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BAB III 

PEMBAHASAN DAN ANALISA 

 

A. Deskripsi Kasus Posisi Putusan No. 0957/Pdt.G/2014/PA.Mlg 

1. Kedudukan Para Pihak 

RAHMAD (nama disamarkan), 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Malang, dahulu bertempat tinggal di 

Jalan Joyo Sari No. 779-B, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Merjosari, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang berdomisili di Jalan Joyo 

Sari No. 70, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Merjosari, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang yang telah memberikan kuasa kepada ARYA, 

S.H (nama disamarkan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 

April 2014 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERGUGAT 

REKONVENSI. 

FINA (nama disamarkan), 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, 

bertempat tinggal di Jalan Joyo Sari No. 779-B, RT. 003/RW. 006, 

Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya 

disebut sebagai TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI.

118

                                                           
118 Dalam hal penulisan skripsi ini nama para pihak disamarkan guna menjaga kerahasiaan para 
pihak 
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2. Tentang Duduknya Perkara 

Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan Pemohonan Cerai Talak di 

Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun alasan diajukannya permohonan 

cerai talak tersebut adalah : 

1. Sejak bulan Desember tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Termohon kurang menerima nafkah dari Pemohon, walaupun Pemohon 

telah memberikan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil diserahkan 

seluruhnya. 

2. Termohon sering tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak 

menghormati orang tua Pemohon yang telah bertanggungjawab 

terhadap rumah tangganya. 

3. Perpisahan terjadi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berjalan 

dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuannya. 

Permohonan tersebut diterima oleh hakim pada tanggal 05 Mei 2014 dan 

diputus pada tanggal 05 November 2015. Yang isi amar putusannya adalah 

sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI : 

Menolak eksepsi Termohon 

DALAM KONPENSI : 

Mengabulkan permohonan Pemohon, 
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Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama. 

DALAM REKONPENSI 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, 

b. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa : 

1. Nafkah madiyah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 

2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta 

lima ratus ribu rupiah), 

3. Mut’ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

Yang wajib dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. 

c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama A dan B berada di 

bawah hadhanah penggugat, 

d. Menguhukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak – anak 

Penggugat dan Tergugat ANITA (nama disamarkan) dan BAKHRI 

(nama disamarkan) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta 

rupiah) dengan menyerahkan kepada Penggugat, yang wajib dibayar 

sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. 

e. Menguhum Tergugat untuk memberikan / membayar nafkah anak – 

anak Penggugat dan Tergugat ANITA (nama disamarkan) dan 

BAKHRI (nama disamarkan)menimal sebsesar Rp 2000.000,- (dua 

juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga 

anak – anak tersebut dewasa / mandiri dengan menyerahkan kepada 

Penggugat. 
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f. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu 

rupiah) 

B. Kewenangan Pengadilan Agama dan Kedudukan Majelis Hakim 

Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Perceraian di Pengadilan Agama 

Kota Malang pada Perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA Mlg. 

1. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Pelaksanaan 

Eksekusi Nafkah Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada 

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

Lembaga Peradilan mempunyai kewenangan yang terdiri dari 

kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relative 

competentie). Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan 

antar badan – badan peradilan, yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk 

mengadili (attributte van rechtsmacht). Kewenangan mutlak menjawab hal 

yang berkaitan tentang badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili 

sengketa. Sedangkan yang dimaksud kewenangan relatif mengatur tentang 

pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa (distributie van 
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rechtsmacht). Kewenangan ini berkaitan dengan pengadilan yang dimana yang 

memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa.119 

Pada kewenangan relatif yang berkaitan dengan dimana lembaga 

peradilan yang memiliki wewenang mengadili diatur dalam Pasal 118 HIR atau 

Pasal 142 RBG bahwa :  

(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan 
pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang 
ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 
123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa 
tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui diamnya, tempat 
tinggal sebetulnya. 

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di 
dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat 
tinggal salah satu tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika 
tergugat – tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai 
perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu 
dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang 
berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama 
itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 daru 
reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijksanaan 
kehakiman. 

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal lagi pula tempat 
tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, 
maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada 
penggugat, atau jika surat gugatan itu tentang barang gelap,  maka 
surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di 
daerah hukum siapa terletak barang itu. 

(4) Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat 
berkedudukan, maka penggugat jika ia suka, dapat memasukkan 
surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah 
hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.120 

                                                           
119Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan 
Praktik, cet VIII, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 11 
120 HIR, Hlm. 41 
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Berhubungan dengan hal permohonan cerai talak, dalam Pasal 66 

Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan 

bahwa : 

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan 
isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. 

(2) Permohonan sebagai mana dimaksud ayat (1) diajukan kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan 
tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka 
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman pemohon. 

(4) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka 
permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan 
harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama – sama dengan 
permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.121 

Sedangkan kewenangan mutlak menurut Yahya Harahap dalam 

bukunya, bahwa kewenangan mutlak Pengadilan Agama adalah : 

1) Fungsi kewenangan mengadili. 

2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

Islam kepada instansi pemerintahan, 

3) Kewenangan lain oleh atau berdasar undang – undang, 

4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam 

tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, 

5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.122 

                                                           
121 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 
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Pengadilan Agama disebutkan juga dalam Pasal 2 Undang – Undang 

No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang – undang.123 

Sesuai dengan tugasnya bahwa dalam Pengadilan Agama sendiri memiliki 2 

bagian dalam tugasnya yakni : 

1) Tugas Yustisial 

Inti dari tugas jenis ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. 

realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi 

sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama 

warga masyarakat (perseroangan atau badan hukum). Rumusan jelasnya 

diatur oleh peraturan perundang – undangan sebagai berikut 

Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang – Undang No.14 Tahun 1970 yang telah di 

tambah dan diubah dengan Undang – Undang  No. 35 Tahun 1999. Dalam 

ketentuan lain, yakni pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No.3 Tahun 2006 

perubahan atas pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No.7 Tahun 1989 

tentang peradilan Agama merumuskan bahwa: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 

1. Perkawinan 
2. Harta 
3. Wasiat 

                                                                                                                                                               
122 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 
1989,Cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, Hlm. 133  
123 Ibid. 
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4. Hibah 
5. Wakaf 
6. Zakat 
7. Infaq 
8. Shadaqah 
9. Ekonomi syariah 

Untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain bertugas seperti halnya 

tugas Pengadilan Agama Tinggi Banding, seperti ketentuan Pasal 51 ayat 

(1) undang-undang tersebut, juga oleh Pasal (2) nya diberi tugas untuk 

mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan Pengadilan 

Agama di daerah hukumnya. 

2) Tugas Non Yustisial 

Tugas seperti ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-

undang. Tugas non-yustisial yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan kepada pengadilan di lingkungan badan peradilan agama di atur 

dalam Pasal 25 Undang – Undang No. 14 Tahun 1970,yang telah ditambah 

dan diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 1999, bunyinya: 

Semua pengadilan dapat memberi keterangan pertimbangan dan 
nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara 
lainnya apabila diminta.124 

Lembaga negara yang dimaksud termasuk lembaga kenegaraan lain (selain 

lembaga kekuasaan kehakiman) dipusat maupun didaerah. Ketentuan senada 

tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 Undang – Undang No. 7 tahun 1989, yang 

berbunyi : 

                                                           
124 Pasal 25 Undang – Undang No 35 Tahun 1999 
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Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 
tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, 
apabila diminta.125 
 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pembagian kedua tugas 

tersebut, Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam hal memeriksa, 

mengadili, memutus, dan melaksanakan pengawasan terhadap suatu 

putusan. 

Pengadilan Agama Kota Malang khususnya dalam hal perceraian, 

kewenangan lembaga peradilannya menganut pada Pasal 66 Undang – Undang 

No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk permohon cerai talak  dan 

Pasal 73 Undang – Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk 

cerai gugat. Pengadilan Agama Kota Malang dalam hal kewenangan relatif 

mencakup 4 wilayah kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Kedungkandang 

2. Kecamatan Klojen, meliputi 11 (sebelas) Kelurahan, yakni : 

Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasine, Kauman, Oro – Oro Dowo, 

Samaan, Rampal Claket, Gadingkasri, Bareng, dan Penanggungan. 

3. Kecamatan Sukun, meliputi 11 (sebelas) Kelurahan, yakni : Sukun, 

Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, Kebonsari, 

Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, dan 

Karangbesuki. 

                                                           
125 Hamami Taufiq, Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di 
Indonesia, P.T.Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 95 
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4. Kecamatan Blimbing, meliputi 7 (tujuh) Kelurahan, yakni : 

Purwantoro, Bunulrejo, Polowijen, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, 

Pandanwangi. 

Keempat kecamatan tersebut sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Kota Malang.Sehingga dalam hal pengajuan permohonan cerai talak 

khususnya, Pengadilan Agama Kota Malang melihat kedudukan diam 

termohon. Dalam hal ini berdasarkan pada Pasal 66 Undang – Undang No. 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

2. Kedudukan Majelis Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 

Perceraian di Pengadilan Agama Kota MalangPada Perkara No. 

0957/Pdt.G/2014/PA. Mlg 

Hakim dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa : Hakim adalah pejabat peradilan 

negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili.126 

Dalam sistem Peradilan Agama bahwa hakim memiliki tugas pokok yaitu 

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara (melakukan 

persidangan).127 Maka pada perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA. Mlg sejak awal 

didaftarkannya di Pengadilan Agama Kota Malang, Majelis Hakim yang 

ditunjuk untuk memimpin persidangan permohonan cerai talak wajib untuk 

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara. 

Dalam hal perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama hakim 

dalam hal ini memiliki wewenang : 
                                                           
126 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana - KUHAP 
127 Dr. Ahmad Mujahidin, M.H, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Ghalia Indonesia, 
Bogor, 2012, Hlm. 54 
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1. Mengkonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya 

peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian 

melalui alat – alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang 

diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan. 

