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BAB III 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Pembahasan  

1. Perbandingan Mekanisme antara Pengadilan Agama di Indonesia 

dengan Pengadilan Syariah di Malaysia dalam Menjamin 

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak atas Nafkah Paska 

Perceraian.  

Mekanisme antara Pengadilan Agama di Indonesia dengan 

Pengadilan Syariah di Malaysia dalam menjamin pemenuhan hak 

perempuan dan anak paska perceraian memiliki perbedaan di mana  

Negara Malaysia lebih memiliki keunggulan dalam pemenuhan hak 

perempuan dan anak paska perceraian. Hal ini terjadi karena  pemenuhan 

hak nafkah perempuan dan anak di Indonesia dipandang sebagai urusan 

Private atau para pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian. 

Skema 9. Mekanisme Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dan 

   Anak di Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data terolah, 18 Mei 2018) 

Mekanisme Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di 

Indonesia Paska Perceraian 

Terjadinya perceraian 

Pengadilan Agama berproses dengan acara perdata 

Urusan masing-masing individu (Privat) 
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Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia diatur hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang 

berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Hukum Acara Perdata termasuk dalam 

lingkup hukum privat (private law) di samping Hukum Perdata 

Materiil. Hukum Acara Perdata disebut Hukum Perdata Formil, 

karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui 

Pengadilan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan secara 

formal.  

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada 

pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara 

Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan umum, kecuali yang 

telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.   

Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur 

tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan 

harapan : 

1. Pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan  

      penggugat. 

2. Para Hakim bertindak baik sebelum dan sedang 

pemeriksaan dilaksanakan. 

3. Cara Hakim memutus perkara yang diajukan oleh 

penggugat dan diterima oleh tergugat bersifat adil. 

4. Cara melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban yang 

diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan dengan baik. 92 

 

                                                           
92 Roihan A rasyid, 2008, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta:Rajawali Pers, hal 25 
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 Sedangkan jika dibandingkan dengan mekanisme pemenuhan 

hak perempuan dan anak paske perceraian di Malaysia, Pengadilan 

Syariah juga pada dasarnya merupakan urusan para pihak yang 

berperkara dalam perceraian namun bagi negara Malaysia adanya 

perseteruan antara para pihak tersebut negara Malaysia berhak untuk 

ambil peran dalam memutus dan menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Skema 10. Mekanisme Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan dan 

      Anak di Malaysia  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data terolah, 22 Juni 2018) 

Menurut peneliti, mekanisme yang diterapkan pemerintah 

Malaysia berproses secara perdata dan diakhiri dengan proses pidana, 

karena bagi Pemerintah Malaysia tidak terpenuhinya hak nafkah 

seorang istri dan anak bukan hanya urusan privat (Individu) tetapi 

sudah mencangkup urusan publik (negara).  

Mekanisme Pemenuhan Hak 

Perempuan dan Anak dMalaysia 

Paska Perceraian 

 Terjadinya 

perceraian 

 
Pengadilan Syariah berproses 

dengan acara perdata 

Urusan masing-masing 

individu (Privat) 

 Family Support Division (FSD) 

Urusan negara dalam 

penyelesaian perkara (Publik) 
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Perbandingan mekanisme di dua negara ini pada dasarnya 

merupakan urusan privat, namun di Indonesia hanya sebatas 

memproses perkara secara perdata tanpa ada hukuman pidana jika 

tidak terpenuhi. Akan tetapi, di Malaysia menggunakan sistem di 

mana negara ikut campur dan memberikan putusan hukuman pidana 

bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya membuat perkara 

perceraian di Malaysia tahun ke tahun terselesaikan dan teratasi 

dengan baik.   

Adanya campur tangan negara seperti mekanisme yang 

diterapkan oleh Negara Malaysia, menyatakan bahwa adanya tindakan 

ikut campur negara dalam mensejahterakan masyarakatnya.  

2. Perbandingan Peranan antara Pengadilan Agama di Indonesia 

dengan Pengadilan Syariah di Malaysia dalam Menjamin 

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak atas Nafkah Paska 

Perceraian 

a. Pengadilan Agama di Indonesia 

Hasil wawancara kepada para Hakim di Pengadilan Agama 

Semarang menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh 

perempuan yang tidak terpenuhi hak-haknya adalah dengan cara:  

1) menggunakan SK KMA Nomor 88/SK/KMA/V/2016 tentang 

Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah 

Agung Republik Indonesia.   
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2) Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pemantauan Peradilan bagi perempuan berhadapan 

dengan hukum 

3) melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

atau Komisi Perlindungan Perempuan  

a. Upaya dan Peranan Pengadilan Syariah dalam Pemenuhan Hak 

Perempuan Paska Perceraian di Malaysia 

Indonesia dengan Malaysia memiliki persamaan dalam 

peraturan, yaitu di Indonesia jika suami memohon kepada Pengadilan 

Agama untuk diperbolehkan menceraikan istrinya, sebelum ia 

mengucap ikrar,  maka suami harus membayar Nafkah iddah bagi istri 

terlebih dahulu, hal itu juga berlaku di Negara Malaysia.  

