 

hukum masyarakat Islam untuk digunakan dalam lingkup Peradilan 

Agama. Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai rujukan para 

hakim dalam memutuskan persoalan yang mereka hadapi, termasuk di 

dalamnya mengenai nafkah iddah.
1
 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b), nafkah iddah 

diberikan kepada istri kecuali dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan 

dalam keadaan tidak hamil. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 

talak ba’in dijatuhkan ketika perceraian terjadi atas kehendak istri yang 

diajukan dalam bentuk cerai gugat. 

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perceraian dalam 

bentuk cerai gugat istri dihukumkan nusyuz atau membangkang terhadap 

suami sebab istri menggugat cerai suami. Dalam hal ini, para ulama 

mazhab berpendapat bahwa nusyuz istri mengakibatkan istri tidak 

                                                             
1
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2004), 29. 
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mendapatkan hak nafkah dari suami, termasuk dalam hal ini hak nafkah 

iddah setelah perceraian.
2
 Sehingga dapat disimpulkan, dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 149 (b) istri yang dijatuhi talak ba’in dihukumkan 

nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.  

 

2. Nafkah Iddah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/AG/2007 

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari 

keempat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Negeri, 

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
3
 Pada keempat 

Peradilan tersebut masing-masing terdiri atas dua lembaga.  

Pertama, Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di 

ibukota kota yang daerah hukumnya meliputi kabupaten atau kota. 

Kedua, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang 

berkedudukan di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi 

wilayah provinsi.
4
 Perhatikan bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah (Jakarta: Amzah, 2009), 35. 
3 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah  (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), 65. 
4 Ibid, 65. 
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Dengan demikian, Mahkamah Agung melakukan pengawasan 

terhadap Pengadilan dalam lingkungan Peradilan di bawahnya. Tujuan 

berlakunya pembinaan satu atap peradilan adalah agar kekuasaan 

kehakiman dapat berada dalam satu komando, namun tidak mengurangi 

kebebasan hakim dalam memutuskan perkara.
5
 

Mahkamah Agung menangani suatu perkara ketika perkara yang 

diputuskan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi  membuat 

keberatan salah satu pihak. Pihak yang keberatan kemudian dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, baik dengan hasil putusan 

yang berubah atau tetap dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Pengadilan Tinggi.
6
 

Salah satu perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung adalah 

perkara Nomor 137/K/AG/2007. Pemohon kasasi awalnya mengajukan 

permohonan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Bekasi agar 

menjatuhkan talak dari Termohon kasasi terhadap Pemohon kasasi. 

Gugatan diajukan dengan alasan sejak tahun 2001 rumah tangga dirasa 

sudah tidak harmonis. Adapun penyebabnya karena tidak adanya nafkah 

dan seringnya terjadi pertengkaran yang berujung dengan ancaman 

menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan Pemohon kasasi 

dan ketiga anaknya. 

Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan gugatan tersebut, tetapi 

pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi 

                                                             
5 ibid, 66. 
6“Tugas Pokok dan Fungsi,” diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi. 
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Agama Bandung. Pengadilan Tinggi Agama Bandung keliru menafsirkan 

umur Pemohon kasasi pada buku kutipan akta nikah dan ketidakjelasan 

tahun waktu Termohon kasasi tidak memberi nafkah. Di samping itu 

menurut Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Agama Bekasi sudah 

benar dan tepat, sehingga harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung.  

Di sisi lain, amar putusan Pengadilan Agama Bekasi kurang 

lengkap, karenanya Mahkamah Agung menambahkan amarnya dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Sesuai ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan 

oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah nusyuz, maka Mahkamah 

Agung berpendapat Termohon kasasi harus dihukum untuk 

memberikan nafkah iddah, dengan alasan istri menjalani masa iddah 

untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami; 

2. Sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka 

Termohon kasasi dibebani memberikan nafkah kepada ketiga 

anaknya. 

