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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, bahwa tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca 

perceraian orangtua di Pengadilan Agama Semarang; dan 

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya hukum apabila orangtua tidak 

secara sukarela memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak yang ditetapkan 

dalam putusan pengadilan. 

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan narasumber, yaitu:  

1. Drs. M. Rizal, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang 

dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG dan perkara Nomor 

2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG; 

2. MK, pihak termohon dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG;  

3. SG, pihak termohon dalam perkara Nomor2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG; 

4. Hidayatun Rohman AM,S.H., M.H., Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jawa 

Tengah; 

5. Theodorus Yosep Parera, SH, MH, Advokat Yosep Parera and partners. 

Dalam penelitian ini terdapat dua kasus yang diteliti, yaitu putusan 

Pengadilan Agama Semarang Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG dan putusan 

Pengadilan Agama Semarang Nomor 2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG. 

A. Hasil Penelitian  

1. Posisi Kasus Perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG 
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Surat permohonan ikrar talak Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 Januari 2017. 

a. Identitas Para Pihak 

Identitas para pihak dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG adalah: 

1) AM, tempat tanggal lahir Kendal, 1 Januari 1978, umur 38 tahun, agama Islam, 

pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Hadi Subeno.S 

RT 02, RW 02, Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang,  sebagai Pemohon; 

2) MK, tempat tanggal lahir Semarang 18 Juni 1978, umur 37 tahun, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan 

Hadi Subeno.S RT 02, RW 02, Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, 

sebagai Termohon; 

3) Pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama NAS, lahir 

pada tanggal 15 Oktober 2010 (umur ± 6 tahun). 

b. Amar putusan  

Amar putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

205/Pdt.G/2017/PA.SMG adalah sebagai berikut:  

Dalam Konvensi 

1) Mengabulkan permohonan pemohon; 

2) Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap 

termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahya meliputi tempat 

kediaman pemohon dan termohon serta tempat dilangsungkannya 

perkawinan pemohon dan termohon guna dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; 

Dalam Rekonvensi  
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1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi sebagian; 

2) Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan 

nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp 2.100.000,00 

(dua juta seratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonvensi/termohon 

konvensi; 

3) Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan 

mut’ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi; 

4) Menetapkan anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan 

tergugat rekonvensi/termohon konvensi yang bernama NAS, lahir 15 

Oktober 2010 berada dibawah Hadhanah (diasuh dan dipelihara) penggugat 

rekonvensi/termohon konvensi; 

5) Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk memberikan 

nafkah anak kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi sejumlah Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 

 

 

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG 

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, dan inkracht van gewijsde 

pada tanggal 9 Mei 2017. 

 

2. Posisi Kasus Perkara Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG 

Permohonan ikrar talak Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 November 2016. 

 

a. Identitas Para Pihak 

Identitas para pihak dalam perkara Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG adalah: 

1) CM, tempat tanggal lahir Semarang tanggal 17 juni 1983, Agama Islam, 

pendidikan SMA, pekerjaan pemilik counter pulsa, tempat tinggal di jalan 

Manggis 1 Nomor 5-A RT 01 RW 03 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan 

Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya disebut pemohon. 
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2) SG, lahir di Semarang tanggal 11 September 1984, Agama Islam, pendidikan 

S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal dikampung Gemah 

Selatan I, Nomor 57 RT 006 RW 006, Kelurahan Gemah Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut termohon; 

3) Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama AP (9 

tahun) dan AR (3 tahun). 

b. Amar putusan 

Dalam konvensi  

1) Mengadili permohonan pemohon; 

2) Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap 

termohon didepan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat 

kediaman pemohon dan termohon serta dilangsungkannya perkawinan 

pemohon dan termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 

 

Dalam Rekonvensi 

1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi sebagian; 

2) Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan 

mut’ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi; 

3) Meghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan 

nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah) kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi; 

4) Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan 

nafkah terhutang selama 4 bulan seluruhnya berjumlah Rp 4.000.000,- 

(empat juta rupiah); 

5) Menetapkan anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan  

tergugat rekonvensi/pemohon konvensi yang masing-masing bernama AP, 

berumur 9 tahun dan AR, berumur 3 tahun berada dibawah hadhanah 

(diasuh dan dipelihara) penggugat rekonvensi/termohon konvensi; 

6) Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberikan 

nafkah 2 anak kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi sejumlah 

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar pendidikan dan 

kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; 



64 
 

7) Menolak dan tidak menerima yang lain selebihnya.  

 

Dalam perkara ini Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan 

cerai talak dan ditetapkan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat 

rekonvensi/termohon konvensi pada tanggal  25 April 2017 dan putusan tersebut 

inkracht van gewijsde pada tanggal 16 Mei 2017. Pemohon (suami) dihukum 

untuk membayar nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi 

tidak dilaksanakan oleh pemohon secara sukarela setelah putusan inkracht van 

gewijsde. Kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah 

diputuskan oleh pengadilan, yaitu menghukum pemohon untuk membayar nafkah 

sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya. Dalam kasus ini tidak ada permohonan 

eksekusi dari pihak termohon (bekas istri) karena adanya hambatan biaya dan 

ketidaktahuan akan cara permohonan pelaksanaan eksekusi.  

3. Hasil wawancara 

a. M. Rizal 

Narasumber pertama, yaitu M. Rizal, Ketua Majelis Hakim dalam perkara 

Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG dan perkara Nomor 

2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG. Dalam wawancara ini, M. Rizal memberikan 

informasi terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya nafkah anak 

dan pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak oleh pemohon (bapak) sebagai 

berikut. 

