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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Mengenai acara perdata 

tertentu yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua berupa Undang – 

Undang Nomor 50 Tahun 2009.1 Pengadilan agama ini telah ada sejak sebelum 

kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Bahkan sudah ada sejak abad 16. 

Dalam sejarah tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu 

bersamaan dengan di undang – undangkannya ordonantie Stbl. 1882 – 152, 

tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.2 

Dalam perkembangannya Peradilan Agama mengalami pasang surut 

dengan beragam kondisi saat itu. Pasca kemerdekaan pada masa orde baru, 

Peradilan Agama masih dibawah kekuatan lembaga eksekutif. Sampai pada 

lahirnya era reformasi Negara Republik Indonesia Peradilan Agama pun baru 

mengalami perubahan yang signifikan menyangkut status, kedudukan, maupun 

                                                           
1Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Ghalia Indonesia, Bogor 
2012, Hlm. 25 
2Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 
1 
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wewenangnya dengan mengikuti paradigma separation of power.3 Yang pada 

akhirnya Peradilan Agama dilepaskan dari lembaga eksekutif dan dibawah 

naungan Departemen Agama.  

Semenjak era reformasi Peradilan Agama memiliki kekuasaan kehakiman 

dibidang agama, khususnya Agama Islam. Pasal 49 menjelaskan bahwa, 

kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang 

beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shodaqah, dan ekonomi syari’ah. 

Peradilan Agama atau disebut juga sebagai Mahkamah Syari’ah sebagai 

pemegang kekuasaan kehakiman tentu menghasilkan suatu produk hukum yang 

berupa Penetapan atau Putusan. Putusan hakim atau yang disebut juga sebagai 

putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak 

yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan 

hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang 

mereka hadapi.4 

Beragam pustusan hakim atau putusan pengadilan tentu didalamnya 

mengandung unsur kekuatan hukum tetap. Sehingga pada dasarnya berisfat kuat 

dan mengikat. Adapun tidak sepakat dengan putusan hakim tersebut maka perlu 

diambil tindakan sesuai dengan alur hukum yang sudah ditetapkan di Pengadilan. 

                                                           
3Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, Kencana, 
Jakarta, 2008, Hlm. 14 
4Moh. Taufik Makarao, Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 
2004, Hlm. 124 
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Putusan hakim atau putusan pengadilan yang bersifat final (incracht) dan 

eksekutorial, tentunya memiliki konseuensi yang harus dilakukan oleh pihak 

penggugat maupun pihak tergugat sesuai dengan pertimbangan hakim. Pasal 62 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa : 

Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan – 
alasan dan dasar – dasarnya juga harus memuat pasal – pasal tertentu dari 
peraturan – peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili.5 

Intinya bahwa dalam suatu penetapan atau putusan ada konsekuensi 

hukum yang mengikat bagi para pihak. Pelaksanaan putusan hakim telah diatur 

dalam Pasal 195 sampai dengan 208 HIR.  

Berbagai ragam produk hukum yang dihasilkan melalui putusan hakim 

atau putusan pengadilan tentu ada konsekuensi hukumnya. Dalam perceraian, 

tentu ada konsekuensi bagi para pihak penggugat yakni suami untuk memberikan 

nafkah bagi istri yang diceraikan dan anak – anaknya. Pada ajaran agama Islam 

nafkah perceraian diatur menjadi suatu konsekuensi wajib yang harus dilakukan 

oleh pihak suami terhadap istri dan anak – anaknya. Surat Al – Thalaq ayat 6 

                     

                      

                         

 

                                                           
5Undang – Undang no 7 Tahun 1987 
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Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu 
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan 
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”6 

Sedangkan dalam Hukum Positif sendiri pun juga dijelaskan tentang wajibnya 

seorang suami menafkahi istrinya yang telah diceraikan beserta anak – anaknya 

dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni :  

(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 memberikan 
keputusan.  