Adapun hasil putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya 

adalah sebagai berikut: 

MENGADILI 

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi; 
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- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 

112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006; 

MENGADILI SENDIRI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat 

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga anaknya 

minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dimulai 

sejak putusan dijatuhkan hingga ketiga anak dewasa (21 tahun); 

Dari putusan nomor 137/K/AG/2007 di atas, diketahui bahwa  

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan istri dengan menghukum suami 

untuk memberikan nafkah iddah kepada istri. Dalam hal ini, Mahkamah 

Agung berdasar pada ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan mantan 

suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri.   

3. Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 Mengenai Nafkah Iddah 

Cerai Gugat 

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam disandarkan pada keharusan 

terpenuhinya perangkat sebuah peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam 
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yang digunakan di lembaga Peradilan Agama di Indonesia.
7
 Peradilan 

Agama sudah berusia sangat lama, namun hakim belum memiliki referensi 

yang dapat dijadikan rujukan dalam memberikan putusan. Ini berakibat 

hakim menggunakan kitab fikih tradisional tanpa suatu standarisasi, yang 

akhirnya dalam kasus sama bisa lahir putusan yang berbeda jika ditangani 

oleh hakim yang berbeda.
8
 

Gagasan perlunya penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasari 

pada beberapa pertimbangan berikut :
9
 

a. Harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum maupun masyarakat demi dapat berlakunya hukum 

Islam di Indonesia; 

b. Pandangan yang berbeda tentang syari’ah menyebabkan 

ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum 

Islam, sehingga tidak mampu menggunakan alat-alat yang tersedia 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya; 

c. Dalam sejarah Islam pernah diberlakukan hukum Islam pada tiga 

Negara, yaitu sebagai perundangan yang terkenal dalam fatwa 

Alamfiri, Majallah al-Ahkam Al-Adliyyah di kerajaan Turki Utsmani, 

dan Hukum Islam pada tahun 1983 dibukukan di Subang. 

Setelah gagasan tersebut disepakati, dibentuklah Tim Pelaksana 

Proyek Pembangunan Hukum Islam dengan Surat Keputusan Bersama 

                                                             
7 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 29. 
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2015), 21. 
9 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 30. 
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(SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 

1985 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. Bushtanul Arifin 

dipercaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota yang meliputi para 

pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.
10

 Tim melakukan 

penelitian pada kitab-kitab fikih tradisional dari berbagai mazhab, 

melakukan wawancara dengan ulama di berbagai daerah, penelitian 

Yurisprudensi, dan studi perbandingan ke berbagai negara.  

Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama yang terlibat di 

dalamnya, maka terumuslah Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan 

pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama 

untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Sejak saat itu secara 

formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum 

materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama.
11

  

Ketentuan nafkah iddah cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam 

yang dirumuskan pada Pasal 149 (b) sesuai dengan pendapat imam 

mazhab Hanafiyah, yaitu ketika perceraian terjadi karena pelanggaran dari 

istri maka istri tidak berhak atas nafkah iddah.
12

 Ketentuan tersebut tentu 

diberlakukan dengan adanya suatu pertimbangan. Seperti, istri yang 

melakukan gugatan terhadap suami disamakan dengan istri yang tidak taat 

pada suami. Karena ketidaktaatan pada suami inilah, maka istri tidak 

berhak atas nafkah iddah dari suami.  

                                                             
10 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,  34. 
11 Ibid, 50. 
12Sebagaimana dikutip oleh Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, Fiqh 

Munakahat, Terj. Abdul Majid khon (Jakarta: Amzah, 2015), 335. 
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Hal ini diberlakukan sebagai sanksi atau hukuman bagi istri yang 

dianggap membangkang terhadap suaminya. Di samping itu, di Pengadilan 

Agama di Indonesia proses perceraian tidak dipermudah demi bertahannya 

kehidupan rumah tangga.
13

 Sehingga istri harus terlebih dahulu 

memikirkan akibat dari pengajuan gugat cerai dan tidak mengganggap 

perceraian suatu hal yang mudah dilakukan. Hal tersebut dipertegas 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pekawinan Pasal 39 tentang 

putusnya perkawinan karena perceraian. 