1) Dalam menimbang, hakim memutus berdasarkan fakta di persidangan. Fakta 

tersebut berupa bukti-bukti yang diajukan para pihak. Terutama dalam hal ini 

adalah pihak termohon  atau pihak isteri dalam perceraian. Karna ia menggugat 
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balik atau gugat rekovensi  tentang nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak dan hak 

asuh anak. Dalam hal ini bukti-buktilah yang menjadi dasar pertimbangan, 

seperti contoh penghasilan dari suami, lalu juga dari apa yang selama ini suami 

berikan dalam pernikahan terhadap istri. Bukti-buktinya seperti slip gaji 

apabila ada dan pemberian suami terhadap istri selama menikah atau berumah 

tangga; 

2) Lalu dalam putusan juga dikatakan menghukum tergugat rekonvensi/pemohon 

konvensi (bekas suami) untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat 

rekonvensi/termohon konvensi (bekas istri) sejumlah yang diputus setiap bulan 

di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan 

mandiri. Didalam putusan kesehatan dan pendidikan, tidak termasuk biaya 

yang masuk dalam kewajiban setiap bulan dari seorang suami terhadap anak, 

karena kesehatan dan pendidikan tidak bisa dinominalkan. Hakim tidak dapat 

mengetahui apa yang terjadi apabila anak sakit atau berapa biaya yang harus 

dikeluarkan untuk pendidikan dan kesehatan  karena hal tersebut tidak dapat 

diduga. Untuk masalah pendidikan dan kesehatan dalam kedua perkara yang 

hakim tersebut putuskan tidak bisa dieksekusi dikarenakan hakim hanya 

menjalankan eksekusi apabila suami wanprestasi pada kewajiban yang sudah 

hakim putus dalam persidangan, dan disebutkan nafkah anak tersebut diluar 

biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, putusan untuk kesehatan dan 

pendidikan tidak dapat diputus dalam bentuk nominal, artinya seaktu-waktu 

seorang anak sakit atau butuh dana untuk pendidikan. Istri harus berkoordinasi 

dengan mantan suami untuk memenuhi hal tersebut. Nafkah dapat 
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dinominalkan karna nafkah adalah hal pokok yang harus dipenuhi oleh seorang 

suami.  

3) Hambatan seorang hakim dalam memutus dan menetapkan besarnya biaya 

nafkah anak dalam perceraian seperti kasus ini ialah seringkali seorang istri 

kesulitan menghadirkan bukti, sedangkan bukti sangat penting bagi hakim 

dalam memutus perkara. Dalam hal tersebut seorang hakim juga harus berlaku 

adil. Kesulitan selanjutnya dimana seorang istri saat diberi pertanyaan 

mengenai pemberian suami atau nafkah anak yang diberikan suami setiap 

bulan ternyata tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menjawab secara pasti 

dengan berbagai alasan. Dengan begitu hakim memutus dengan asas kepatutan 

dan kewajaran dalam kewenangannya memutus. Penuh pertimbangan saat 

memutus. Dalam halnya nafkah anak, tidak hanya bapak saja yang wajib, tetapi 

kedua orangtua wajib menafkahi seperti dalam Pasal 45 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, menafkahi 

tidak hanya suami tetapi istri juga ikut memikul biaya dalam menafkahi anak. 

Setelah putusan pengadilan ada upaya hukum apabila suami tidak secara 

sukarela atau ingkar memenuhi kewajiban dalam menafkahi anak. Seorang istri 

dapat mengajukan eksekusi terhadap isi putusan ke pengadilan. Umumnya ada 

tiga faktor yang bisa terjadi setelah pemenuhan  terhadap putusan perceraian: 

a) Suami secara sukarela memenuhi kewajiban dengan tanggung jawab dan 

menjalankan isi putusan; 

b) Suami yang ingkar atau tidak secara sukarela memenuhi putusan; 

c) Istri unpriori atau pasrah dengan apa yang terjadi setelahnya. 
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Ada beberapa faktor dimana seorang istri unpriori atau pasrah, yaitu 

karena tidak ada biaya untuk melakukan permohonan eksekusi, dan merasa bisa 

memenuhi kebutuhan dan menaggung sendiri biaya hidup si anak. 

4) Dalam cerai talak apabila hakim menghukum pemohon untuk membayar 

iddah, mut’ah dan nafkah, sebelum ia menjatuhkan talak, suami harus 

membayar dahulu agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. 

5) Apabila suami tidak memenuhi putusan, tidak ada upaya lain kecuali eksekusi. 

6) Dalam praktek ada suami yang mampu membiayai tetapi tidak mau membayar, 

ada juga yang tidak mampu memenuhi, akan tetapi berusaha membayar, dan 

ada juga yang ingin benar-benar lari dari tanggung jawab.  

7) Belum tentu putusan hakim dapat dipenuhi. Dalam kenyatannya ada banyak 

orang yang menggugat istrinya untuk bercerai, setelah lebih enam bulan ia 

tidak mengucapkan ikrar talak, dengan begitu permohonan cerai talak dianggap 

gugur, dan kebanyakan disebabkan karena ingin lari dari tanggung jawab 

seperti untuk membayar nafkah anak dan istrinya.
39

  

b. MK  sebagai Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi  

Berikut adalah hasil wawancara dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi 

dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG. 

1) Nafkah dalam kasus Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG sudah ditentukan dalam 

amar putusan, yaitu menghukum tergugat rekonvensi/pemohon untuk 

membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, 

                                                           
39

 Wawancara dengan, M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 

Januari 2018.  
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yang mana Majelis Hakim menetapkan hak Hadhanah (asuh dan pelihara) 

kepada termohon. Dalam kenyataannya, pemenuhan tersebut belum sesuai 

semestinya, nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan 

tidak dipenuhi secara sukarela. Apa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama 

Semarang tidak dipenuhi dan tidak terealisasi dalam kenyatanya. Untuk itu, 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, MK hanya membuka toko kecil di 

depan rumah. Dengan begitu ia bisa memenuhi kebutuhan anaknya dan 

hidupnya. Dalam biaya pendidikan dan kesehatan anak, MK tetap 

berkoordinasi kepada mantan suami atau tergugat rekonvensi/pemohon 

konvensi (bekas suami) untuk memenuhi kebutuhan tersebut menyangkut anak 

meskipun terkadang sama sekali hanya membantu sedikit sekali dalam 

pemenuhannya. Terkadang pemohon konvensi/tergugat rekonvensi (bekas 

suami) hanya memberikan Rp 10.000- - Rp 20.000- dan hanya tiga kali 

memberikan uang tersebut. Pemohon pun masih sering mengunjungi anak 

mereka untuk memberikan kasih sayang. Dalam kasus ini, antara termohon dan 

pemohon menjalankan putusan hakim yang mana tetap memelihara dan 

mendidik anak anak mereka berdua yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2) MK tidak ingin melakukan eksekusi. Alasan tersebut diutarakan dalam 

wawancara ini, seperti malas untuk memperpanjang masalah, tidak ada waktu 

untuk melakukan permohonan eksekusi kembali ke Pengadilan Agama 
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Semarang dan tidak ada biaya untuk melakukan eksekusi serta tidak ada biaya 

transport ke Pengadilan Agama Semarang.
40

 

c. SG sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi 

Berikut adalah hasil wawancara dengan termohon dari kasus perkara 

Nomor 2521Pdt.G/2016/PA.SMG. 