(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam nyatanya 
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 
isteri.7 

Beberapa dalil serta pasal yang telah dijelaskan diatas menunjukkan 

bahwa wajib nyatanya bagi para pihak suami untuk menafkahi keluarganya pasca 

perceraian. Dalam kasus penelitian ini kolerasi antara putusan Pengadilan yang 

mewajibkan untuk menafkahi isteri dan anak – anaknya dengan eksekusi putusan 

Pengadilan Agama tersebut yang tidak dijalankan pasca putusnya perceraian maka 

menimbulkan berbagai pertanyaan. Maka dalam kesempatan kali ini penulis 

mencoba mengupas serta meneliti bagaimana peran dan fungsi Pengadilan Agama 

atas eksekusi putusan Pengadilan Agama dan konsekuensi apa yang diberikan 

                                                           
6 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 946 
7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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pada pihak suami yang menceraikan istrinya apabila nafkah tidak diberikan sesuai 

dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang 

terhadap pelaksanaan eksekusi nafkah perceraian di Pengadilan Agama 

pada Perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA Mlg ? 

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi nafkah perceraian menurut Hukum Islam 

pada perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA Mlg ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Agar dapat mengetahui sejauh mana peran dan fungsi kelembagaan 

Peradilan Agama dalam melaksanakan eksekusi nafkah perceraian atas 

Putusan Pengadilan Agama khusunya Pengadilan Agama Kota Malang. 

2. Agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi nafkah 

perceraian menurut Hukum Islam pada Perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA 

Mlg. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Dalam hal ini penulis berupaya mengungkap atas peran dan fungsi 

kelembagaan Peradilan Agama dalam hal eksekusi putusan hakim. Untuk 

dijadikan bahan pedoman pengetahuan kepada masyarakat dan 

kelembagaan Peradilan Agama khususnya, bahwa yang sudah menjadi 

putusan hakim wajib dilaksanakan bukan berhenti final pada prosesi 

persidangan. Serta masyarakat mampu memahami seberapa wajibnya 
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seorang pria atau suami menafkahi istri yang telah diceraikan beserta anak 

– anaknya. Kemanfaatan yang tidak terputus dengan adanya langkah 

tersebut. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah dan memperluas khazanah keilmuan khususnya 

di bidang perdata dan dapat dijadikan referensi bagi kaum  intelektual 

dalam pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan 

Pengadilan Agama yang berkaitan tentang nafkah perceraian. Karena 

sejatinya dalam hal nafkah perceraian eksekusi dalam Putusan Hakim 

tidak berjalan apa adanya. 

E. Metode  Penelitian 

Untuk memperoleh data-data valid yang berhubungan dengan penulisan 

ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian  ini menggunakan metode  kualitatif yaitu 

melukiskan keadaan  obyek  atau peristiwa-peristiwa  tanpa suatu maksud 

mengambil  kesimpulan-kesimpulan  yang berlaku secara umum.8 Metode 

kualitatif  merupakan prosedur  penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.9 Penelitian disajikan deskripsi secara narasi  dengan 

mengambil data-data  yang sudah didapat dari informan dan lembaga. 

                                                           
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Andi Offset, Jakarta, 2002, Hlm. 3 
9 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaitif, Remaja Rosdakakarya, Bandung, 1996,  

Hlm. 3 
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Dengan menggunakan metode kualiatif bertujuan untuk  memberi 

pemahaman secara mendalam tentang pembebanan nafkah perceraian bagi 

suami yang menceraikan isterinya. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis-empiris, yang dimaksud dengan pendekatan 

yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang 

mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna 

meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Sedangkan metode 

pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk 

memastikan suatu kebenaran.10 

Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris adalah suatu 

penelitian yang tidak hanya menekankan pada keyataan pelaksanaan 

hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek 

yang dijalankan oleh anggota masyarakat.11 

3. Penentuan Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. 

4. Sumber Data 

Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan 

penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

 

 
                                                           
10Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Proposal Penulisan Hukum Ilmu Hukum, Mandar 
Maju, Bandung, 1995, Hlm.61 
11Waluyo Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 15-16 
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a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data 

yang bersumber atau berasal dari pejabat-pejabat yang terkait dengan 

putusan perceraian mengenai nafkah perceraian, yaitu : No. 

0957/Pdt.G/2014/PA Mlg, serta hasil wawancara yang dilakukan 

secara mendalam yang didasarkan kepada pedoman wawancara dan 

juga berdasarkan jawaban dari nara sumber yang kemudian digali 

lebih jauh lagi. Hasil wawancara yang dilakukan adalah untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara ini akan ditujukan 

kepada narasumber yang peneliti anggap akan mampu menjawab dan 

memeberi penejelasan tentang yang penelitian yang dilakukan. 