Dijelaskan dalam Undang-Undang Pekawinan Pasal 39, bahwa: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam sidang di Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak; 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

Dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan 

Pasal 39, maka perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan 

yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan dalam sidang di 

Pengadilan.
14

 Istri hanya dapat mengajukan gugatan perceraian ketika 

suami tidak memberikan nafkah, cacat, timbulnya kemudaratan, suami 

                                                             
13 Wawancara dengan Muhammad Hilmy di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang, tanggal 5 Juni 2018. 
14 Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama 

(Jakarta: al-Hikmah, 1975), 133. 
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menghilang atau pergi sehingga menelantarkan istri dan ketika suami 

dipenjara.
15

 

Dalam penentuan nafkah iddah cerai gugat, Mahkamah Agung 

berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan nomor 

137/K/AG/2007, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan istri untuk 

mendapatkan nafkah iddah dari suami. Dalam hal ini, Mahkamah Agung 

menggunakan hak kekuasaan sebagai hakim dalam memutuskan perkara. 

Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 1970 Pasal 2, bahwa kekuasaan kehakiman diserahkan 

kepada badan peradilan dengan tugas untuk menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Wewenang yang demikian itulah yang disebut kekuasaan kehakiman 

yang ditetapkan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.
16

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 

Ayat 1, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum 

dan keadilan. 

Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman 

terutama dalam fungsinya  untuk menegakkan  hukum dan keadilan 

merupakan syarat negara hukum. Kemandirian disini berarti  Mahkamah 

Agung dan badan  peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

                                                             
15 Wahbah Az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmi> wa Adillatuhu> (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 

341. 
16 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 24-25. 
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Usaha Negara berada di bawah atap sendiri atau tidak berada di bawah 

atap departemen  atau badan lain. Sedangkan kebebasan berarti 

kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi 

oleh kekuasaan lain dalam masyarakat.
17

   

Adanya kekuasaan sebagai hakim tidak berarti hakim dapat 

sewenang-wenang dalam memutuskan perkara. Karena pada hakikatnya, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Makna yang 

terkandung dalam negara hukum bahwa  tidak ada  lagi  kekuasaan  yang  

sewenang-wenang. Semuanya baik yang memerintah maupun yang 

diperintah harus  tunduk pada  hukum yang paling tinggi yaitu hukum itu 

sendiri.
18

 Selain itu, supremasi hukum merupakan kaidah tertinggi untuk 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi 

hukum juga berarti bahwa penggunaan kekuasaan untuk menjalankan 

kehidupan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan harus 

berdasarkan kepada aturan hukum, maka jika tanpa landasan hukum, 

kekuasaan tidak memiliki legalitas.
19

 

Landasan kekuasaan kehakiman dilakukan melalui penetapan 

hukum dan dalam melaksanakan kekuasaan juga melalui aturan-aturan 

hukum. Di sisi lain hukum dapat pula berperan sebagai alat kontrol 

kekuasaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam 

                                                             
17Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif  

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 104. 
18 Djokosoetono, Hukum Tata Negara (Jakarta: Ind-Hill Co, 2006),  95. 
19 Kif Aminanto, Supremasi Hukum: Menuju Kehakiman yang Merdeka (Jember: Jember 

Katamedia, 2017), 83. 
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penegakan hukum, asas negara hukum menghendaki kekuasaan 

kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah atau 

kekuasaan lain.
20

 

Di samping itu, Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara 

tidak hanya melihat dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik 

hukum positif atau hukum agama. sebagai contoh ketentuan dalam 

putusan mahkamah Agung nomor 137/K/AG/2007, ditetapkan bahwa 

jatuhnya talak ba’in sebab adanya gugat cerai dari istri kepada suaminya 

tidak berarti istri nusyuz kepada suami. Sehingga Mahkamah Agung 

mengabulkan untuk memberikan nafkah iddah kepada istri.  

Mahkamah Agung dalam putusan ini mempertimbangkan alasan-

alasan yang digunakan oleh istri untuk menggugat suami. Selain karena 

sudah seringnya terjadi pertengkaran antara suami dan istri, suami juga 

sering melakukan kekerasan bahkan mengancam istri menggunakan 

senjata tajam. Maka untuk keamanan istri, Mahkamah Agung 

mengabulkan untuk menjatuhkan talak ba’in dan mengabulkan pemberian 

nafkah iddah demi terjaminnya kehidupan istri setelah berpisah dari 

suami. 