2. Mengkualifisir peristiwa / fakta yang telah terbukti, yakni menilai 

peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, 

menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstartiring 

untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. 

3. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumannya yang kemudian 

dituangkan dalam amar putusan. 

4. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, 

serta mengawasi terhadap perbuatan berita acara persidangan. 

5. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditangani, 

bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat dalam berita acara 

persidangan. 

6. Meminutir berkas perkara. Ialah suatu tindakan yang semua 

dokumen menjadi resmi dan sah.128 

Sampai Majelis Hakim akan memutus suatu perkara tentunya 

berlandaskan alasan – alasan sah yang diterima oleh hukum. Dalam perkara 

perceraian ini khususnya pada perkara tersebut mengenai permohonan cerai 

talak, sejak awal diterimanya perkara hakim harus mengetahui alasan – alasan 

diajukannya permohonan cerai talak tersebut. Pada Pasal 116 KHI disebutkan : 
                                                           
128 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2005, Hlm. 33 - 34 
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Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainyayang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun 

berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 

6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 

7. Suami melanggar taklik – talak. 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.129 

Sehingga diterimanya perkara tersebut karena permohonan cerai 

talaknya berdalih pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yakni pada huruf (f) 

: Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Kedudukan hakim dalam hal ini sifatnya adalah : 

1) Hakim bersifat menunggu 

Hakim bersifat menunggu yaitu adanya inisiatif untuk mengajukan 

tuntutan hak yang diserahkan sepenuhnya kepada yang 

berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak 

yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu 

datangnya. 

 

                                                           
129 Kompilasi Hukum Islam 
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2) Hakim Pasif 

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam 

arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang 

diajukan kepada hakim untuk diperikasa pada asasnya ditentukan 

oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Pada Pasal 5 

ayat (2) Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dijelaskan : 

Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 
peradilan. 
 

3) Hakim Harus Aktif 

Hakim bukan dituntut untuk aktif ikut campur perkara yang 

disengketakan, tetapi aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya 

persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari 

kebenaran.130 

4) Hakim Wajib Mendamaikan 

Dalam perkara perdata khususnya perceraian hakim wajib untuk 

mendamaikan. Sehingga mencegah terjadinya perceraian. 

5) Hakim Mendengarkan Kedua Belah Pihak 

Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan 

didengar bersama – sama. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang 

No. 4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara 

perdata yang berperkara harus sama – sama diperhatikan, berhak 

                                                           
130 Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya, 
Yogyakarta, 2010, Hlm.14 - 16 
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atas perlakuan yang sama dan adil. Serta masing – masing diberi 

kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya.131 

Sifat Majelis Hakim yang demikian terhadap para pihak berakhir sampai 

adanya penetapan atau putusan dari Majelis Hakim tersebut. 

Adapun kedudukan Majelis Hakim berkaitan dengan konsekuensi 

diajukannya permohonan cerai talak adalah sebagai berikut : 

1. Dalam perkara cerai talak sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang – 

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa : 

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, 
dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama – sama 
dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak 
diucapkan.132 
 

Pasal di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk 

membayarkan nafkah perceraian kepada mantan isteri dan nafkah 

anak. Dalam hal ini undang – undang tidak mengatur apakah 

permohonan penguasaan anak serta nafkah perceraian dilaksanakan 

bersamaan dengan permohonan cerai talak atau pasca putusnya 

perkara dari Pengadilan Agama. Majelis Hakim wajib untuk 

memperingati pemohon dan termohon untuk memenuhi 

kewajibannya dalam hal nafkah isteri dan nafkah anak serta 

berkaitan dengan penguasaan anak. 

 

                                                           
131Ibid. Hlm.19 
132 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 
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Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa : 

Bilamana perkawianan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al dukhul. 
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswahkepada bekas isteri selama 

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba’in 
atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh 
apabila qobla al dukhul. 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum 
mencapai umur 21 tahun.133 

Jadi pada ketentuan di atas baru dikatakan wajib dipenuhi oleh 

suami ketika seorang suami dan bekas isterinya dinyatakan putus 

perkawinannya dan telah diucapkan ikrar talaknya di depan 

persidangan Pengadilan Agama. Bukan dijadikan syarat untuk 

terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang 

wajib dilaksanakan oleh suami yang telah mengucapkan ikrar talak. 

Menurut hakim Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S Lestaluhu, M.H, 

bahwa : “Sejatinya mulainya iddah itu sejak suami selesai 

mengikrarkan talaknya.”134 

2. Hakim dalam hal menetapkan besaran nafkah yang diberikan 

pemohon kepada mantan isteri dan anak bersifat pasif. Pasif di sini, 

ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada 

hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak 

yang berpekara bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para 

                                                           
133 Pasal  149 Kompilasi Hukum Islam 
134 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S 
Lestaluhu, M.H, pada tangal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 5 ayat (2) 

Undang  - Undang No. 4 Tahun 2004).135 Maka hakim sepenuhnya 

tidak memiliki wewenang dalam menentukan besaran nafkah. 

Kedudukan hakim hanya membantu para pihak agar tidak ada salah 

satu pihak yang merasa keberatan dengan pembebanan nafkah pada 

mantan isteri dan nafkah anak (nafkah hadhanah). 

Setelah ditetapkannya besaran nafkah yang diberikan pemohon 

kepada mantan isteri dan anaknya, maka hakim membuat putusan 

yang sifatnya adalah menghukum pemohon atau pihak tergugat 

rekonvensi. Dalam hal ini termasuk pada putusan yang bersifat 

Putusan kondemnatoir, adalah putusan yang besifat menghukum 

pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak perdata termohon 

yang dituntutnya terhadap pemohon, diakui kebenarannya oleh 

Hakim. Amar putusan selalu berbunyi “Menghukum.... dan 

seterusnya.136 

Dalam bukunya M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa putusan 

yang bersifat kondemnatoir  adalah putusan mengandung unsur 

“Penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan 

yang bersifat kondemnatoir terwujud dalam perkara kontentiosa. 

                                                           
135 Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya, 
Yogyakarta, 2010, Hlm.16 
136 H. Riduan Syahrani, S.H, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Cet. V, PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 13 
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Perkara yang disebut sebagai perkara kontentiosa adalah sebagai 

berikut : 

1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai 

2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan 

terhadap tergugat, dan 

3) Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor yakni 

pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah – 

menyanggah berdasarkan asas audi alteram partem.137 

3. Setelah diputuskan oleh Majelis Hakim, maka putusan tersebut 

berkekuatan hukum. Sehingga hal – hal yang sudah ditentukan 

hukumannya oleh Majelis Hakim terhadap pemohon maka dapat 

dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat 

sanksi hukum. Dalam hal ini asas putusan yang dapat dieksekusi 

adalah : 

1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

2) Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap 

telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti 

antara pihak yang berperkara. 

3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara 

sudah tetap dan pasti yaitu : 

a. hubungan hukum itu mesti ditaati dan  

                                                           
137Op.cit, Hlm. 14 
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b. mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat) 

4) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan 

dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap: 

a. dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela” oleh 

pihak tergugat, dan 

b. bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan 

hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan 

“dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan hukum”.138 

Berkaitan dengan kedudukan Majelis Hakim dalam perkara memutus 

permohonan cerai talak dan besaran nafkah yang wajib dibayarkan oleh 

pemohon di Pengadilan Agama Kota Malang memiliki kewenangan sendiri 

berkaitan dengan waktu pembayaran nafkah iddah, nafkah madiyah, dan 

nafkah mut’ah. Dalam hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum 

H.S Lestaluhu, M.H, bahwa “Kedudukan Hakim dalam melaksanakan eksekusi 

putusan pengadilan khususnya dalam ruang lingkup nafkah perceraian bahwa 

pada dasarnya berbicara nafkah perceraian itu beragam, dan yang paling 

utama dari berbagai macam jenis adalah nafkah iddah. Bahwa dalam 

pemberian nafkah iddah wajib untuk diberikan setelah adanya ikrar talak yang 

                                                           
138 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 7 
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dilakukan oleh suami didepan majelis hakim. Karena sejatinya mulainya iddah 

itu sejak suami selesai mengikrarkan talaknya.”139 

Maka dengan pernyataan beliau, bahwa pembayaran nafkah tersebut 

diminta oleh beliau untuk dibayarkan sebelum ikrar talak merupakan suatu 

kebijakan hakim tersendiri, dimana asas kemanfaat hukum, keadilan hukum, 

dan kepastian hukum yang dikedepankan. Suatu bentuk yang diupayakan oleh 

hakim untuk melindungi dan memperjuangkan hak – hak isteri yang 

seharusnya sudah menjadi haknya. 

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dijelaskan bahwa : 

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – 
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.140 

Hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara pada dasarnya menganut 

pada aliran Rechtvinding, aliran ini menjelaskan bahwa dalam memutuskan 

sesuatu disamping berpegangan teguh pada undang – undang juga pada hukum 

lain yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Aliran ini berpandangan 

bahwa : 

1. Undang – undang tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan 

yang ada, sebab undang – undang tidak secara terperinci melainkan 

memberikan algemeene rechtlijnen (pedoman umum). 

