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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

2. Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak dalam perkara Nomor 

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

Pengadilan Agama Semarang mempunyai situasi yang sama, yakni bekas 

suami (bapak) atau pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dari kedua perkara 

tersebut tidak memenuhi nafkah anak tersebut secara sukarela. Nafkah anak 

yang sudah menjadi kewajibannya tidak dilaksanakan sesuai putusan 

Pengadilan Agama Semarang yang sudah inkracht van gewijsde. Dalam kedua 

perkara ini mereka mempunyai anak-anak yang masih di bawah umur yang 

seharusnya mendapatkan nafkah anak dari pemohon konvensi/ tergugat 

rekonvensi (bapak). Untuk menghidupi anak-anaknya, bekas istri atau 

termohon konvensi/ penggugat rekonvensi bekerja sendiri untuk memikul 

biaya nafkah anak, yang berarti memenuhi kewajibannya sebagai ibu.  

3. Upaya hukum apabila orangtua tidak secara sukarela memenuhi kewajiban 

memberikan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama 

Semarang ialah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama 

Semarang. Dalam perkara Nomor 2521/Pdt.G/2016/PA.SMG dan Nomor 

205/Pdt.G/2015/PA.SMG, ibu (bekas istri) yang mendapatkan hadhanah (hak 

asuh anak) tidak melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama 
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Semarang karena kendala biaya yang tidak murah, dan sikap bekas istri yang 

unpriori atau pasrah karena ketidaktahuan untuk upaya hukum permohonan 

eksekusi. Meskipun demikian, apabila kelak masing-masing anak tersebut 

sudah dewasa, mereka tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi yang 

sudah menjadi haknya atas nafkah sebagai anak. Eksekusi untuk biaya 

pendidikan tidak mudah pelaksanaannya, karena besarnya tidak pasti 

sedangkan dalam eksekusi nominalnya harus sudah pasti.  

B. Saran    

1. Melihat realita yang ada, yaitu biaya eksekusi yang tidak murah (tidak 

terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu), demi kesejahteraan anak-

anak belum dewasa yang orangtuanya bercerai, maka Pemerintah seharusnya 

membebaskan biaya eksekusi pemenuhan nafkah anak dalam perkara 

perceraian bagi kalangan menengah ke bawah (tidak mampu). Hal ini 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.  

2. Demi kepastian hukum eksekusi mengenai biaya kesehatan anak, sebaiknya 

hakim menjatuhkan hukuman kepada bapak (bekas suami) untuk membayar 

premi BPJS Kesehatan. 

 

 
 

 

 

 