Putusan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan talak ba’in 

diperkuat dengan ketentuan dalam hukum Islam, bahwa talak dapat 

dijatuhkan dengan alasan sering terjadinya pertengkaran yang memuncak 

                                                             
20 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum 

dan Antinomi dalam Penerapannya,” Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1 (Februari, 2011), 62. 
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dan membahayakan keselamatan jiwa. Sesuai firman Allah Swt. dalam al-

Qur’an Surat an-Nisaa’ Ayat 35:
21

 

                             

                         

 

  Dari firman Allah Swt. di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

ketika di dalam rumah tangga dikhawatirkan terjadi perselisihan, maka 

harus adanya penengah di antara suami dan istri untuk mendamaikan 

keduanya. Namun ketika usaha tersebut tidak berhasil maka perceraian 

tidak bisa dihindari, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam 

hubungan rumah tangga yang menjadi tujuan suatu pernikahan.
22

  Dalam 

hal perbedaan ketentuan hukum tentang nafkah iddah dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 

137/K/AG/2007, hakim dapat menggunakan dasar hukum yang lebih 

tepat dengan mengedepankan aspek maqᾱṣid atau tujuan utama hukum.
23

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 “Q.S. an-Nisaa’ [04]: 35”, diambil dari Quran In Word Ver 1.2.0: Versi Arabic, Program yang 

Diproduksi oleh Mohamad Taufiq, 2005. 
22 Lina Kushidayati, “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di 

Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014,” Yudisia, Vol. 6 No. 1 (Juni, 2015), 143.  
23 Lihat Bab II: Kajian Pustaka, 26. 
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B. Analisa Maqa>s}id Syari>’ah tentang nafkah iddah pada Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 149 (b) dan Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/AG/2007 

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) 

Nafkah iddah merupakan hak nafkah istri atas suami selama masa 

iddah setelah terjadinya perceraian.
24

 Nafkah iddah diberikan guna 

terjaminnya kehidupan istri selama menjalani masa iddah. Ketentuan 

nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Psal 149 (b) terkesan tidak 

adil karena tidak mencerminkan perlindungan terhadap istri setelah 

perceraian.  

Istri tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah, sedangkan istri 

tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan 

iddah. keadaan ini menggambarkan ketidakadilan karena istri tidak 

dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa iddah. Oleh karena itu, 

dalam hal memberikan keadilan kepada istri, maka nafkah setelah 

perceraian harus tetap diberikan selama menjalani masa iddah.  

Ditinjau dari maqa>s}id syari>’ah, terjaminnya kehidupan istri setelah 

perceraian diistilahkan dengan teori hifz| an- nafs atau menjaga jiwa. Jiwa 

manusia dalam hukum Allah sangat dimuliakan, sehingga harus 

dipelihara, dipertahankan dan tidak boleh dihancurkan kesuciannya.
25

  

Dengan tidak diberikan nafkah iddah, maka jiwa istri berada dalam 

keadaan yang bahaya. Bagi seorang perempuan yang sudah menikah, 

                                                             
24 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmi> wa Adillatuhu>, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 563. 
25 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 

2010), 23. 
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kepengurusan hidupnya ditanggung oleh suaminya sebagai akibat 

terjadinya pernikahan. Nafkah diberikan kepada istri karena istri 

mempunyai peran yang dapat menghalanginya bekerja, yaitu ketika istri 

mengalami masa kehamilan dan melahirkan.  

Selain itu, istri yang awalnya berada dibawah hak orang tua beralih 

kepada suaminya setelah melakukan pernikahan.
26

 Sehingga hak nafkah 

istri merupakan imbangan atas hak suami atas istri. Dan setelah 

perceraian pun seharusnya suami belum bebas dari tanggung jawabnya 

atau tetap memberikan nafkah sampai habisnya masa iddah istri. Sesuai 

dengan pemikiran Jasser Auda, bahwa perlindungan terhadap jiwa tidak 

hanya dalam arti menjaga kehormatan saja tapi diperluas menjadi 

menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
27

 Dalam hal ini hak istri 

untuk mendapatkan hak nafkah iddah setelah perceraian.  