1) SG mendapat hadhanah dari kedua anaknya AP dan AR yang masih di bawah 

umur. Termohon konvensi/penggugat rekonvensi seharusnya berhak menerima 

uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai nafkah anak setiap 

bulan. Dalam pemenuhannya, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi hanya 

membayar mut’ah, dan nafkah iddah saja. Untuk nafkah anak sebesar Rp 

1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan tidak pernah terealisasikan. Selama ini 

termohon konvensi/penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi/tergugat 

rekonvensi sudah benar-benar tidak berhubungan melalui jejaring sosial atau 

kontak personal. Mereka benar-benar memutus tali silahturahmi itu dari 

perceraian hingga sekarang. Sehingga, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 

anak pun tidak dapat dikoordinasikan berdua. Termohon juga sudah tidak 

bersama dengan anak pertamanya lagi, yaitu AP yang berumur 9 tahun. 

Dikarenakan, ia kabur dari rumah setelah SG memarahinya karena merokok 

diam-diam, sehingga ia kabur ke rumah orangtua dari pemohon 

konvensi/tergugat rekonvensi (bekas suami). Sehingga sekarang, anak bernama 

AP ini sudah tidak lagi tinggal bersama SG (bekas istri), melainkan bersama 

kedua orangtua (kakek dan nenek) dari pemohon konvensi/tergugat rekonvensi. 

                                                           
40

 Wawancara dengan  MK  sebagai termohon   perkara nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG, pada 

hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018. 
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SG (bekas istri) tetap bersikeras untuk menemui anaknya di rumah orangtua 

pemohon konvensi/tergugat rekonvensi (bekas suami), akan tetapi selalu sulit. 

Ia pun hanya bisa bertemu anaknya di sekolah saat dia menjadi “tukang ojek 

antar jemput” anak sekolah, di sekolah yang sama dengan anaknya yaitu AP. 

SG (bekas istri) merasa hak ia sebagai ibu dan hak hadhanahnya seketika 

tercabut untuk anak pertamanya.  

2) Dalam kasus ini, SG sebagai termohon konvensi/ penggugat rekonvensi ingin 

sekali melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Semarang yang 

seharusnya dipenuhi oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, akan tetapi 

kendala ekonomi dan keterbatasan waktu dalam mengurus itu semua menjadi 

alasan mengapa ia tidak bisa melakukan eksekusi. Karena selain menjadi 

tukang ojek antar jemput anak sekolah, ia juga harus mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anaknya.
41

 

d. Hidayatun Rohman 

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber ke dua yaitu Ketua 

Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah selaku advokat. 

1) Dalam pelaksanaannya, pemenuhan nafkah harus didasari tanggung jawab 

yang sangat tinggi. Ada beberapa poin yang membuat pelaksanaan itu menjadi 

terhalang dan terhambat dalam peradilan, yaitu: 

a) Mantan suami, dalam kenyatannya tidak ada rasa tanggung jawab untuk 

menafkahi setelah perceraian terjadi; 

                                                           
41

 Wawancara dengan SG sebagai termohon pada perkara Nomor 2521Pdt.G/2016/PA.SMG, pada 

hari Kamis, tanggal 27 Februari 2018. 
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b) Mantan suami, benar-benar tidak mampu karna keterbatasan uang/harta.  

2) Untuk pelaksanaan upaya hukumnya apabila mantan suami tidak secara 

sukarela memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak ialah 

dengan melakukan permohonan eksekusi. Ketua Pengadilan Agama maupun 

Ketua Pengadilan Negeri dapat melakukan aanmaning dan lalu dapat 

melakukan sita jaminan atas barang. Upaya tersebut biasanya mengeluarkan 

biaya yang sangat mahal dan kebanyakan yang melakukan permohonan 

eksekusi tersebut adalah kalangan menegah ke atas. Inilah kelemahan hukum 

di Indonesia. 

3) Dalam perjalanan selama ini menangani kasus yang berkaitan dengan cerai 

talak, kelemahan dari Undang-Undang di Indonesia ini yaitu kurangnya 

ketegasan. Dalam artian hukum di Indonesia dalam pengaturannya tidak ada 

penegasan dan pemaksaan bahwa bekas suami harus melakukan kewajibannya 

untuk membayar seperti mut’ah, nafkah terhutang, nafkah iddah, dan nafkah 

anak tersebut sebelum ikrar talak disahkan. Penegasan dan pemaksaan dari hal 

tersebut sangat perlu, karena kenyatannya biaya eksekusi sangatlah mahal, ini 

tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan 
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pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif 

dan efisien.
42

 

e. Theodorus Yosep Parera 

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber ke tiga yaitu salah 

satu advokat di Semarang. 

1) Dalam perceraian talak, apabila seorang suami tidak menjalankan putusan 

pengadilan, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan 

permohonan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan untuk melakukan 

eksekusi putusan. Setelah diterima, Ketua Pengadilan yang bersangkutan 

memerintahkan panitera untuk membuat panggilan “aanmaning” yang 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan dan dikirim kepada 

seseorang yang melakukan wanprestasi pada putusan.  

2) Aanmaning tersebut berisi perintah kepada pihak yang bersangkutan untuk 

hadir di pengadilan sesuai hari, tanggal dan jam yang tertulis dalam aanmaning 

tersebut. Ketika yang bersangkutan memenuhi untuk datang dan bertemu 

langsung dengan Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan akan menyampaikan 

bahwa yang bersangkutan harus melaksanakan kewajibannya. Apabila, bekas 

suami tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dapat dilakukan eksekusi 

atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimilikinya. 