2. Undang – undang tidak dapat sempurna. 

                                                           
139 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S 
Lestaluhu, M.H, pada tangal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang 
140 Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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3. Undang – undang tidak lengkap dan tidak dapat mencakupi segala hal 

yang selalu ada.141 

Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S Lestaluhu, M.H selaku hakim Pengadilan 

Agama Kota Malang, menjelaskan juga bahwa, “Dalam hal ini merupakan 

suatu bentuk kebijakan sendiri yang dilakukan oleh seorang hakim. Tidak ada 

niat lain, melainkan pertimbangan besar seorang hakim untuk menjaga 

keadilan dan memperjuangkan hak seorang isteri. Adapun hal lain yang dirasa 

berasaskan kepada asas keadilan dengan memperhatikan kondisi seorang 

suami, maka dikala pemenuhan nafkah perceraian itu diatas kewajaran, maka 

dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak”.142 

Maka dalam hal pembayaran nafkah iddah, nafkah madiyah, dan nafkah 

mut’ah Pengadilan Agama Kota Malang khususnya dilaksanakan sebelum 

suami atau pihak pemohon cerai talak mengikrarkan talak. Jika dalam 

persidangan pembacaan ikrar talak tidak atau belum dilakukan apa yang sudah 

menjadi kewajibannya, maka Majelis Hakim tidak akan membolehkan 

membacakan ikrar talak dan persidangan pembacaan ikrar talak, ditunda 

sampai pemohon memenuhi kewajibannya. 

Adapun hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam hal tidak 

terlaksananya putusan Majelis Hakim oleh pihak pemohon, maka sudah bukan 

lagi menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memutus. Setelah Majelis 

Hakim mengeluarkan putusan yang disertai hukuman untuk membayarkan 

nafkah perceraian maka sudah menjadi kewenangan lembaga Peradilan 
                                                           
141 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum Islam,Sinar Grafika,Jakarta, 2006, Hlm. 89 – 90  
142 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Ummi Kalsum H.S 
Lestaluhu, M.H, pada tangal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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Agama. Dalam hal ini menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Agama, 

panitera, dan juru sita.  

Maka pelaksanaan eksekusi khususnya dalam nafkah perceraian yang 

tidak dilaksanakan pemohon pada perkara ini adalah tugas dan wewenang 

Ketua Pengadilan Agamayang memerintahkan dan memimpin jalannya 

eksekusi bersama panitera dan juru sita.  

Berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) HIR bahwa : 

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum 
juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak 
datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah 
dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang – barang yang tidak 
tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang 
tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan 
pengantian jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan 
ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.143 

Dalam Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang No. 

14 Tahun 1970 dikatakan bahwa : 

(3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh 
Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 

Pada pasal 60 Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

dijelaskan pula bahwa : 

Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas 
melaksanakan putusan pengadilan. 

Sedangkan dalam ruang lingkup Peradilan Agama diatur dalam Pasal 98 

Undang – Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama bahwa : 

Panitera bertugas melaksanakan penetapan dan putusan Pengadilan.144 

                                                           
143 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
144 Undang – Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama 
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Jadi dalam hal tidak terlaksananya suatu putusan Pengadilan Agama 

berhubungan dengan hukuman nafkah perceraian atau mengenai hak 

penguasaan anak, Majelis Hakim yang memutus tidak lagi memiliki 

kewenangan tersebut. Adapun yang lebih berwewenang adalah Ketua 

Pengadilan Agama, Panitera, dan Juru sita. 

C. Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Perceraian Menurut Hukum Islam Pada 

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

1. Eksekusi Nafkah Perceraian Menurut Hukum Islam Pada Perkara No. 

0957/Pdt.G/2014/PA Mlg 

Defenisi perceraian dalam Hukum Islam dalam istilah fiqih disebut 

“talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian 

dalam istilah fiqih juga sering disebut juga “furqah” yang artinya “bercerai”, 

yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para 

ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti “perceraian suami isteri”.145 Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hakekatnya pemaknaan perceraian menurut Hukum 

Islam atau fiqih adalah terpisahnya antara suami isteri secara hukum 

dikarenakan faktor – faktor tertentu. 

Cerai gugat (khulu’) dalam Islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya 

talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada 

suami.  Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan 

alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi 

                                                           
145 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawianan (Undang – Undang 
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 103 
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jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri, karena ia benci 

kepada suaminya.146 

Adapun dalam Al – Qur’an dijelaskan pada Surat At – Talak ayat 1 : 

                           

                     

                     

            

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah 
kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka 
dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya 
Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui 
barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.147 

Hukum talak para ulama’ banyak yang memiliki pandangan masing – 

masing. Dari Tsauban R.A beliau mengatakan bahwa hukum talak adalah 

sesuatu yang dimakruhkan. Ia menceritakan bahwa Rasullah SAW bersabda : 

ةُ الْجَن�ِة  َها َرائَِح َها طَ�َقًا فِى غَْيِر َما بَأٍْس فََحَراٌم عَلَْي أَي�َما اْمَرأَةٍ َسأَلَْت َزْوَج

 ي(ذِ مِ رْ التِ   وَ  هُ اجَ مَ  نُ بْ إِ  وَ  دَ اوُ ا دَ وْ بُ أَ  وَ  دُ مَ حْ أَ  اهُ وَ )رَ 
Artinya : “Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang 
membolehkan, maka haram baginya bau surga.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu 
Majah, dan At – Tirmidzi) hadist yang dihasankan.148 

                                                           
146Ibid, Hlm. 103 - 104 
147 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 945 
148HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 danIbnuMajah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi 
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Dari Ibnu Umar RA ia berkara , bahwa Nabi Muhammad SAW pernah 

bersabda : 

ِف ْبِن َواِصٍل، َعْن ُمَحاِرِب َحد�ثَنَا كَثِيُر ْبُن عُبَْيٍد، َحد�ثَنَا ُمَحم�ُد ْبُن َخالِ  ٍد، َعْن مُعَرِ 
ْبِن دِثَاٍر، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعِن الن�بِي ِ صلى ���ليه وسلم قَاَل:أَبْغَُض الْحََ�ِل إِلَى 

ِ تَعَالَى الط�َ�ُق )رَ  هُ وَ َّللا� َ ا  (مُ اكِ الحَ  وَ  هُ اجَ مَ  نُ بْ إِ  وَ  دَ اوُ دَ  اوْ بُ أ
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, 
dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi 
Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci 
Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan 
Hakim) hadist yang dishahihkan.149 

Dalam kitab Al – Hujjah Al – Balighah disebutkan memperbanyak talak 

dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan banyak 

bahaya. Karena, sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu 

syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tanggga dengan baik serta 

enggan untuk saling menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga 

kemaluan. Kecenderungan mereka hanyalah bersenang – senang dengan para 

wanita serta mencari kenikmatan dari setiap wanita, sehingga hal itu 

menjadikan mereka sering melakukan talak dan nikah.150 

Talak pun dibolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang 

mengancam dalam satu pihak, baik suami maupun isteri. Dalam firman Allah 

QS. Al – Baqarah ayat 229 : 

 

                                                           
149Al-Baihaqiy (Sunan Al-Kubraa 7/320); Al-Jashshaash (Ahkaamul Qur’an no. 310) 
150 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Pustaka Al – Kautsar, 
Jakarta. Hlm. 454 
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Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal 
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya 
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah 
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”151 

Talak itu bisa wajib, haram, dan bisa juga sunnah. Talak wajib adalah 

talak yang bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan isteri 

jika masing – masing melihat bahwa talak adalah jalan satu – satunya untuk 

mengakhiri perselisihan. Talak diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan 

karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa 

kemudharatan bagi diri suami dan juga isterinyaserta tidak memberikan 

kebaikan keduanya. Talak yang mubah hukumnya adalah talak yang dilakukan 

karena hal yang menuntun ke arah itu, baik karena buruknya perangai si isteri, 

pergaulannya kurang baik atau hal – hal buruk lainnya. Sedangkan talak yang 

disunnahkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang isteri yang berbuat 

dzalim kepada hak – hak Allah SWT yang harus diembannya, seperti sholat 

dan kewajiban – kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh sang 

                                                           
151 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 55 
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suami untuk menyadarkannya. Atau ketika suami isteri dalam perselisihan 

yang tegang, dimana dengan talak itu salah satunya terselamatkan.152 

Dalam hal talak tentunya memiliki konsekuensi hukum yang harus 

dipenuhi. Suami yang berupaya untuk mentalakkan isterinya maka memiliki 

kewajiban untuk memberikan nafkah iddah, madiyah, dan nafkah mut’ah 

kepada isterinya. Adapun kepada anak – anaknya berupa nafkah hadhanah 

hingga anak dewasa. Dalam firman Allah SWT Q.S. An –Nisa’ ayat 5 

disebutkan bahwa : 

                         

             

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian 
(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”153 

Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami memiliki 

kewajiban : 

a. Memberikan mut’ah sesuatu yang layak kepada bekas isterinya,baik berupa 
uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla dukhul. 

b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada 
bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhkan talak ba’in 
atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla 
dukhul. 

d. Memberikan biaya hadanah (pemelihara anak) untuk anak yang belum 
mencapai umur 21 tahun. 

                                                           
152Ibid. Hlm. 456 
153 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 115 
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Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ini dalam bukunya Zainuddin Ali 

disebutkan bahwa bersumber pada Q.S. Al – Baqarah ayat 236 : 

                          

                       

      

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 
sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu 
mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu 
pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi 
orang-orang yang berbuat kebajikan.”154 

Selain itu dalam Al – Qur’an dijelaskan pula pada Q.S. Al – Baqarah ayat 237 : 

                        

                   

                          

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, 
Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika 
isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang 
ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah 
kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
melihat segala apa yang kamu kerjakan.”155 

 

 

 

                                                           
154 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 77 
155 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 58 



107 
 

Pada Q.S Al – Baqarah ayat 233 disebutkan juga : 

                                

                           

                                 

                       

                          

         

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban 
ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”156 

Maka jika mengacu pada sumber Hukum Islam yakni Al – Qur’an dan Al – 

Hadist, dalam hal pemenuhan pemberian nafkah iddah, mut’ah, madiyah, dan 

hadhanah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sang suami yang 

mentalaknya. 