Tidak adanya keadilan bagi istri karena tidak mendapatkan nafkah 

iddah cerai gugat juga dapat ditinjau menggunakan teori hifz| al- ma<l atau 

menjaga harta. Menurut Pemikiran Jasser Auda, menjaga harta dapat 

dikembangkan menjadi menjaga dan melindungi kesejahteraan hidup 

manusia.
28

 Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi kehidupan istri setelah 

perceraian. Dengan tidak adanya nafkah, maka kehidupan istri menjadi 

tidak terjamin kesejahteraannya selama masa iddah. Karena ketika masih 

dalam pernikahan nafkah ditanggung oleh suami, maka selama masa 

                                                             
26 Al-Dimasyqi Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman, Rahmat al-Ummah fi> 

ikhtila<fi> al-Aimmah (Beirut: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 1995), 256. 
27 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, terj. Rosidin dan 

Ali Abd el-Mun’in (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 230. 
28 Ibid, 230. 
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iddah pun nafkah masih ditanggung oleh suami hingga selesainya masa 

iddah.
29

  

Demikian pula jika dilihat menggunakan pendekatan sistem Jasser 

Auda, ketentuan nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 

(b) tidak bersifat terbuka dengan permasalahan yang terjadi dalam 

masyarakat karena tidak tercerminnya tujuan penetapan hukum Islam 

yang seharusnya dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang 

terdapat disekitarnya.
30

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penetapan 

hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat. 

Dengan demikian, ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) 

dalam hal nafkah iddah talak ba’in dianalisa menggunakan maqa>s}id 

syari>’ah  tidak lagi tepat dan dapat dikesampingkan karena tidak 

mencerminkan perlindungan terhadap istri setelah perceraian.  

Dengan di kesampingkannya Kompilasi hukum Islam Pasal 149 

(b), maka penafsiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (c) 

mengenai bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami 

setelah terjadi perceraian atau selama menjalani masa iddah dapat 

meliputi talak raj’i dan talak ba’in.   

 

 

                                                             
29 Muhammad Fauzan, “ Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan,” Hukum 

Islam, Vol. XVI No. 1 (Juni, 2016), 78.  
30 Lihat Bab II: Kajian Pustaka, 25-26. 
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2. Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/AG/2007 

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b), 

Mahkamah Agung melalui putusannya pada perkara nomor 

137/K/AG/2007 mengabulkan permohonan istri untuk mendapatkan 

nafkah iddah setelah perceraian meskipun istri yang menggugat suami. 

Mahkamah Agung menilai bahwa alasan yang digunakan istri 

untuk menggugat suami menyebabkan perceraian tidak dapat dihindari. 

Perceraian harus dilakukan karena perilaku suami yang tidak baik 

terhadap istri. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini sesuai 

dengan keadilan karena memberikan perlindungan terhadap istri selama 

masa iddah.  

Ditinjau dari maqa>s}id syari>’ah, ketentuan dalam putusan 

Mahkamah Agung sangat tepat digunakan dalam perkara nafkah iddah 

cerai gugat karena sesuai dengan dengan teori hifz| an- nafs atau menjaga 

jiwa menurut pemikiran Jasser Auda.
31

 Selain keselamatan jiwa istri 

selama masa iddah dilindungi, ketentuan tersebut juga memberikan 

perlindungan kepada istri setelah perceraian. Keperluan dan kebutuhan 

istri juga tetap terpenuhi selama masa iddah karena adanya nafkah iddah 

dari suami.  

Demikian pula jika ditinjau menggunakan teori hifz| al- ma<l atau 

menjaga harta. Dengan dikabulkannya permohonan untuk mendapatkan 

nafkah iddah cerai gugat oleh Mahkamah Agung, maka kehidupan istri 

                                                             
31 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, 230. 
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selama masa iddah dapat terjamin kesejahteraannya. Dan dilihat 

menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda, Putusan Mahkamah Agung 

nomor 137/K/AG/2007 tentang nafkah iddah sesuai dengan tujuan hukum 

Islam dan terbuka terhadap permasalahn yang ada di masyarakat.  