3) Sebagai seorang lawyer atau pengacara dalam menanggapi terkait perkara 

Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG dan perkara Nomor 

2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG, yang mana pekerjaan suami ialah swasta yang 
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terkadang sulit pelaksanaan eksekusinya. Sebagai seorang pengacara, ada jalan 

lain untuk melaporkan yang bersangkutan dengan menjerat pemohon dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yaitu kekerasan dalam rumah tangga, 

kekerasan psikologis, yang mana dibuktikan dengan analisa psikiater, dan yang 

terakhir adalah penelantaran orang, penelantaran ekonomi yang berada dalam 

perwalian.
43

 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Orangtua  

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, penulis akan membahas rumusan 

masalah yang pertama mengenai pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca 

perceraian orangtua di Pengadilan Agama Semarang. 

Setelah proses pemeriksaan selesai, selanjutnya hakim menjatuhkan suatu 

putusan. Hal tersebut dikatakan dalam Pasal 178 HIR, yaitu kewajiban hakim 

dalam memberi putusan, khususnya Pasal 178 ayat (2) HIR bahwa hakim wajib 

mengadili semua bagian gugatan. 

Setelah terjadi perceraian, nafkah anak yang dituntut seringkali dilalaikan 

oleh seorang ayah. Padahal menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, orangtua (khususnya ayah) wajib memelihara 

(termasuk membiayai segala keperluanya) dan mendidik anak sebaik-baiknya, 
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baik di dalam masa perkawinan atau setelah masa perkawinan itu putus.
44

 Dalam 

pelaksanaanya ada kewajiban yang tidak terpenuhi yang mana sebelumnya sudah 

diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang. Bagaimanapun pelaksanaan 

putusan ini sangatlah penting terkait nafkah anak yang mana anak mempunyai hak 

selain nafkah, yaitu tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

a. Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG 

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

205/Pdt.G/2017/PA.SMG tanggal 25 April 2017 dan inkracht van gewijdsde pada 

tanggal 9 Mei 2017 ditetapkan bahwa hakim mengabulkan sebagian gugatan 

penggugat rekonvensi/termohon konvensi (istri). Amar putusan dalam rekonvensi 

tersebut, antara lain adalah: 

1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi (istri) 

sebagian; 

2) Menetapkan anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat 

rekonvensi/termohon konvensi yang bernama NAS, lahir 15 Oktober 2010 

berada dibawah Hadhanah (diasuh dan dipelihara) penggugat 

rekonvensi/termohon konvensi (istri); 

3) Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi (suami) untuk 

memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi 

(istri) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 
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Sesuai hasil wawancara dengan M. Rizal, selaku Ketua Majelis Hakim 

dalam Perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG, besarnya kewajiban bapak untuk 

memberikan nafkah anak tersebut sudah disesuaiakan dengan kemampuan bapak 

seperti perkejaan bapak, dan harta yang dimiliki bapak yang mana menjadi 

pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya kewajiban bapak untuk 

memberikan nafkah. Dengan demikian seharusnya bapak mampu memenuhi 

kewajibannya tersebut. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

205/Pdt.G/2017/PA.SMG, kewajiban ayah terhadap anaknya yang belum dewasa, 

yaitu: 

1) Nafkah tetap setiap bulan Rp 500.000,- sampai anak tersebut dewasa dan 

mandiri; dan; 

2) Nafkah tidak tetap berupa biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak 

tersebut dewasa dan mandiri. 

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG 

tersebut inkracht van gewijsde pada tanggal 9 Mei 2017 sehingga harus 

dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat rekonvensi (bekas suami). Putusan 

pengadilan yang sudah inkracht van gewijsde mempunyai kekuatan mengikat, 

artinya kedua pihak telah sepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka,
45

 maka dengan demikian 

kedua pihak harus tunduk terhadap putusan pengadilan atau hakim. Dengan 

demikian tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi (suami) terikat dengan putusan 

                                                           
45

 Yahya, M Harahap, Op, Cit. hal 7. 



76 
 

Pengadilan Agama Semarang Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG, sehingga wajib 

memberi nafkah kepada anak sebesar Rp 500.000,- perbulan di luar biaya 

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa. 

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

205/Pdt.G/2017/PA.SMG ditetapkan bahwa anak di bawah umur bernama NAS di 

bawah  hadhanah ibunya. Berarti kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada 

anak diberikan melalui penggugat rekonvensi/ termohon konvensi (istri). Namun 

demikian, dalam pelaksanaanya, kewajiban pemohon konvensi/tergugat 

rekonvensi (bapak) untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp 500.000,- perbulan 

tidak dipenuhi. Ini dapat dikatakan bahwa ayah (bekas suami) telah melalaikan 

kewajibannya karena tidak melaksanakan putusan yang telah inkracht van 

gewijsde.  

Pendapat M. Rizal, ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang 

bahwa dalam memutus suatu perkara perceraian, hakim memerlukan bukti dan 

fakta yang kuat. Hakim memutus berdasarkan fakta di persidangan. Fakta tersebut 

berupa bukti-bukti yang diajukan para pihak. Terutama dalam hal ini adalah pihak 

termohon atau pihak istri dalam perceraian. Bukti-buktinya seperti bukti tertulis, 

berupa slip gaji apabila ada, dan juga pemberian suami terhadap isteri selama 

menikah atau berumah tangga. Hakim tidak bisa serta merta memutus, dengan 

begitu hakim harus memutus dengan asas kepatutan dan kewajaran.
46

 

Dalam pelaksanaan putusanya tergugat rekonvensi/termohon konvensi 

tidak memenuhi kewajibanya yang seharusnya dipenuhi setiap bulanya. Dalam 
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Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

dikatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak. Dalam keterangan termohon konvensi/penggugat 

rekonvensi (istri), mengatakan bahwa setiap bulanya ia tidak selalu memberi 

sesuai jumlah yang ditetapkan dalam putusan pengadilan tersebut. Ini dapat 

dikatakan bahwa sang bapak tidak bertanggung jawab atas nafkah anak yang 

mana ia tidak ikut mengasuh dan memelihara keberlangsungan hidup sang anak.  