Narasumber itu yakni: Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Hakim 

Majelis yang menangani perkara dalam putusan tersebut, dan Panitera 

Pengadilan Agama Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara langsung 

dari Al- Quran dan As-Sunnah, literatur, laporan-laporan, dokumen-

dokumen, buku, majalah, buletin, peraturan perundang-undangan, 

maupun berita-berita sajian media cetak yang berkaitan dengan 

masalah penelitian yang dibahas. 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Field Research, yaitu penulis mengamati dan mengumpulkan data 

secara langsung dari lapangan yang telah ditentukan sesuai judul 
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penelitiannya. Dimana hal tersebut ditempuh dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi menurut Creswell adalah proses untukmemperoleh 

data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat 

pada saat dilakukan penelitia.12 Peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung kepada ketua Peradilan Agama Kota Malang. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapitidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.13 

2. Interview  

Interview yaitu adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.14Proses 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara, 

dialog dan tanya jawab dengan nara sumber yang dianggap 

mengetahui informasi yang akan dibahas oleh penulis. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap 

data yang telah peneliti peroleh dari dua teknik tersebut. 

                                                           
12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methode), Alfabeta, 

Bandung, 2013, Hlm. 197 
13Ibid, Hlm. 227 
14Ibid, Hlm. 231 
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Dokumentasi dalam penelitian sangatlah penting untuk menjadi 

bahan tambahan dalam menganalisa data. Hal ini untuk 

memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan 

observasi. Dokumentasi yang peneliti dapatkan berupa file dan 

laporan yang berasal dari Peradilan Agama Kota Malang, 

seperti visi dan misi, letak Geografis, struktur organisasi, tugas 

staf,gambar, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya. 

b. Library Research, yaitu penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil interview/wawancara dan 

bahan pustaka akan diolah menggunakan enam cara:15 

a. Editing, yaitu meneliti kembali catatan atau data yang telah ada 

untuk mengetahui dan memperbaiki kesalahannya. 

b. Classifying, yaitu proses pengelompokan data yang dibutuhkan. 

Seluruh data hasil wawancara dibaca, diteliti ulang, ditelaah secara 

mendalam dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan data. 

c. Verifying, yaitu tindakan mencari kebenaran dan validitas suatu 

data, sehingga nantinya pembaca akan merasa yakin terhadap data 

atau informasi. 

                                                           
15Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Salemba, Jakarta, 2010, Hlm.176 
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d. Analisying, yaitu proses pengolahan data dengan cara mengurai 

dan mengupas data yang ada sehingga akan lebih mudah dipahami 

oleh pembaca. 

e. Conclusying, yaitu penarikan kesimpulan atau hasil dari rangkaian 

penelitian. 

f. Finishing, yaitu proses terakhir yang dilakukan untuk meneliti 

kembali dengan cara mengecek ulang tulisan dan data-ata sampai 

tidak ada kesalahan. 

F. SistematikaPenulisan 

Dalamsistematikapenulisanskripsiini, penulismenyusunmenjadi 4 

Babsebagaiberikut: 

a. BabI PENDAHULUAN : 

Dalam Bab ini menjelaskantentangpendahuluan yang 

meliputilatarbelakang, rumusanmasalah, tujuanpenelitian, 

metodepenelitian dan sistematika penulisan. 

b. Bab II TINJAUAN PUSTAKA :  

Dalam bab ini meliputi kajian pustaka guna mengungkapkan 

landasan – landasan teori yang digunakan dan dijadikan sebagai 

acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Membahas tentang 

Putusan Hakim di Pengadilan Agama, Eksekusi Putusan Hakim di 

Pengadilan Agama, dan Nafkah Perceraian. 
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c. Bab III HASIL ANALISA ATAU PEMBAHASAN :  

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

menjelaskan dan menguraikan seluruh hal tentang hasil penelitian 

penulis yang didalamnya berisikan tentang analisis serta pemecahan 

masalah yang dikaji dalam skripsi ini.  

d. Bab IV PENUTUP : 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang tentang penjelasan dari 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Serta saran praktis dan 

saran untuk penelitian guna memperbaiki hasil penelitian yang 

diperoleh dari kekurangan dan kelebihan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