Dalam hal nafkah ini sudah menjadi kewajiban dalam Islam baik yang masih 

resmi dan berada di bawah perlindungan suaminya maupun wanita yang telah 

ditalak raj’i sebelum ia menyelesaikan masa iddahnya untuk dinafkahi oleh 

                                                           
156Ibid, Hlm. 57 
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suaminya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya : 

“Ketahuilah, hak mereka (para isteri) atas kalian (para suami) adalah kalian 

harus berbuat sebaik mungkin untuk memberikan pakaian dan makanan pada 

mereka. (HR. At – Tirmidzi dan Ibnu Majah).157 

Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Rusmulyani mengatakan bahwa : 

“Hakim memberikan kewajiban kepada suami membayar nafkah itu 

berdasarkan KHI yang mana KHI bersumber pada Al – Qur’an, maka jika Al – 

Qur’an mengatakan wajib, kami pun selaku hakim juga mewajibkan 

menghukum suami untuk menafkahi anak – anaknya dan mantan isterinya. 

Perkara itu dibayarkan sebelum ikrar talak, itu kewenangan Pengadilan 

Agama kami.”158 

Mengenai besaran nafkah yang diberikan dalam Hukum Islam banyak 

menuai perbedaan pendapat. Jumhur ulama’ berpendapat untuk meniadakan 

ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini 

Imam Syafi’i mengatakan bahwa : “Bagi orang yang miskin dan berada dalam 

kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam 

kemudahan adalah dua mud, dan yang berada diantara keduanya adalah satu 

setengah mud.” 

Sedangkan menurut Abu Hanifah : “Bagi orang yang berada dalam 

kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan 

                                                           
157 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Pustaka Al – Kautsar, 
Jakarta. Hlm. 481 
158 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, S.HI 
pada tangal 13 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada 

setiap bulannya.” Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan : 

“Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan 

memakai ukuran secukupnnya.”159 

Dalam Islam mengenal 4 macam nafkah perceraian, maka dalam hal ini 

akan dijelaskan pendapat – pendapat para ulama’ dalam menentukan setiap 

jenis dari macam – macam nafkah perceraian. 

1. Nafkah Perceraian (Mut’ah) 

Dalam Islam dijelaskan bahwa mut’ah adalah pemberian dari suami 

terhadap isteri yang telah diceraikan. Adapun pemberian mut’ah 

diberikan sesuai dengan kemampuannya.160 Sedangkan dalam 

hukum positif pada Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan : 

Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi 
talak, berupa benda atau uang dan lainnya.161 

Adapun besaran nafkah mut’ah berdasarkan pada Q.S Al – Baqarah 

ayat 241 : 

                    

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai 
suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”162 

                                                           
159 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Pustaka Al – Kautsar, 
Jakarta. Hlm. 482 
160 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyes Hawwas, Fiqh Munakahat : 
Khitbah, Nikah dan Talak cet. II, Amzah, Jakarta, 2011, Hlm. 207 
161 Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam 
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Ada tiga pendapat ulama yang menentukan kapasitas seorang 

wanita untuk diberikannya nafkah mut’ah tersebut, yaitu : 

1) Bahwa nafkah mut’ah hak bagi wanita yang sudah digauli 

maupun belum, baik yang sudah ditentukan maharnya atau 

belum. Pendapat dari Ali bin Abi Thalib, Hasan, Sa’id bin 

Jubair, Abu Qalabah, Zuhri, Qatadah, Dhahhak, dan Abu Tsaur 

berdalil pada Q.S. Al – Ahzab ayat 28 : 

                      

                    

Artinya : “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika 
kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, 
Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku 
ceraikan kamu dengan cara yang baik.”163 
 

2) Perempuan yang ditalak yang belum digauli dan tidak 

ditentukan maharnya. Imam Ahmad memutuskan untuk 

berpendapat bahwa hukum memberi mut’ah hanya sebatas 

anjuran. Beliau berdalil dengan Q.S. Al – Baqarah ayat 236 dan 

237 : 

                   

                     

                  

                                                                                                                                                               
162 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 59 
163Ibid, Hlm.671 
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Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, 
jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 
maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya 
(pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan. Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah 
menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar 
yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 
mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan 
nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan 
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu 
kerjakan. 
 
Berdasarkan dalil di atas, maka sifatnya adalah anjuran, bukan 

wajib memberikan nafkah mut’ah kepada isteri yang ditalak 

yang belum digauli dan tidak ditentukan maharnya .  

3) Semua perempuan yang ditalak, kecuali yang telah ditentukan 

maharnya akan tetapi belum digauli. Ulama’ yang berpendapat 

adalah Ibnu Umar dan Sa’id bin Musyyab. Dalilnya adalah 

keyakinan bahwa Allah SWT tidak pernah menyebutkan bahwa 
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perempuan ditalak dan sudah mendapatkan ketentuan mahar, 

tapi belum berhak untuk mendapatkan mut’ah.164 

Adapun mengenai ukuran pemberian mut’ah ulama’ Hanafiyah dan 

Zahiriyah berpendapat bahwa mut’ah mempunyai ukuran yang 

ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung dan 

rangkapan. Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa mut’ah tidak 

memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 

dirham atau seharga dengan benda itu. Ukuran ini mengambil dalil 

dari hadist yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata yang artinya : 

Aku berkata kepada Ibnu Umar : Beritakan kepadaku tentang 

mut’ah, ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran mut’ah dan 

aku orang yang dimudahkan. Ia berkata : Berikan pakaian begini, 

berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini, Abu Majlaz 

berkata : Cukuplah, aku dapati kira – kira seharga 30 dirham.165 

Dalam hal syara’, ukuran mut’ah tidak diterangkan dan 

membutuhkan ijtihad. Maka hakimlah yang wajib menentukan 

sesuai dengan zaman dan tempatnya. Pendapat yang diperkuat 

adalah pendapat Imam Syafi’i bahwa hakim berijtihad tentang 

ukuran mut’ah hendaknya melihat kondisi suami, sebagaimana 

firman Allah SWT Q.S. Al – Baqarah ayat 236 : 

                                                           
164 Imad Zaki Al – Barudi, Tafsir Al – Qur’an Wanita 1, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, Hlm. 
262 - 264 
165 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyes Hawwas, Fiqh 
Munakahat:Khitbah, Nikah dan Talak cet. II, Amzah, Jakarta, 2011, Hlm. 211 
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Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) 
kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan 
orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu 
pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”166 

2. Nafkah Perceraian (Nafkah Iddah) 

Nafkah iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan 

seorang pria kepada mantan isterinya berdasarkan putusan 

pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.167 

Dalam Q.S. A t – Talaq ayat 6 dijelaskan : 

                

                     

                 

              

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”168 

                                                           
166 Ibid. Hlm 212 
167 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hlm. 667 
168 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 945 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah 

kepada seorang isteri yang telah di talak entah itu dalam keadaan 

hamil atau dalam masa iddah. Menurut Muhammad Baqir Al – 

Habsyi yang dikutip oleh Amir Nuruddin dijelaskan bahwa ada 

empat hak yang wajib perempuan terima dalam masa iddahnya : 

1) Seorang isteri yang dalam masa iddahnya yakni karena talak 

raj’i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat 

bahwa statusnya masih sebagai isteri yang sah dan karenanya 

masih memiliki hak – hak sebagai isteri. 

2) Seorang perempuan dalam masa iddah dengan talak ba’in 

apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal 

dan nafkah dari mantan suaminya. 

3) Perempuan dalam masa iddah dengan talak ba’in yang sedang 

tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga menurut 

pendapat Imam Maliki dan Syafi’i, hanya berhak memperoleh 

tempat tinggal.  Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak 

mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa 

iddah. 

4) Perempuan dalam masa iddah akibat suaminya wafat, sebagian 

ulama’ berpendapat tidak mempunyai hak nafkah maupun 

tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya 
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kini telah menjadi hak ahli waris termasuk isteri dan anak – 

anaknya.169 

3. Nafkah Perceraian (Nafkah Madiyah) 

Asal kata Madiyah, berasal dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab 

mempunyai arti lampau atau terdahulu.170 Adapun yang dijadikan 

dasar dalam nafkah madiyah adalah Q.S. Al – Baqarah ayat 233 : 

                        

                            

                           

                      

                       

                      

      

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 
dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

                                                           
169 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, cet. III, Kencana 
Prenada Media Group, 2004, Hlm. 247 
170 Adib Bisri dan Munawwir Al – Fattah, Kamus Al – Biari, Pustaka Progresif, Jakarta, 1999 Hlm. 
174 
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patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”171 
 
Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan : 

(4) S
esuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. N

afkah, kiswah, dan tempat kediaman isteri, 
b. B

iaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan 
bagi isteri dan anak. 

c. B
iaya pendidikan bagi anak. 

Sedangkan dalam Pasal 34 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dijelaskan : 

(1) S
uami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 

(2) I
steri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. 

(3) J
ika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing – 
masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

Dalam hal ini nafkah madiyah tidak diatur berapa besarannya, 

tetapi bergantung pada berapa lama seorang suami tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi 

keluarganya.  