Putusan tersebut sudah inkracht van gewijsde, putusan tersebut sudah 

mengikat pemohon untuk memenuhinya secara sukarela, akan tetapi tetap saja 

putusan ini tidak dilaksanakan Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi (suami)  

 Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anakanaknya, semata-mata berdasarkan demi kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusan; 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya 

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang–Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, seharusnya bapak bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat 
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menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  Selanjutnya dalam Pasal 105 

KHI disebutkan bahwa: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.  

 

Dijelaskan kembali dalam KHI Pasal 105 huruf c, bahwa pemeliharaan 

ditanggung oleh bapak. Seorang bekas suami memiliki kewajiban untuk memberi 

nafkah anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (telah berusia 21 tahun). Hal tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (d) KHI jo Pasal 156 huruf (d) KHI. Ini dapat 

dikatakan bahwa perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG, pelaksanaan 

pemenuhan nafkah anak telah dilalaikan oleh bapaknya (bekas suami). 

Dalam keterangan termohon konvensi/tergugat rekonvensi (bekas istri), 

untuk menghidupi anaknya ia berjualan sayur dan kebutuhan dapur lainnya, 

berarti termohon konvensi/tergugat rekonvensi (bekas istri)  telah memenuhi 

kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf  (b) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 

dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut. 

b. Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG 

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

2521/Pdt.G/2016/PA.SMG ditetapkan bahwa hakim mengabulkan gugatan 
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penggugat rekonvensi/termohon konvensi pada tanggal  25 April 2017 dan 

putusan tersebut inkracht van gewijsde pada tanggal 16 Mei 2017. Amar putusan 

dalam rekonvensi tersebut, antara lain adalah: 

1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi (istri) 

sebagian; 

2) Menetapkan anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan 

tergugat rekonvensi/termohon konvensi yang bernama AP (9 tahun) dan 

AR (3 tahun) berada dibawah Hadhanah (diasuh dan dipelihara) 

penggugat rekonvensi/termohon konvensi (istri); 

3) Menghukum tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi (suami) untuk 

memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonvensi/termohon 

konvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar 

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

2521/Pdt.G/2016/PA.SMG, kewajiban bapak terhadap anaknya yang belum 

dewasa, yaitu: 

1) Nafkah tetap setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak 

tersebut dewasa dan mandiri; dan; 

2) Nafkah tidak tetap berupa biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak 

tersebut dewasa dan mandiri. 

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG 

tersebut inkracht van gewijsde pada tanggal 16 Mei 2017. Putusan pengadilan 

yang sudah inkracht van gewijsde mempunyai kekuatan mengikat artinya kedua 
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pihak telah sepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus 

tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Dengan 

demikian tergugat rekonvensi/pemohon konvensi (suami) terikat dengan putusan 

Pengadilan Agama Semarang Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG, sehingga wajib 

memberi nafkah kepada anak sebesar Rp 1.000.000,- perbulan di luar biaya 

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa. 

Penggugat rekonvensi/termohon konvensi (istri) ditetapkan menjadi 

pemegang hadhanah (mengasuh dan memelihara) kedua anak mereka, yaitu AP 

berumur 9 (sembilan) tahun dan AR berumur 3 (tiga) tahun. Dalam pelaksanaan 

awalnya, kedua anak tersebut hidup bersama penggugat rekonvensi/termohon 

konvensi. Namun anak pertama yang bernama AP kabur dari rumah dan pergi ke 

rumah orangtua tergugat rekonvensi/pemohon konvensi (kakek dan nenek). 

Setelah anak mereka bernama AP kabur, penggugat rekonvensi/termohon 

konvensi (bekas istri) mencoba mendatangi rumah orang tua tergugat 

rekonvensi/pemohon konvensi untuk membawa anaknya pulang ke rumah 

penggugat rekonvensi/pemohon konvensi. Namun setelah penggugat 

rekonvensi/termohon konvensi mendatangi rumah orangtua tergugat 

rekonvensi/pemohon konvensi (suami), orang tua (kakek dan nenek) dari tergugat 

rekonvensi/pemohon konvensi mengusir penggugat rekonvensi/termohon 

konvensi (suami). Hingga saat ini AP tidak diperbolehkan bertemu dengan 

penggugat rekonvensi/termohon konvensi.  



81 
 

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

2521/Pdt.G/2016/PA.SMG ditetapkan bahwa anak di bawah umur bernama AP 

dan AR di bawah  hadhanah penggugat rekonvensi/ termohon konvensi (bekas 

istri). Dalam kenyataannya putusan tersebut juga tidak dipenuhi sebagaimana 

seharusnya.  

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasan orangtuanya. 

Kekuasaan ini mencakup segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. Selanjutnya, ditentukan juga dalam Pasal 50 ayat (1) bahwa “Anak 

yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 

berada di bawah kekuasaan wali”. Seharusnya yang harus dilakukan ialah, bekas 

suami dan bekas istri yang mempunyai anak di bawah umur 18 (delapan belas) 

tersebut saling berkoordinasi untuk memelihara anak-anak  mereka. Kenyataanya 

AP (anak pertama) tidak diperbolehkan bertemu dengan SG (bekas istri) dan 

dihalangi oleh mertua dari SG (bekas istri)/kedua orangtua CM (bekas suami). 

Kemudian untuk kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh tergugat 

rekonvensi/pemohon konvensi tidak dilaksanakan secara sukarela. Kewajiban 

ayah untuk memberi nafkah kepada anak seharusnya diberikan melalui penggugat 

rekonvensi/ termohon konvensi (istri). Namun demikian dalam pelaksanaanya, 

kewajiban bapak untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- perbulan 

tidak dipenuhi. Ini dapat dikatakan bahwa bapak (bekas suami) telah melalaikan 
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kewajibannya karena tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal 

putusan telah inkracht van gewijsde. 