Pasal 77 Undang-Undang Malaysia Akta 164 memuat kuasa 

Mahkamah untuk memerintahkan pembayaran nafkah suami dan istri, 

Pasal tersebut menyebutkan bahwa: 

1) Mahkamah boleh memerintahkan suami membayar nafkah kepada 

istrinya : 

a) Semasa proses putusan perkawinan; 

b) Apabila memberi surat keputusan perceraian atau pemisahan 

kehakiman; 

c) Jika surat keputusan menyatakan istrinya itu dianggap telah mati 

ternyata di dapati masih hidup. 
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2) Mahkamah mempunyai kuasa untuk memerintahkan seorang istri 

membayar nafkah kepada suaminya. Jika, suaminya itu tidak ada 

penghasilan atau tidak bekerja keseluruhan atau sebagiannya dalam 

memenuhi dan mencari nafkah yang disebabkan oleh kecederaan 

mental atau fisik dan tidak sehat. Oleh sebab itu, mahkamah dapat 

mengambil keputusan bahwa perempuan tersebut bisa berdiri 

sendiri.93 

Disamping itu juga, diatur adanya penilaian atas nafkah 

(Pasal 78), Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan jaminan bagi 

nafkah (Pasal 79), memberikan nafkah (Pasal 80), lalu terdapat 

waktu untuk memberikan nafkah (Pasal 81), Kuasa Mahkamah 

untuk mengubah perintah nafkah (Pasal 83), Kuasa Mahkamah 

untuk mengubah perjanjian nafkah (Pasal 84), Kuasa Mahkamah 

untuk membuat perintah bagi penjagaan (Pasal 88), Perintah 

tentang ketidaklayakan ibu atau bapak untuk mendapatkan 

penjagaan (Pasal 90).  

Dalam Marriage and Divorce art 1976 alasan perceraian 

ditentukan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 62. Apabila pihak-

pihak dalam suatu keluarga terjadi pertengkaran, maka undang-

undang keluarga akan digunakan untuk menyelesaikannya. Jika 

suami istri bercerai, atau  mereka berebut untuk mendapatkan hak 

pengasuhan anak, maka kaidah dan peraturan undang-undang 

                                                           
93 Ibid, hal. 63. 
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keluarga akan digunakan, dan begitu juga mengenai nafkah anak.94 

Jika telah terjadinya perceraian, maka yang menjadi persoalan 

adalah masalah hak-hak anak dan nafkah. Mungkin bagi hukum 

keluarga Malaysia masih mengatur juga masalah nafkah anak dan 

siapa yang berhak mengasuh anak. Maka dari itu diaturlah dalam 

Akta kanak-kanak 2001 (Akta 611). 

Perawatan perempuan dan anak adalah bagian tak terpisahkan 

dari hukum keluarga Islam di Malaysia. Seperti yang disebutkan 

dalam Daftar Kesembilan, Daftar II, Daftar Negara Konstitusi 

Federal, masalah keluarga yang melibatkan umat Islam termasuk 

pemeliharaan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Syariah. 

Urusan pemeliharaan selalu dilihat karena tidak pernah berakhir. 

Isu ketidakefesienan dalam hal pelaksanaan dan penegakan tata 

tertib yang dikeluarkan oleh Pengadilan Syariah dianggap penting 

terutama di kalangan perempuan dan anak. Maka dari itu bentuk 

peranan yang dilakukan oleh Pengadilan Syariah dimana 

membentuk Family Support Division sebagai badan atau komisi 

yang sengaja di bentuk untuk membantu dalam mengeksekusi 

maupun menyelesaikan perkara perceraian agar dapat terpenuhinya 

 Hak perempuan dan Anak paska perceraian.  

 

 

                                                           
94 Ibid, hal. 614-616. 
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Selepas FSD dilancarkan berbagai bantuan disalurkan oleh 

Pemerintah Malaysia kepada sejumlah mantan istri yang mendapat 

hak asuh anak. Sehingga September 2010, bantuan pendahuluan 

nafkah diberikan kepada 79 orang mantan istri yang layak dari 

seluruh Malaysia. Pemberian dana tersebut bukan bertujuan 

menggantikan jumlah nafkah yang sepatutnya dibayar oleh mantan 

suami yang ingkar atau melarikan diri setelah aturan Perintah 

Nafkah dikeluarkan. Unit Pengurusan Dana (UPD) hanya akan 

membayar pendahuluan nafkah sementara dalam waktu enam bulan 

(sebagai masa tunggu) bagi meringankan beban keuangan yang 

ditanggung mantan istri.95 

Selepas beberapa tahun dilancarkan, FSD digerakkan hampir 

ke seluruh Malaysia. Pada penghujung tahun 2010, FSD didirikan 

di semua Mahkamah Syariah di Negara Malaysia selepas 

dipersetujui oleh Ketua-ketua Hakim Mahkamah Syariah pada 20 

Juli 2010. Pada masa yang sama, sistem nafkah di JKSM 

beroperasi sepenuhnya pada bulan juli 2011.  