4. Nafkah Perceraian (Nafkah Hadhanah) 

Pengertian hadhanah bagi para ulama ‘ Fiqih mendefinisikan adalah 

suatu tindakan pemeliharaan anak – anak yang masih kecil, baik 

                                                           
171 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 57 
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laki – laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum 

mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 

menjaga dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani dan 

rohani,agar mampu berdiri sendiri serta bisa mengemban 

tanggungjawab.172 Yang dijadikan dasar hukum adalah Q.S. Al – 

Baqarah ayat 233 seperti yang telah dijelaskan di atas dan Q.S. At – 

Tahrim ayat 6 yakni : 

                     

                    

         

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 
diperintahkan.”173 
 

Ayat ini jelas para orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk 

memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar 

seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah – perintah 

Tuhan dan menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang disebut 

keluarga adalah anaknya.174 

                                                           
172 Prof. Dr. H. M.A.Tihami, M.A, M.M, dan Drs. Sohami Sahrani, M.M, Fiqh Munakahat, cet. 2, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 215 - 216 
173 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 951 
174 Prof. Dr. H. M.A.Tihami, M.A, M.M, dan Drs. Sohami Sahrani, M.M, Fiqh Munakahat, cet. 2, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 216 
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Berkaitan dengan masa pembiayaan hadhanah, di dalam Al – Qur’an 

tidak dijelaskan batasan membiayai penghidupan anak. Para ulama’ 

kemudian berijtihad secara pribadi seperti Imam Hanafi, masa iddah 

bagi anak laki – laki berakhir ketika anak itu tidak lagi perlu 

penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari – hari, seperti   

makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan 

perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang bulan 

pertama. 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah 

anak itu mumayyiz, yakni berumur 5 tahun dan 6 tahun. Dengan 

berdasarkan Hadist Nabi : 

 َ  هِ م ِ أُ وَ  هِ بِ أَ  نَ يْ ا بَ  مً َ� غُ  رُ يْ : خَ  مَ �� سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ ل� صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ قا
 اهَ م ِ أُ ا وَ هَ يْ بِ أَ  نَ يْ ا بَ تً نْ بِ  رَ يْ ا خَ مَ كَ 

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda : Anak ditetapkan antara 
bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) 
perempuan ditetapkan diantara bapak ibunya. 

Akan tetapi menurut undang – undang Mesir tidak ada masalah 

dalam masa hadhanah selagi anak tersebut berada diantara ibu 

bapaknya. Hanya saja masa hadhanah itu terjadi apabila terjadi 

perceraian dan terdapat perbedaan pendapat antara keduanya, maka 

masa hadhanah diserahkan kepada hakim dengan minimal 7 tahun 
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dan maksimal adalah 9 tahun, akan tetapi kemaslahatan anak itu 

lebih diutamakan.175 

Berbeda lagi dengan di Indonesia, dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum 

Islam dijelaskan bahwa batasan usia berdiri sendiri atau dewasa 

adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

Adapun upah hadhanah seorang isteri atau ibu tidak berhak 

menerima upah hadhanah dan menyusui, selama ia masih dalam 

masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai 

nafkah sebagai isteri atau nafkah masa iddah. Hal ini berdasarkan 

pada Q.S. Al – Baqarah ayat 233 : 

                          

                        

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”176 

Adapun sesudah masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti 

haknya kepada upah menyusui, Dalam At – Thalaq ayat 6 dijelaskan: 

                                                           
175Ibid. Hlm. 224 - 225 
176 Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 184 - 
185 
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Artinya : “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.” 

Karena wanita yang sudah sampai masa iddahnya, disamakan 

dengan seorang yang bekerja untuk orang lainnya, dan ayah dari 

anak itu berkewajiban untuk membayar upah tersebut.177 

Adapun mengenai proses pelaksanaan eksekusi pembayaran nafkah 

perceraian, dalam Hukum Islam masih tergantung dengan Kompilasi Hukum 

Islam, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – 

Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dalam praktiknya kembali kepada 

hakim. Baik memeriksa, memutus, dan mengawasi jalannya putusan 

bergantung pada pertimbangan hakim. 

Dalam hal penentuan besaran nafkah serta konsekuensi hukum bagi 

yang tidak melaksanakannya, maka sesuai dengan hukum dimana berkembang. 

Di Indonesia khususnya maka yang berlaku adalah hukum positif dan ijtihad 

para majelis hakim. 

                                                           
177 Ibid. Hlm. 226 
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2. Analisa Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Perceraian di Pengadilan 

Agama Kota Malang No. 0957/Pdt.G/2014/PA Mlg 

Pada putusan perkara No. 0957/Pdt.G/2014/PA Mlg bahwa pada amar 

putusan dijelaskan hukuman bagi pemohon cerai talak untuk membayar 

sejumlah uang pada point b, d, dan e adalah sebagai berikut : 

b. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa : 

1) Nafkah madiyah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta 

rupiah), 

2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta 

lima ratus ribu rupiah), 

3) Mut’ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

Yang wajib dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. 

d. Menguhukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak – 

anak Penggugat dan Tergugat ANITA (nama disamarkan) dan 

BAKHRI (nama disamarkan) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh 

empat juta rupiah) dengan menyerahkan kepada Penggugat, yang 

wajib dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. 

e. Menguhum Tergugat untuk memberikan / membayar nafkah anak – 

anak Penggugat dan Tergugat A dan B minimal sebsesar Rp 

2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan 

dan kesehatan hingga anak – anak tersebut dewasa / mandiri dengan 

menyerahkan kepada Penggugat. 
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Dalam hal ini yang menjadikan sorotan bagi penulis bahwa pemohon 

atau pihak tergugat rekonvensi tidak melaksanakan putusan yang amarnya 

menghukum pemohon membayarkan nafkah hadhanah sebesar Rp 

2.000.000,00 per bulan. Perlu diingat kembali bahwa hakim bersifat pasif 

sehingga jika terjadi perkara yang sedemikian rupa maka pihak termohonlah 

atau penggugat rekonvensi yang mengajukan permohonan eksekusi nafkah 

perceraian. Tetapi nyatanya pihak mantan isteri tidak mengetahui prosedur 

tersebut. Tidak hanya terjadi pada perkara ini saja tetapi banyak masyarakat 

yang tidak memahami bahwa haknya masih dapat diperjuangkan khususnya 

isteri dalam hal nafkah hadhanah. Adapun faktor – faktor yang mengakibatkan 

tidak terlaksananya pembiayaan penghidupan dan pendidikan anak menurut 

hasil diskusi dengan hakim dan panitera adalah : 

a. Hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian 

b. Rendahnya tingkat pemahaman hukum 

c. Kurang akan kesadaran kewajiban dan aturan agama 

d. Tingkat emosional para pihak yang tidak terkontrol khususnya suami 

Dari keempat faktor tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Hal – Hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian 

Sesuai dengan Pasal 116 KHI disebutkan : 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainyayang sukar disembuhkan. 
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2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun 
berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 

6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 

7. Suami melanggar taklik – talak. 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.178 
 
Pada perkara ini yang dijadikan alasan mengajukan permohonan cerai 

talak adalah : 

1. Sejak bulan Desember tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Termohon kurang menerima nafkah dari Pemohon, walaupun 

Pemohon telah memberikan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil 

diserahkan seluruhnya. 

2. Termohon sering tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan 

tidak menghormati orang tua Pemohon yang telah 

bertanggungjawab terhadap rumah tangganya. 

3. Perpisahan terjadi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berjalan 

dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuannya. 

Dari ketiga alasan ini jka mengacu pada Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam yakni pada huruf (f) : Antara suami isteri terus menerus 

                                                           
178 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 
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terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi dalam rumah tangga. 

Sehingga akhirnya mempengaruhi psikis anak dimana kedua 

belah pihak lupa bahwa anak yang telah dilahirkan membutuhkan kasih 

sayang, pengasuhan, dan biaya hidup serta pendidikan dari orang 

tuanya. 

b. Rendahnya tingkat pemahaman hukum 

Pada perkara ini Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 

Termohon sebagai pekerja swasta yang sama – sama berpendidikan dan 

bersarjana pendidikan. Sebenarnya dianggap semuanya berpendidikan 

hanya saja pemahaman terhadap suatu penafsiran hukum yang dirasa 

kurang. Ibu Dra. Hj. Rusmulyani mengatakan bahwa : “Saya rasa 

mereka ini berpendidikan tinggi, hanya saja kurang memahami 

putusan, itu saja sehingga tidak faham apa yang harus dilakukan dan 

apa yang menjadi konsekuensi jika tidak dilakukan.”179 

Dalam istilah hukum Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen 

yang artinya adalah setiap orang dianggap mengetahui hukum, artinya 

apabila suatu undang – undang itu telah dilembar negarakan, maka 

undang – undang itu dianggap telah diketahui oleh warga dan 

masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang yang melanggarnya 

                                                           
179 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, S.HI 
pada tangal 13 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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bahwa undang – undang itu belum diketahui berlakunya.180 Istilah ini 

masih banyak memiliki kekurangan, diantaranya adalah pemahaman. 

Memahami segala sesuatu yang sifatnya undang – undang perlu 

diajarkan sehingga tidak berhenti kepada masyarakat yang faham akan 

hukum saja. Karena hukum Indonesia pada dasarnya menganut pada 

aliran Rechtvinding yang salah satunya berpandangan bahwa Undang – 

undang tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sebab 

undang – undang tidak secara terperinci melainkan memberikan 

algemeene rechtlijnen (pedoman umum). Jadi sifat keumuman pada 

undang – undang ini yang akhirnya lahir berbagai macam penafsiran. 

c. Kurang akan kesadaran kewajiban dan aturan agama 

Dalam hal ini pengertian perkawinan menurut Hukum Islam 

bahwa kata perkawinan diambil dari bahasa Arab yaitu نكح dan زوج. 