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dikatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung 

jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Dalam keterangan termohon 

konvensi/penggugat rekonvensi (bekas istri), mengatakan bahwa saat putusan 

tersebut diputuskan oleh Majelis hakim, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi 

(bekas suami) sama sekali tidak memberikan nafkah anak. Ini dapat dikatakan 

bahwa sang bapak tidak bertanggung jawab atas nafkah anak yang berarti ia tidak 

ikut mengasuh dan memelihara keberlangsungan hidup sang anak.  

Pendapat dari Hidayatun Rohman, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jawa 

Tengah selaku advokat mengatakan bahwa ada beberapa poin yang membuat 

pelaksanaan itu menjadi terhalang dan terhambat dalam peradilan:
47

 

“Dalam pelaksanaannya, pemenuhan nafkah harus didasari tanggung jawab 

yang sangat tinggi. Ada beberapa poin yang membuat pelaksanaan itu menjadi 

terhalang dan terhambat dalam peradilan, yaitu bekas suami, dalam 

kenyatannya tidak ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi setelah perceraian 

terjadi, dan bekas suami, benar-benar tidak mampu karna keterbatasannya, 

seperti uang dan harta.” 

Saat AP masih di bawah hadhanah (diasuh dan dipelihara) SG (bekas 

istri), CM (bekas suami) tidak pernah memberikan nafkah anak dan saat AP kabur 

dari rumah dan AR masih dalam hadhanah sang ibu (SG), nafkah anak setiap 
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bulan tidak pernah diberikan oleh pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi (bekas 

suami) kepada termohon konvensi/ penggugat rekonvensi (bekas istri) SG.  

Dalam keterangan termohon (bekas istri) untuk menghidupi anaknya ia 

berjualan alat- alat make up dan berjualan sembako di depan rumah untuk 

memenuhi kewajibannya sebagai ibu. Dalam kenyataanya yang memikul biaya 

nafkah anak hanya ibunya sedangkan bapaknya tidak melakukan kewajiban 

tersebut secara sukarela. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang–Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf (b), bilamana bapak dalam kenyataannya 

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut. 

2. Pelaksanaan Upaya Hukum Apabila Orangtua Tidak Secara Sukarela 

Memenuhi Kewajiban Memberikan Nafkah Anak yang Ditetapkan 

dalam Putusan Pengadilan 

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan pertama, ternyata bapak 

(bekas suami) tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah anak sebagaimana 

ditetapkan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan. 

Menurut Pasal 1917 dan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, kekuatan suatu putusan hakim yang telah inkracht van gewijsde adalah 

putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk 

menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Salah satu kekuatan 

putusan pengadilan yang sudah inkracht van gewijsde adalah kekuatan 

eksekutorial, artinya putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan 

untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat Negara 
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terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Putusan 

hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan 

hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan hakim 

diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar 

putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada 

keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Dalam memutus sebuah 

perkara, harus berdasarkan asas yang harus ditegakkan. Asas tersebut dijelaskan 

dalam Pasal 178 HIR, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 178 HIR, hakim juga tidak 

diperkenankan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau 

meluluskan lebih dari apa yang dituntut hakim dilarang menjatuhkan putusan atas 

perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut 

Dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.SMG tersebut dapat 

dimohonkan eksekusi. 

Tata caranya terkait hal ini, Pasal 196 HIR menyebutkan 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 memutus perkara supaya putusannya dilaksanakan. 

Ketua Pengadilan negeri ini memanggil pihak yang kalah supaya menghadap 

pada dirinya dan ia memperingatkan padanya supaya dalam waktu yang ia 

tentukan, paling lama 8 (delapan) hari, melaksanakan putusan tersebut.” 

 

Dengan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak 

yg dirugikan ialah dengan melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama 

Semarang. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan 
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hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat “dijalankan”, karena hanya dalam 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum 

yang tetap (fixed) dan pasti antara pihak yang berperkara
48

.  

Ketika sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, 

Ketua Pengadilan Agama memanggil pihak yang telah wanprestasi dan 

menegurnya (aanmaning) supaya ia dengan sukarela melaksanakan kewajibannya 

dalam waktu paling lama 8 hari.
49

 Eksekusi dilaksanakan apabila pihak yang 

kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela seperti kasus cerai 

talak ini setelah dilakukan peringatan secara patut oleh pengadilan. Tetapi 

meskipun dalam HIR ditentukan pelaksanaannya selama 8 hari, tetapi prakteknya 

tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Biasanya lebih kurang satu bulan, 

apabila pelaksanaan putusan hakim tersebut berupa pengosongan, maka waktunya 

lebih lama lagi menurut keadaan apa yang harus dikosongkan.
50

 Bila pihak yang 

kalah tidak suka rela melaksanakan putusan hakim, maka pihak yang menang 

dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan yang memutus perkara supaya 

putusannya dilaksanakan dengan paksa (eksekusi). Apabila kenyataannya pihak 

yang kalah sudah ditegur dan tetap lalai dalam kewajibannya, maka dilakukan 

tahap kedua dalam eksekusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat 

(1) HIR yaitu: 

“jika yang dikalahkan dalam waktu yang ditentukan tidak memenuhi putusan, 

atau meskipun sudah dipanggil dengan patut tidak menghadap, maka Ketua 

Pengadilan Negeri atas jabatan (otomatis) membuat perintah tertulis, untuk 

menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak, atau kalau tidak ada atau 

                                                           
48

 M. Yahya Harahap, Op.Cit. hal 7. 
49

 Mochammad Dja’is dan RMJ. Koosmagono, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang: Oetama, 

2010, hal 235. 
50

 Ibid,hal 235.  
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tidak mencukupi, sekian banyak barang-barang yang tetap diperkirakan cukup 

untuk membayar jumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan dan biaya 

pelaksanaan putusan ini"  

 

Dalam penyitaan, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan 

penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan 

eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam HIR Pasal 197 ayat (2), 

tetapi biasanya dalam penyitaan, ketua pengadilan menunggu permintaan eksekusi 

lagi dari pihak yang bersangkutan atau yang menang. 