Selain itu, satu kaedah lain yang disebut FSD Transit turut 

diperkenalkan sebagai kaedah lain yang merupakan penginapan 

sementara yang disediakan untuk wanita yang menghadiri 

prosiding di Mahkamah Syariah. FSD Transit yang pertama 

dilancarkan untuk kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi 

                                                           
95 Ibid. 
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membantu mantan istri yang memerlukan bantuan, terutama yang 

datang dari jauh dan tidak mempunyai biaya yang mencukupi 

untuk hadir di Mahkamah. Usaha mendirikan FSD Transit 

mendapat bantuan dari berbagai pihak antaranya termasuklah 

Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersetuju menyumbang 

sebanyak 100 ribu Ringgit Malaysia kepada FSD dan bagian 

Pengurusan Properti turut menyumbang dua unit apartemen di 

Putrajaya sebagai tempat transit. 

Jika Pengadilan Syariah di Malaysia dibandingkan dengan 

Pengadilan Agama di Indonesia sangat jauh dalam berperan 

memenuhi pemenuhan hak perempuan dan anak atas nafkah paska 

perceraian. Pengadilan Agama dan Pengadilan Syariah memiliki 

persamaan yaitu sama-sama memiliki Mahkamah Agung bagi 

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah bagi Malaysia dalam 

membuat atauran dan sumber dari mekanisme yang akan 

dilaksanakan oleh kedua Pengadilan.  

Namun, menurut peneliti, dalam Pengadilan Syariah 

kewajiban negara dalam memenuhi hak perempuan dan anak paska 

perceraian diperjuangkan sampai hak perempuan dan anak didapati 

oleh mereka, dengan adanya pembentukan komisi yaitu Family 

Support Division sebagai komisi yang dibuat oleh Jabatan 

Kehakiman Syariah Malaysia dan berada dibawahnya sebagai 

eksekutor dalam penyuelesaian perkara.  
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Tetapi jika dibandingkan dengan Negara Indonesia, 

Pengadilan Agama terpisah dan tidak memiliki mekanisme aturan 

untuk berhubungan atau memiliki komisi yang dapat membantu 

pemenuhan hak perempuan dan anak paska perceraian. Dalam 

Pengadilan Agama hanya memperjuangkan hak perempuan dan 

anak paska perceraian Pra Perceraian, dengan memberlakukan Hak 

ex officio bagi Hakim, lalu mengeluarkan SK, SEMA dan pedoman 

dalam peraturan lainnya. Tetapi ketika suami istri telah resmi 

bercerai, tidak ada tindakan bagi Pengadilan Agama untuk 

bertanggung jawab atas mantan suami yang tidak memenuhi 

tuntutan dari Hakim atau tuntutan dari istri untuk memberikan 

nafkah, tidak ada komisi yang bekerja sama oleh Pengadilan 

Agama untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak paska 

perceraian.  

Karena dalam upaya dan peranan Pengadilan Agama tidak di 

atur berdasarkan mekanisme negara ikut campur dalam 

penyelesaian perceraian atau tidak adanya hukum publik yang 

diatur di Negara Indonesia khususnya dalam kasus perceraian. 
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b. Pencapaian Pengadilan Agama di Indonesia dan Pengadilan 

Syariah di Malaysia dalam menyelesaikan pemenuhan Hak 

perempuan dan anak Paska Perceraian  

Peneliti mendapatkan data jumlah perkara Cerai Talak dan Cerai 

Gugat yang diterima dan diputus melalui Pengadilan Agama Kota 

Semarang Tahun 2017.  

Tabel 1. Data Cerai Talak dan Cerai Gugat Pengadilan Agama 

    Semarang Tahun 2017 

 

No. Bulan Cerai Talak Cerai Gugat 

1. Januari 6 7 

2. Febuari 21 33 

3. Maret 38 36 

4. April 59 72 

5. Mei 46 116 

6. Juni 22 57 

7. Juli 44 75 

8. Agustus 56 95 

9. September 16 53 

10. Oktober 36 62 

11. November 40 80 

12. Desember 43 121 

Jumlah 427 807 

            (Sumber: Data terolah, 15 Mei 2018) 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa banyaknya 

permohonan Cerai Talak oleh mantan suami terhadap mantan istri 

Tahun 2017 sebanyak 427 perkara yang terdaftar dan telah diputus 

oleh Pengadilan Agama Semarang. Bulan April Tahun 2017 adalah 

bulan terdaftarnya perkara Cerai Talak dan telah diputus oleh 

Pengadilan Agama  bahwa diijinkannya mantan suami menjatuhkan 

talak kepada mantan istri sebanyak 59 perkara Cerai Talak. Namun, 
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dibandingkan dengan bulan Januari banyaknya perkara Cerai Talak 

yang masuk sebanyak 6 perkara.  