Adanya putusan Mahkamah Agung tentang nafkah iddah cerai 

gugat ini termasuk dalam penemuan hakim. Hakim dapat menemukan 

atau membuat hukum baru sesuai dengan hati nuraninya demi keadilan 

masyarakat. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tersebut juga 

menjadi tetap karena sudah dijadikan landasan atau sumber hukum oleh 

hakim lain dalam memutuskan perkara serupa.
32

  

Salah satu hakim yang menggunakan putusan Mahkamah Agung 

nomor 137/K/AG/2007 tentang nafkah iddah cerai gugat sebagai sumber 

hukum memutuskan perkara ialah hakim di Pengadilan Agama 

Samarinda dalam putusan nomor 0856/Pdt.G/2011/PA. Smd. Dalam 

perkara tersebut, Istri menggugat suami disebabkan suami melakukan 

kekerasan dan penganiayaan. Selain itu diketahui juga bahwa suami 

menikah lagi dengan wanita lain, padahal istri sangat setia kepada 

suaminya. Adapun hasil putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 

0856/Pdt.G/2011/PA. Smd. yang pada pokonya adalah sebagai berikut: 

MENGADILI 

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

                                                             
32 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebagai Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 

1996), 52. 
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- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 

serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan 

Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan 

untuk itu;  

- Menetapkan anak yang bernama : 

a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, laki-laki, lahir 

tanggal 23 Agustus 2001; 

b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, perempuan, lahir 

tanggal 11 Maret 2005; 

c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, laki-laki lahir 

tanggal 29 April 2011; 

Diasuh langsung dan hak peliharaan (hadhanah) sepenuhnya ada 

pada Penggugat; 

d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya 

pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga orang anaknya 

masing-masing minimal sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta 

rupiah), setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan 

mandiri yang diserahkan melalui Penggugat; 
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e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa 

iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta 

rupiah); 

f. Menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada 

Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); 

g. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat 

sebesarRp 501.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut juga diperkuat 

dengan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda putusan nomor 

12/Pdt.G/2012/PTA. Smd. Adanya penguatan dari Pengadilan Tinggi  

Agama Samarinda dikarenakan suami mengajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi Agama Samarinda. Namun, Pengadilan Tinggi Agama 

memutuskan untuk menguatkan putusan dari Pengadilan Agama 

Samarinda. Putusan penguat dari Pengdilan Agama Tinggi Samarinda 

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

MENGADILI 

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh 

Tergugat/Pembanding dapat diterima; 

- Menguatkan PutusanPengadilan Agama Samarinda Nomor 

0856/Pdt.G/2011/ PA Smd. Tanggal 21 Nopember 2011 Masehi 

bertepatan dengan tanggal25 Dzulhijjah 1432 Hijriyah;  
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- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratuslima 

puluh ribu rupiah);  

Adanya kedua putusan tersebut di atas, baik putusan Pengadilan 

Agama Samarinda maupun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 

tentunya sudah melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap perkara 

yang diajukan. Hakim tentu saja juga sudah mempertimbangkan, bahwa 

putusan yang diberikan harus memberikan rasa keadilan bagi pihak 

berperkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945 bahwa tugas hakim untuk mengadili perkara dengan 

menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam hal ini, hakim 

memberikan keadilan terhadap istri dengan memberikan nafkah iddah 

cerai gugat dan memberikan sanksi terhadapsuami agar tidak melakukan 

kesalahan yang sama dalam rumah tangga barunya. 

Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu putusan Mahkamah 

Agung nomor 137/K/AG/2007 sangat tepat digunakan sebagai dasar 

hukum hakim pada Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang 

serupa, yaitu dalam perkara nafkah iddah cerai gugat.  

Menggunakan putusan Mahkamah Agung memberikan jaminan 

terhadap hidup istri selama masa iddah dan sesuai dengan maqa>s}id 

syari>’ah, bahwa semua masalah dikembalikan kepada kemashlahatan 

masyarakat. Selain itu, sejalan juga dengan pemikiran Jasser Auda pada 

teori hifz| an- nafs dan hifz| al- ma<l, yaitu menjaga dan melindungi hak 
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nafkah iddah istri dan memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan 

kehidupan istri selama menjalani masa iddah.
33

 

33 Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, Maqashid Syariah, 22-171. 