Jadi suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki – 

laki dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian mana 

terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri dan diikuti 

suatu kabul dari bakal suami, dan disertai sekurang – kurangnya dua 

orang saksi.181 Dijelaskan dalam Al – Qur’an Surat Ar – Ruum ayat 21 

yakni : 

                                                           
180Http://hendramahardika.wordpress.com, diakses pada Hari Sabtu, 14 Januari 2017  
181 Komariah, S.H, M.Si, Hukum Perdata, UMM Press , Malang, 2013, Hlm. 33 

http://hendramahardika.wordpress.com/


126 
 

                      

                      

 
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”182 

Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan bahwa defenisi perkawinan 

pada Pasal 2 dan Pasal 3 KHI disebutkan bahwa : 

 
 
 
 
Pasal 2 
Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang 
sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Pasal 3 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.183 

Dari pengertian perkawinan menurut agama Islam, maka seharusnya 

manusia bisa memahami bahwa dalam setiap perkawinan tentunya 

memiliki konsekuensi dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal 

ini Ibu Dra. Hj. Rusmulyani mengatakan bahwa : “Jadi saya fikir 

manusia itu faham kewajiban dari suatu perkawinan, jangan menuntut 

hak saja kalau kewajiban tidak bisa dilaksanakan. Sama halnya 

                                                           
182 Kementerian Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemah, Hlm. 644 
183 Kompilasi Hukum Islam 
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perceraian sudah diatur menurut Hukum Islam bahwa hadhanah serta 

nafkahnya wajib tapi masih tidak dijalankan.”184 

Disimpulkan bahwa sangat pentingnya memahami suatu 

perkawinan, hak dan kewajibannya, serta konsekuensinya sebelum 

melaksanakan perkawinan. Maka dalam hal ini peran penting pemuka 

agama dan pihak KUA (Kantor Urusan Agama) memahamkan para 

calon mempelai agar faham apa itu perkawinan khusunya dalam 

pengertian agama. Sehingga hal – hal yang diharapkan dan dicita – 

citakan oleh agama maupun peraturan negara dapat tercapai meskipun 

nyatanya masih banyak problematika rumah tangga. 

 

d. Tingkat emosional para pihak yang tidak terkontrol khususnya suami 

Tingkat emosional diri seorang suami yang terlalu tinggi. Di 

Pengadilan Agama Kota Malang tidak terlaksananya pemberian nafkah 

anak dikarenakan tingkat ego seorang suami. Berawal sejak 

diwajibkannya memberikan nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah 

mut’ah yang wajib diberikan pada mantan isteri sebelum ikrar talak ini 

sudah enggan. Sehingga berdampak pada nafkah anak yang notabennya 

dilakukan diluar prosesi persidangan. 

                                                           
184 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, S.HI 
pada tangal 13 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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Kembali kepada prosesi persidangan dari perkara ini, Ibu Dra. 

Hj. Rusmulyani mengatakan bahwa “Titik ego seorang laki – laki yaitu 

suami yang dia merasa kalau anak sudah ditetapkan ke ibu sesuai 

putusan, bahkan dipersidangan pun kemarin kedua anak saya hadirkan 

dipersidangan dan anak pertama sampai menangis dia bilang saya 

tidak mau ikut ayah karena selama ini ayah menyakiti saya, jadi ego 

yang terlalu ditonjolkan sehingga jika anak sudah sama kamu (ibu) 

maka kewajiban ibu, sehingga tidak faham kewajiban seorang bapak 

dan memahami bahwa itu juga sebagai bekas anak.”185 

 

 

3. Sistematika Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Perceraian di Pengadilan 

Agama Kota Malang 

Perlu diingat bahwa sebelum melaksanakan eksekusi putusan tahapan 

yang perlu dilaksanakan adalah peringatan (aanmaning). Aanmaning 

merupakan salah satu pokok eksekusi. Tanpa peringatan terlebih dahulu, 

eksekusi tidak boleh dilakukan atau dijalankan.  

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (tenuitvoer 

legging van vonnissen) merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh 

Ketua Pengadilan yang berupa teguran kepada tergugat agar menjalankan isi 

                                                           
185 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, S.HI 
pada tangal 13 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan.186 

Maka dalam hal ini bahwa ketika pihak tergugat tidak mau menjalankan isi 

putusan, pihak penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan 

dengan tahapan peringatan yang dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan. 

Yang dijadikan dasar hukum dalam proses aanmaning ini terdapat pada Pasal 

196 HIR atau 207 RBG bahwa : 

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi 
keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan 
permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua 
pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat 
menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang 
dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan 
itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua yang selama – lamanya 
delapan hari.187 

Jika pada proses aanmaning ini tidak dilaksanakan maka akan dilaksanakan 

proses eksekusi putusan kepada pihak tergugat dengan secara paksa. 

Adapun M. Yahya Harahap berpendapat bahwa eksekusi merupakan 

tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah 

dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan proses pemerikasaan 

yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.188 

Sedangkan menurut R. Supomo eksekusi adalah hukum yang mengatur cara 

dan syarat – syarat yang dipakai oleh alat – alat Negara guna membantu pihak 

                                                           
186 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 30 
187 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
188 M. Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet. 3, 
Jakarta, PT Gramedia, 1991, Hlm. 1 
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yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak kalah 

tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan.189 

Yang dijadikan dasar hukum adalah Pasal 195 ayat (1) HIR 

menyebutkan bahwa: 

Pelaksanaan pengadilan dari putusan – putusan perkara yang dalam 
tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan dijalankan atas 
perintah dan pimpinan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa 
perkara itu dalam tingkat pertama dengan cara yang akan disebutkan 
dalam ayat berikutnya.190 

Dalam hal eksekusi ini maka dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 

atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (op last en 

onder leiding van den voorzitter van den landraad). Ketua pengadilan diberi 

wewenang : 

a. Memerintahkan eksekusi, dan 

b. Memimpin jalannya eksekusi 

Adapun kewenangan Ketua Pengadilan dalam hal memerintahkan dan 

memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio.191 

Berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) HIR bahwa : 

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan 
belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan 
patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya 
memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang 
– barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup 
sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu 

                                                           
189 Prof. Dr. R. Supomo, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Cet. 9, Jakarta, PT. 
Pradnya Paramita, 1985, Hlm. 119 
190 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
191 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 21 
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sampai dirasa cukup akan penggantian jumlah uang yang tersebut di 
dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk 
menjalankan keputusan itu.192 

Maka dalam hal menjalankan isi putusan jika tempo yang diberikan oleh ketua 

pengadilan sudah lewat dan pemenuhan surat keputusan belum juga 

dilaksanakan, maka oleh karena jabatannya, ketua memberi perintah dengan 

surat supaya dilakukan penyitaan atas barang – barang yang tidak tetap 

(terangkat) milik orang yang kalah, sekiranya cukup untuk membayar jumlah 

uang yang ditagih dan biaya eksekusi. Jika barang – barang tidak tetap tidak 

ada, atau tidak cukup banyaknya, supaya disita juga barang – barang yang 

tetap. 

Adapun gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan 

eksekusi dengan singkat adalah sebagai berikut : 

a. Ketua Pengadilan memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, 

b. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada 

Ketua Pengadilan adalah secara ex officio, 

c. Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan berbentuk surat 

penetapan (beschikking) atau decree (order), 

d. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera dan juru sita 

pengadilan.193 

Namun hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, bukan 

semena – mena pihak Pengadilan Agama melakukan eksekusi. Tetapi tahapan 
                                                           
192Ibid. Hlm. 78 
193 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 21 
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awal adalah memperingati pihak yang tidak menjalankan putusan yang biasa 

disebut dengan aanmaning. 

Adapun dalam putusan pada perkara ini, yang dijadikan pokok 

permasalahan bahwa suami selaku pihak pemohon yang dihukum oleh hakim 

majelis sebagai pihak tergugat rekonvensi untuk membayarkan nafkah 

perceraian, pada kenyataannya nafkah kepada anak tidak dilaksanakan pasca 

ikrar talak telah diucapkan. Ibu Dra. Hj. Rusmulyani mengatakan bahwa : 

“Sebetulnya sudah saya ingatkan berkali – kali dalam persidangan, namun 

jika tidak melaksanakan, kumpulkan saja bukti – bukti bahwa mantan isteri 

tidak mendapat transferan untuk nafkah anak dikali berapa bulan tidak 

dijalankan dan ajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.”194 

Dengan melihat posisi kasus yang sedemikian maka, adanya 

kesempatan bagi mantan isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada 

Pengadilan Agama. Dalam hal ini tergugat rekonvensi dianggap tidak mau 

menjalankan putusan secara suka rela terhitung sejak tanggal peringatan 

(aanmaning), maka saat itu berlakulah upaya eksekusi. Maka Pengadilan 

Agama memunculkan secara nyata tindakan eksekusi terhitung mulai tanggal 

peringatan dilampaui. 

Adapun tahapan – tahapan mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan 

Agama Kota Malang adalah sebagai berikut : 

1. Mengajukan permohonan eksekusi 
                                                           
194 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, S.HI 
pada tangal 13 Januari 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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Pihak mantan isteri yang merasa bahwa dalam amar putusan ternyata 

ada hal – hal yang sifatnya hukuman bagi tergugat rekonvensi yakni 

suami dan tidak terlaksana, maka membuat laporan dengan keterangan 

bukti – bukti guna diajukan kepada Pengadilan Agama. Pegajuannya 

dapat dlakukan secara lisan atau tertulis. 

Maka selama belum ada permintaan, proses peringatan tidak dapat 

dilakukan. Dalam hal ini pengajuan permohonan eksekusi dapat 

dilakukan oleh penggugat pribadi atau kuasanya. Tentang kuasa yang 

berhak mengajukan permohonan eksekusi, ialah kuasa yang telah 

memperoleh surat kuasa khusus dari penggugat.195 

2. Pemohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama 

Permohonan pelaksanaan eksekusi disampaikan kepada Ketua 

Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut pada tingkat 

pertama. Kembali pada dasar hukum yakni Pasal 195 ayat (1) HIR 

bahwa : 

Pelaksanaan pengadilan dari putusan – putusan perkara yang dalam 
tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan dijalankan atas 
perintah dan pimpinan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa 
perkara itu dalam tingkat pertama dengan cara yang akan disebutkan 
dalam ayat berikutnya.196 

Menurut Bapak Kasdullah selaku Paniter Umum Pengadilan Agama 

Kota Malang bahwa “Eksekusi adalah kekuasaan Ketua Pengadilan 

itu dasar jika diminta eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi akan 

dilakukan oleh panitera dan jurusita dalam penguasan ketua, berkas 

                                                           
195Ibid. Hlm 31 - 32 
196 Pasal 195 HIR 
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yang sudah selesai hakim tidak bisa berbuat apa – apa jadi 

kewenangan Ketua Pengadilan.”197 

3. Pemanggilan pihak tergugat untuk diperingati 

Apabila Ketua Pengadilan Agama menerima permohonan eksekusi 

dari pihak yang menang perkara (penggugat rekonvensi), maka 

tindakan pelayanan hukum yang harus dilakukan untuk memenuhi 

permohonan tersebut : 

a. Memanggil tergugat rekonvensi (pihak suami) 

b. Memperingati tergugat rekonvensi supaya memenuhi dan atau 

menjalankan putusan, 

c. Masa peringatan ini tidak boleh lebih dari delapan hari. Adapun 

dasar hukumnya pada Pasal 196 HIR atau 207 RBG bahwa : 

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi 
isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang 
memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan 
surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat 
pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua 
menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta 
memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam 
tempo yang ditentukan oleh Ketua yang selama – lamanya 
delapan hari. 