Apabila tidak mencukupi atau tidak ada kekayaan tereksekusi yang berupa 

benda bergerak, maka penyitaan dilakukan terhadap benda tetap. Sehingga tidak 

perlu seluruh kekayaan tereksekusi disita, melainkan hanya sejumlah kekayaan 

yang secukupnya untuk membayar bunyi putusan dan biaya lainnya. Setelah 

penyitaan, barang sitaan dijual melalui lelang yang diatur dalam Pasal 200 HIR. 

Dalam amar putusan perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG disebutkan 

bahwa tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi dihukum untuk memberikan 

nafkah anak kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi sejumlah Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Tetapi AM (bekas suami) 

tidak melakukannya secara sukarela dan melalaikan kewajibannya. Dalam perkara 

Nomor 2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG, juga dikatakan bahwa tergugat 

rekonvensi/pemhon konvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada 

penggugat rekonvensi/termohon konvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi tergugat 

rekonvensi/pemhon konvensi (bekas suami) juga tidak melaksanakan 
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kewajibannya secara sukarela. Apabila, bekas istri dalam kasus perkara Nomor 

205/Pdt.G/2017/PA.SMG dan perkara Nomor 2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG dapat 

melakukan permohonan eksekusi, yang mana mereka tidak pernah mendapatkan 

nafkah anak dari bekas suami yang selama ini ditanggung sendiri untuk 

menghidupi anak-anaknya. Dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG 

inkracht van gewijsde pada 9 Mei 2017 dan total dari nafkah yang harus pemohon 

konvensi/tergugat rekonvensi (bekas suami) bayar hingga bulan Juli ini sebesar 

Rp 7.000.000,- (14 bulan x  Rp 500.000,-), dan untuk perkara Nomor 

2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG, yang inkracht van gewijsde pada 16 Mei 2017 dan 

total dari nafkah yang harus pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi (bekas 

suami) bayar hingga bulan Juli ini sebesar Rp 14.000.000,- (14 bulan x Rp 

1.000.000,-).  

Dari kedua kasus tersebut, dikatakan biaya yang diwajibkan diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah suatu yang pokok 

pada umumnya dalam pemenuhan nafkah. Akan tetapi sangat sulit menentukan 

nominal dan bukti berapa biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan 

kesehatan. karena itu dalam eksekusi, kesehatan dan pendidikan tidak dapat di 

tuntut kembali dalam permohanan eksekusi karena keduanya diluar pemenuhan 

nafkah anak yang sebelumnya sudah di putus oleh Ketua Majelis Hakim.  

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.SMG tersebut, selain 

nafkah anak per-bulan, juga ditetapkan kewajiban bapak dalam masing-masing 

perkara untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut 
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dewasa. Dalam eksekusi hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri karena besarnya 

tidak pasti. Solusi untuk ketidakpastian biaya kesehatan tersebut adalah menjadi 

peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, dengan 

menghukum bapak untuk menanggung premi BPJS Kesehatan tersebut.  

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 

2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.SMG tersebut 

ditetapkan bahwa kewajiban bapak untuk memberikan nafkah kepada anak-

anaknya tersebut berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Pada saat 

masing-masing putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut inkracht van 

gewijsde atau sudah berkekuatan tetap harus dilakukan secara sukarela. Masing-

masing anak berusia 3(tiga) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 9(sembilan) tahun. 

Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak belum 

dapat dikatakan dewasa jika umurnya belum genap 21(dua puluh satu) tahun, 

kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21(dua puluh satu) tahun. 

Dengan demikian eksekusi bisa dilakukan lebih dari satu kali. 

Menurut keterangan masing-masing ibu (bekas istri) dan Ketua Majelis 

Hakim dalam perkara tersebut, terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang 

Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG tersebut 

tidak diajukan permohonan eksekusi.   

Dalam wawancara dengan M. Rizal, Ketua Majelis Hakim di Pengadilan 

Agama Semarang mengatakan bahwa, ada beberapa faktor dimana seorang istri 

unpriori atau pasrah, yaitu karena tidak ada biaya untuk melakukan permohonan 

eksekusi, dan merasa bisa memenuhi kebutuhan dan menaggung sendiri biaya 
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hidup si anak, karena sudah tidak bisa berharap pada bekas suami yang tidak 

melaksanakan pemenuhan nafkah secara sukarela. Hambatan-hambatan tersebut 

adalah sebagian dari alasan mengapa istri tidak mau melakukan upaya hukum 

permohanan eksekusi ke Pengadilan yang terkait. Mereka hanya bersifat pasrah 

dengan putusan yang ada
51

. Beberapa kendala lain bagi istri yang ingin 

mengajukan permohonan eksekusi yaitu: 

a. Jumlah nominal putusan nafkah anak terlalu sedikit, tidak sebanding dengan 

biaya eksekusi sehingga permohonan eksekusi cenderung ditunda sampai 

jumlah nilai nafkah anak yang dilalaikan sebanding dengan biaya eksekusi 

yang dikeluarkan; 

b. Prosedur yang memakan waktu lama. Tahapan-tahapan eksekusi memakan 

waktu lama, terlebih apabila termohon eksekusi melakukan tindakan-tindakan 

yang mengahambat proses eksekusi; 

c. Kesulitan menunjuk kekayaan yang dapat disita  eksekusi karena bekas suami 

tidak punya harta yang bisa di eksekusi, atau kekayaan bekas suami telah 

dialihkan; 

d. Tidak mempunyai biaya untuk melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan 

yang bersangkutan; atau 

e. bekas suami tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui kekayaan yang 

dimilikinya.
52

 

                                                           
51

 Wawancara dengan, M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 

Januari 2018. 
52

 http://www.pa-semarang.go.id/#panjar-biaya-perkara (diakses pada tanggal 12 juni 2018 pada 
jam 08.00 WIB)  
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Dalam perkara Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG ini, SG sebagai 

termohon konvensi/ penggugat rekonvensi (bekas istri) dalam wawancara 

mengatakan bahwa ia ingin sekali melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan 

Agama Semarang yang seharusnya dipenuhi oleh pemohon konvensi/tergugat 

rekonvensi (bekas suami), akan tetapi kendala ekonomi dan keterbatasan waktu 

dalam mengurus itu semua menjadi alasan mengapa ia tidak bisa melakukan 

eksekusi. Karena selain menjadi tukang ojek antar jemput anak sekolah, ia juga 

harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi 

anaknya. 