Maka jika setelah lewat tempo delapan hari tidak dipenuhi perintah 

Ketua Pengadilan maka Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera 

untuk menyita barang – barang milik orang yang kalah sekira cukup 

untuk memenuhi jumlah besaran yang sudah ditetapkan pada putusan. 

Sesuai dengan Pasal 197 HIR bahwa: 

                                                           
197 Wawancara dengan Panitera Umum Pengadilan Agama Kota Malang Bapak Kasdullah, S.HI 
pada tangal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan 
belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil 
dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena 
jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian 
banyak barang – barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau 
ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang 
yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengantian jumlah 
uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula 
dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.198 

4. Peringatan tersebut dilaksanakan dalam Sidang insidentil dengan 

berita acara 

Setelah permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, lalu 

pihak dipanggil untuk diperingatkan, maka dalam hal ini dilakukan 

dalam sidang insidentil dengan dilakukan pencatatan melalui berita 

acara. Biasanya pada persidangan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan 

Agama, Panitera Umum, dan Tergugat Rekonvensi (dalam hal ini 

adalah suami). 

Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian 

peringatan dicatat dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang 

peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting mendukung 

dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi 

selanjutnya.199 

Telah dijelaskan di atas bahwa proses dalam pengajuan permohonan eksekusi 

nafkah perceraian khususnya nafkah anak adalah aanmaning. Teguran yang 

sifatnya memperingati tergugat rekonpensi (suami) agar melaksanakan putusan 

dengan jangka waktu maksimal delapan hari. Jika ternyata dengan 
                                                           
198 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
199 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 33 
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diberikannya waktu maksimal selama delapan hari tersebut tidak terlaksana 

maka akan dilakukan eksekusi secara paksa oleh panitera dan juru sita atas 

perintah Ketua Pengadilan Agama. Dalam hal ini khususnya nafkah perceraian 

termasuk kedalam jenis eksekusi pembayaran uang. 

Dasar hukum yang melandasi eksekusi pembayaran uang ini tertera 

pada Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata yakni : 

Pasal 1243  
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai di wajibkan apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai telah memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, 
atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 
tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 
Jo. Pasal 1246  
Bagi rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan 
penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah 
dideritanya dan untung yang seandainya harus dapat dinikmatinya, 
dengan tak mengurangi pengecualian – pengecualian serta perubahan 
– perubahan yang akan disebut di bawah ini.200 

 

atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata yakni : 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Dalam hal tidak terlaksanya isi putusan dan proses aanmaning, maka 

Ketua Pengadilan secara ex officio mengeluarkan “surat penetapan” yang berisi 

perintah kepada panitera dan juru sita untuk melakukan “sita eksekusi” 

(executoriale beslag) terhadap kekayaannya. Sesuai dengan Pasal 197 HIR atau 

                                                           
200 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 
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Pasal 208 RBG.201 Bapak Khasdullah selaku Panitera Umum mengatakan 

bahwa “Ingat dalam hal eksekusi, hakim bersifat pasif. Pasif intinya menunggu 

adanya permohonan eksekusi. Kalau tidak ada maka kami pihak Pengadilan 

tidak akan melakukan eksekusi. Panitera dan juru sita dalam hal eksekusi 

menunggu surat penetapan dari Ketuan Pengadilan Agama.”202 

Executoriale beslag yang disebut juga sebagai sita eksekusimerupakan 

tahapan setelah tidak dijalankannya masa peringatan (aanmaning). Tahapan - 

tahapan pelaksanaan sita eksekusi adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Sita eksekusi berdasarkan surat perintah 

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 197 HIR atau Pasal 208 ayat (1) 

RBG bahwa : 

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan 
belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan 
patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya 
memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang 
– barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup 
sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu 
sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di 
dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk 
menjalankan keputusan itu.203 

                                                           
201 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 66 
202 Wawancara dengan Panitera Umum Pengadilan Agama Kota Malang Bapak Kasdullah, S.HI 
pada tangal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang 
203 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
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Dengan memperhatikan pasal tersebut, maka Hakim Ketua Pengadilan 

memiliki kewenangan ex officio untuk : 

a. Memerintahkan “sita eksekusi” terhadap kekayaan tergugat, 

b. Perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan 

c. Perintah ditujukan kepada panitera dan juru sita 

Jikalau sudah merujuk pada Pasal di atas, maka sesuai dengan 

pendapat Bapak Khasdullah bahwa panitera dan juru sita tidak akan 

bisa bertindak melaksanakan eksekusi kecuali sudah mendapat surat 

penetapan dari Ketua Pengadilan Agama.  

2. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh dua orang saksi 

Dua orang saksi ini merupakan syarat formil dalam pelaksanaan 

eksekusi. Diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR atau 208 210 ayat (1) 

RBG bahwa : 

(6) Diwaktu melakukan penyitaan itu ia (panitera dan juru sita) 
dibantu oleh dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan 
tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan 
mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara 
tersebut.204 

 
Sita eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan dua orang saksi 

menurut hukum tidak memenuhi syarat. Akibatnya sita eksekusi 

dianggap tidak sah.205 

                                                           
204Ibid. Hlm. 78 
205 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 78 
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Adapun yang dijadikan syarat dalam penunjukan saksi diatur dalam 

Pasal 197 ayat (7) HIR atau 208 210 ayat (2) RBG bahwa :  

Saksi itu haruslah penduduk Indonesia, telah cukup umurnya 21 tahun 
dan terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya pada yang 
melakukan penyitaan itu.206 

Maka yang harus dipenuhi sesuai pasal di atas : 

a. Telah mencapai umur 21 tahun, 

b. Berstatus penduduk Indonesia, dan  

c. Memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. 

Bapak Khasdullah mengatakan bahwa, “Proses eksekusi itu tidak 

semudah yang hakim bayangkan, bahkan saksi pun mau tidak mau 

kami mencari dari orang pengadilan sendiri. Kenapa demikian, 

karena ini proses eksekusi,maka harus mencari saksi yang benar – 

benar faham hukum.”207 

Menurut bukunya Yahya Harahap menjelaskan bahwa praktik 

pengambilan saksi dari lingkungan Pengadilan dapat dibenarkan dan 

dipertahankan, walaupun mungkin ada segi buruknya. Segi buruknya 

mungkin dilihat dari dugaan kekurang objektifan mereka. Apalagi jika 

kedua orang saksi tadi lebih rendah pangkatnya dari pada pejabat yang 

bertugas menjalankan sita eksekusi, sudah barang tentu hanya 

mengikuti saja kehendak pejabat tersebut. Oleh karena itu, walaupun 

                                                           
206 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
207 Wawancara dengan Panitera Umum Pengadilan Agama Kota Malang Bapak Kasdullah, S.HI 
pada tangal 06 Januari 2017 pukul 09.45 WIB di Pengadilan Kota Malang 
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praktik yang sudah lazim tadi dapat dibenarkan dan dipertahankan, 

bukan berarti menolak penunjukan saksi dari luar, asal hal itu tidak 

menghambat kelancaran sita eksekusi.208 

3. Sita eksekusi dilaksanakan di tempat 

Panitera dan juru sita datang ke tempat di mana barang yang hendak 

disita terletak untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak 

barang yang hendak disita bersama – sama dengan kedua saksi 

tersebut. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 197 ayat (5) dan ayat 

(9) HIR bahwa : 

(5) Panitera itu atau orang yang ditunjukkann sebagai penggantinya 
membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang 
yang disita barangnya diberitahukan maksudnya, kalau ia hadir. 

(9) Panitera atau orang yang ditunjuk menggantinya, menurut 
keadaan, dapat meninggalkan barang – barang yang tidak tetap 
atau sebagian dari itu dalam persimpanan orang yang barangnya 
disita itu, atau menyuruh membawa sebagian dari barang itu ke 
satu tempat persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka 
ia memberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan 
polisi itu harus menjada supaya jangan ada dari barang itu 
dilarikan. Opstal Indonesia tidak dapat dibawa ke tempat lain.209 

Maka biasanya cara untuk mendapatkan kepastian suatu pemilikkan 

dicari melalui pendekatan : 

1) Mendatangi kepala desa dan Kantor Pertanahan untuk meneliti 

surat – surat yang berkenaan dengan barang yang hendak disita. 

2) Menanyakan orang yang bersebelahan dengan letak barang. 

                                                           
208 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 79 
209 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
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Cara sita eksekusi yang paling tepat, sebelum pelaksanaan 

diberitahukan dan dijalankan, sebaiknya juru sita melaksanakan 

penelitian secukupnya tentang status pemilikan, apakah benar 

milik pihak tergugat. Penelitian status pemilikan dapat 

dilakukan panitera atau juru sita di Kantor Pertanahan. 