 Dalam putusan perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG ditetapkan 

bahwa pemegang hadhanah NAS ialah MK (bekas istri), yang mana dalam kasus 

tersebut juga tidak melakukan upaya permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama 

Semarang, karena hambatan biaya, jarak ke Pengadilan Agama Semarang, dan 

juga tidak mengerti bagaimana cara melakukan permohonan eksekusi ke 

Pengadilan Agama Semarang. Biaya-biaya dalam melakukan permohonan 

eksekusi yang sangat mahal membuat termohon konvensi/penguggugat 

rekonvensi (bekas istri) mengurungkan diri untuk melakukan permohonan 

eksekusi.  

Dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2017/PA.SMG dan perkara Nomor 

2521/Pdr.G/2016/PA/.SMG, ibu (bekas istri) sebagai pemegang hadhanah tidak 

dapat melakukan permohonan eksekusi karena mereka terkendala biaya. 
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Tabel: Biaya Eksekusi di pengadilan Agama Semarang 

No Keterangan Harga 

Eksekusi 

1 Biaya pendaftaran Rp 25.000,- 

2 Aanmaning  Rp 700.000,- 

3 Biaya pelaksanaan  (Sesuai kebutuhan pada setiap perkara) 

 Total Rp 725.000,- ( belum dengan biaya 

pelaksanaan) 

Penyitaan 

1 Biaya pendaftaran Rp 25.000,- 

2 Biaya pelaksanaan  

 
a. Panitera/Jurusita 

b. 2 Orang saksi 

c. Lurah setempat 

Rp 150.000,- 

Rp 80.000,- X 2 Orang : Rp 160.000,- 

Rp 150.000,- 

3 Pencatatan ke insntansi terkait (Biaya sesuai yang dibutuhkan) 

4 Biaya tranportasi Rp 400.000,- 

5 Biaya materai Rp 6.000,- 

6 Biaya pemberitahuan (Biaya sesuai yang dibutuhkan) 

 
Total Rp 900.000,- 

( Belum termasuk pencatatan ke- isntansi 

terkait dan biaya pemeberitahuan)  

Sumber: http://pa-semarang.go.id/ 

Dari kendala-kendala di atas, dapat diketahui bahwa dalam kenyatannya 

biaya eksekusi tidak murah. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4)  Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling 

mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah 

pada prinsip dan asas efektif dan efisien. 
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Hidayatun Rohman, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah  

juga mengatakan bahwa  dalam pelaksanaannya, pemenuhan nafkah harus 

didasari tanggung jawab yang sangat tinggi. Ada beberapa poin yang membuat 

pelaksanaan itu menjadi terhalang dan terhambat dalam peradilan, yaitu:  

a. Mantan suami, dalam kenyatannya tidak ada rasa tanggung jawab untuk 

menafkahi setelah perceraian terjadi; 

b. Mantan suami, benar-benar tidak mampu karna keterbatasan uang/harta.
53

 

Biaya yang mahal menjadi hambatan seseorang melakukan permohonan 

eksekusi tersebut. M. Rizal mengatakan bahwa hanya kalangan menengah ke atas 

yang biasa melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Semarang.
54

 

Itu semua disebabkan karena ketidaktahuan cara melakukan permohonan 

eksekusi, unpriori (sikap pasrah) termohon, dan yang paling utama adalah biaya 

eksekusi yang tidak murah.  

Dalam wawancara dengan salah satu advokat di Semarang, yaitu 

Theodorus Yosep Parera, ia mengatakan bahwa ada cara lain untuk selain 

permohonan eksekusi yang biasa dilakukan karna pemohon (bekas suami) tidak 

melakukan pelaksanaan pemenuhan nafkah secara sukarela. yaitu dengan menjerat 

pemohon dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT 

(Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengajukan kekerasan dalam 

rumah tangga, kekerasan psikologis, yang mana dibuktikan dengan analisa 
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 Wawancara dengan  Hidayatun Rohman sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah 

selaku advokat, pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018. 
54

 Wawancara dengan, M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 

Januari 2018. 
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psikiater, dan yang terakhir adalah penelantaran orang, penelantaran ekonomi 

yang berada dalam perwalian. Inilah yang biasa dipakai untuk dapat memberikan 

bukti agar pengadilan dapat melaksanakan eksekusi terhadap bekas suami. 

Buktinya berupa putusan pengadilan yang mana bekas suami tidak 

memenuhinya.
55

  

Putusan perceraian yang dijatuhkan pengadilan dan telah berkekuatan 

hukum tetap, pemenuhan hak nafkah anak yang dituntut oleh istri sebagai akibat 

perceraian, jika suami (bapak) lalai memenuhinya, istri atau secara langsung oleh 

anak sendiri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. 

Dalam permohonan eksekusi, sebagai pemegang kekuasan hak asuh atau 

hadhanah bertindak untuk mewakili anak yang belum dewasa yang berada dalam 

asuhannya. Karena anak masih di bawah umur, dan pemegang hak asuh atau ibu 

dalam kasus ini mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam atau 

di luar pengadilan yang mana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana, anak dibawah umur berada dibawah 

kekuasaan wali. Sehingga dalam kasus ini, bekas istri dapat menuntut hak nafkah 

anak yang belum diterima setiap bulannya. 

Nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Semarang 

Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA.SMG tersebut 

merupakan hak masing-masing anak yang bersangkutan. Dengan demikian, 

meskipun masing-masing ibunya sebagai pemegang hadhanah tidak mengajukan 
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 Wawancara dengan  Theodorus Yosep Parera sebagai  advokat, pada hari Rabu, tanggal 25 April 

2018 
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upaya hukum eksekusi, apabila masing-masing anak sudah dewasa dapat 

mengajukan permohonan eksekeusi yang sudah menjadi haknya untuk 

mendapatkan nafkahnya sebagai anak. Ia dianggap sudah dewasa dan dapat 

melakukan eksekusi yang sudah menjadi haknya untuk mendapatkan nafkahnya 

sebagai anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