Sedangkan mengenai kepastian bentuk dan ukuran dilakukan 

pada saat sita eksekusi dilakukan. Penggabungan cara yang 

demikian, kecil sekali kemungkinan terjadi kekeliruan mengenai 

status pemilikan maupun jenis dan ukuran. Jadi, harus ada 

persiapan berupa penelitian sebelum sita eksekusi dijalankan. 

4. Pembuatan berita acara sita eksekusi 

Untuk hal yustisial yang akan dipertanggungjawabkan, maka berita 

acara sejak pelaksanaan awal wajib untuk diberita acarakan. pada 

Pasal 197 ayat (5) dan ayat (6) HIR bahwa : 

(5) Panitera itu atau orang yang ditunjukkann sebagai penggantinya 
membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang 
yang disita barangnya diberitahukan maksudnya, kalau ia hadir. 

(6) Diwaktu melakukan penyitaan itu ia (panitera dan juru sita) 
dibantu oleh dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan 
tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan 
mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara 
tersebut.210 

Adapun yang dimuat dalam berita acara adalah sebagai berikut : 

1) Memuat nama, pekerjaan dan tempat tingal kedua orang saksi, 

2) Merincikan seluruh tindakan yang dilakukan secara lengkap, 

meliputi: 
                                                           
210 Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) Hlm. 78 
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a. Barang apa saja yang disita, 

b. Jenis dan ukuran barang yang disita, 

c. Letak barang yang disita, 

d. Hadir atau tidaknya pihak tergugat (pihak tersita), 

e. Penegasaan penjagaan barang yang disita, 

f. Penjelasan non-bevinding suatu barang yang bersangkutan 

tidak diketemukan, 

g. Penjelasan sita tidak terlaksana apabila sita eksekusi tidak 

dijalankan, dan 

h. Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita. 

3) Berita acara ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan kedua 

orang saksi. 

4) Diperbolehkan pihak tersita maupun Kepala Desa untuk 

menandatangani berita acara. 

5) Pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita.211 

5. Penjagaan yuridis barang yang disita 

Prinsip barang sitaan adalah bahwa barang yang telah disita tetap 

berada di tangan pihak tersita. Penjagaan dan penguasaan barang yang 

disita tidak boleh diserhakan kepada pihak penggugat. Penyerahan 

penjagaan dan penguasaan barang yang disita ke tangan penggugat 

tidak ubahnya tindakan eksekusi, sedangkan maksud tujuan sita, baik 

                                                           
211 M. Yahya. H, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 
2005, Hlm. 81 - 84 
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sita jaminan atau sita eksekusi hanya berupa “jaminan” pemenuhan 

tuntutan pihak penggugat agar gugatannya tidak hampa (illusoir).212 

Jadi walaupun sita eksekusi merupakan tahapan ke arah penjualan 

lelang, tidak mengubah makna dan sifat tindakan itu sebagai upaya 

jaminan. Sita eksekusi tidak dapat diartikan pelepasan hak milik 

tergugat atas barang yang disita. Selama barang yang disita eksekusi 

belum dijual lelang, secara formil dan materiil hak milik tersita 

(tergugat) masih tetap melekat pada barang yang disita. Maka dalam 

hal ini perlu adanya penjagaan agar tidak hilang atau berkurangnya 

harta sitaan.  

Adapun barang – barang yang dapat dieksekusi dibagi menjadi 2 (dua) 

macam: 

 

 

1) Dahulukan penyitaan barang yang bergerak 

Barang – barang yang termasuk barang yang bergerak adalah uang 

tunai, surat berharga, dan barang yang berada pada pihak ketiga. Hal 

ini berdasarkan pada Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG. 

Sedangkan yang dijadikan pedoman patokan perkiraan adalah sebagai 

berikut : 

                                                           
212 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, 1994. Hlm. 130 
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a. Apabila diperhitungkan jumlah harta bergerak cukup nilainya 

memenuhi jumlah pembayaran yang dihukumkan, sita eksekusi 

tidak diperbolehkan diletakkan atas barang yang tidak bergerak 

(unmoveable property) 

b. Apabila diperhitungkan nilai harta bergerak belum cukup 

melunasi pembayaran jumlah yang semestinya, maka kekurangan 

itu dapat diambil dari harta yang tidak bergerak. 

2) Sita eksekusi atas barang yang tidak bergerak 

Dapat disimpulkan bahwa sita eksekusi atas barang yang tidak 

bergerak dapat dilakukan dua hal yaitu : 

a. Apabila “tidak ada” benda yang bergerak, atau 

b. Apabila suatu benda yang tidak bergerak sejak semula telah 

ditentukan sebagai jaminan. 

 

 

Tabel Perbandingan Tentang Eksekusi Nafkah Perceraian Menurut  

Hukum Positif dan Hukum Islam 

 Hukum Positif Hukum Islam 

Dasar Hukum 
diwajibkan memnuhi 
pemberian nafkah 
perceraian 

1. Pasal 34, 37, 41, 42, 
dan 45 UU No. 1 
Tahun 1974,  

1. Q.S. Al – Baqarah 
ayat 229, 233, 236, 
237, 241,   

2. Pasal 24 UU No. 9 
Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU No. 
1 Tahun 1974 tentang 

2. An – Nisaa’ ayat 5 
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Perkawinan 
3. Pasal 77, 79, 80, 

98, 105, 156, 158, 
161, dan 162 
Kompilasi Hukum 
Islam 

3. At – Tahrim ayat 6 
4. Al – Ahzab ayat 28 
5. At – Thalaq ayat 1 

dan 6 
6. Hadist 

Jenis – Jenis Nafkah 
Perceraian 

1. Nafkah Iddah 1. Nafkah Iddah 
2. Nafkah Mut’ah 2. Nafkah Mut’ah 
3. Nafkah Madiyah 3. Nafkah Madiyah 
4. Nafkah Anak 4. Nafkah Hadhanah 

Pelaksanaan Eksekusi 

1. Hakim bersifat Pasif 1. Dilakukan oleh 
Qadhi 

2. Pihak isteri 
mengajukan 
permohonan eksekusi 

2. Pelaksanaannya 
diatur sesuai ijtihad 
dan kewenangan 
hakim dimana 
Hukum Islam 
ditegakkan 

3. Eksekusi 
kewenangan Ketua 
Pengadilan  

4. Dibantu oleh Panitera 
dan Jurusita 

5. Tenggang waktu 
pembayaran nafkah 
perceraian adalah 8 
hari 

6. Jika tidak dibayarkan 
maka dilakukan sita 

7. Sita dengan ketetapan 
Ketua Pengadilan 

Konsekuensi Hukum 
Bila Peringatan 
(Aanmaning) Juga 
Tidak Terlaksana 

Penyitaan harta milik 
suami sesuai besaran 
nafkah perceraian 

Sesuai dengan negara 
dimana Hukum Islam 
ditegakkan 

Kewenangan 
Perceraian Dan 
Pelaksanaan Eksekusi 
Nafkah Perceraian 

1. Di Pengadilan Negeri 
bagi non Muslim 

Di Pengadilan Agama 

2. Di Pengadilan Agama 
bagi Muslim 

Besaran Nafkah 
Perceraian 

Disesuaikan dengan 
kondisi pekerjaan suami, 
dan jika dimungkinkan 
tidak mampu memenuhi 
semuanya, maka isteri 
juga ikut menanggungnya 

1. Pemberian mut’ah 
ulama’ Hanafiyah dan 
Zahiriyah ukuran 
yang ditentukan, yaitu 
tiga helai pakain, baju 
kurung, kerudung dan 
rangkapan.  
Ulama’ Syafi’iyah 
disunnahkan tidak 
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kurang dari 30 dirham 
atau seharga dengan 
benda itu 

2. Muhammad Baqir Al 
– Habsyi dalam masa 
iddah : 

a. isteri yang iddahnya 
yakni karena talak 
raj’i berhak menerima 
tempat tinggal dan 
nafkah, mengingat 
bahwa statusnya 
masih sebagai isteri 
yang sah dan 
karenanya masih 
memiliki hak – hak 
sebagai isteri. 

b. Isteri dalam masa 
iddah dengan talak 
ba’in apabila ia dalam 
keadaan hamil, berhak 
juga atas tempat 
tinggal dan nafkah 
dari mantan 
suaminya. 

c. Isteri dalam masa 
iddah dengan talak 
ba’in yang sedang 
tidak mengandung, 
baik akibat khuluk 
atau talak tiga 
menurut pendapat 
Imam Maliki dan 
Syafi’i, hanya berhak 
memperoleh tempat 
tinggal.  Sedangkan 
menurut Abu Hanifah, 
ia berhak mendapat 
nafkah dan tempay 
tinggal selama 
menjalani masa iddah. 

d. Perempuan dalam 
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masa iddah akibat 
suaminya wafat, 
sebagian ulama’ 
berpendapat tidak 
mempunyai hak 
nafkah maupun 
tempat tinggal, 
mengingat bahwa 
harta peninggalan 
suaminya kini telah 
menjadi hak ahli 
waris termasuk isteri 
dan anak – anaknya 

3. Nafkah madiyah 
tidak ditentukan 
selama ada maka 
wajib dibayarkan dan 
jika tidak ada maka 
tidak ada nafkah 
madiyah 

 
4. Nafkah Hadhanah, 

Imam Hanafi, masa 
iddah bagi anak laki – 
laki berakhir ketika 
anak itu tidak lagi 
perlu penjagaan dan 
dapat mengurus 
keperluannya sehari – 
hari, seperti makan, 
minum, mengatur 
pakaian, dan lain 
sebagainya. 
Sedangkan 
perempuan berakhir 
apabila sudah baligh 
atau telah datang 
bulan pertama. 

Imam Syafi’i 
berpendapat bahwa 
masa hadhanah itu 
berakhir setelah anak 
itu mumayyiz, yakni 
berumur 5 tahun dan 
6 tahun. 
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