Sedangkan, jika dibandingkan dengan jumlah Cerai Gugat 

yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Tahun 2017 

sebanyak 807 perkara. Cerai Gugat yang diajukan oleh mantan istri 

yang diterima dan diputus Pengadilan Agama hampir 2 kali lipat 

perkara Cerai Talak yang diputus Pengadilan Agama. Dengan 

keterangan bahwa bulan Januari terhitung paling sedikit yaitu 7 

perkara Cerai Gugat dan paling banyak yang diterima dan diputus 

Pengadilan Agama pada bulan Desember yaitu sebanyak 121 perkara 

Cerai Gugat. 

Tabel 2. Faktor Penyebab Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 

    2017 

 

No. 
Faktor-faktor 

terjadinya Perceraian 
Cerai Talak Cerai Gugat 

1. Krisis Ahlak 111 18 

2. Cemburu 87 28 

3. Kekejaman Mental 48 19 

4. Gangguan Pihak Ketiga 246 285 

5. Tidak Ada Keharmonisan 63 84 

6. Poligami tidak sehat - 46 

7. Kawin Paksa - 76 

8. Ekonomi - 206 

9. 
Tidak ada Tanggung 

jawab 
- 49 

10. Kawin dibawah umur - 56 

11. Kekejaman Jasmani - 101 

Jumlah Keseluruhan  427 807 

  (Sumber: Data terolah, 15 Mei 2018) 

 

Faktor pendorong  mantan suami mengajukan permohonan 

ijin kepada Pengadilan Agama Semarang untuk menceraikan 
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mantan istrinya antara lain dikarenakan krisis ahlak pada mantan 

istri, kekejaman mental, gangguan pihak ketiga dan tidak ada 

keharmonisan di dalam rumah tangga.  

Sedangkan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh mantan 

istri tidak hanya dikarenakan faktor krisis akhlak pada mantan 

suami, kecemburuan, kekejaman mental, gangguan pihak ketiga, 

maupun sudah tidak harmonisnya dalam rumah tangga, tetapi 

diakibatkan juga karena adanya poligami tidak sehat, kawin paksa, 

karena ekonomi yang tidak tercukupi, kekejaman jasmani, tidak 

ada tanggung jawab si suami, dan parahnya disebabkan juga karena 

menikah di bawah umur.  

Berdasarkan Tabel 2, perempuan yang mengajukan cerai 

karena ekonomi dan kekerasan jasmani sebanyak 206 perkara dan 

faktor kekerasan jasmani sebanyak 101 perkara. 

Sedangkan jika dibandingkan, Usaha memperkenalkan 

pelayanan FSD dengan niat untuk menguruskan urusan yang 

melibatkan nafkah menimbulkan hasil. Dari awal beroperasi secara 

resmi pada tahun 2009 sebanyak 8305 kasus didaftarkan oleh 

UKNP di seluruh negeri d Malaysia dari tahun 2009 hingga 2017. 

Sedangkan Pencapaian Pengadilan Syariah bersama FSD 

Menyelesaikan Masalah perceraian untuk pemenuhan hak 

perempuan dan anak paska perceraian di Malaysia. 
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Tabel 3. Pendaftaran Kasus Unit Family Support Division di 

       Malaysia 

 

Tahun UKNP UPPP 
2009 341 95 

2010 1019 378 

2011 685 336 

2012 888 596 

2013 1144 793 

2014 1210 923 

2015 1265 820 

2016 967 529 

2017 786 275 

Jumlah Daftar 8305 5345 

(Sumber: Family Support Division, JKSM, 2017) 

Kasus yang dibawa ke Mahkamah untuk tindakan pengaturan 

dan pelaksanaan oleh UPPP di tahun yang sama adalah sebanyak 

5345 kasus. 

Tabel 4. Jumlah Penyelesaian Kasus Unit Family Support 

     Division seluruh negeri di Malaysia 2009-2017 

 

Tahun UKNP UPPP 
2009 573 69 

2010 860 207 

2011 478 246 

2012 769 502 

2013 1123 644 

2014 1066 918 

2015 1140 896 

2016 740 786 

2017 854 699 

Jumlah Kasus 

yang diselesaikan 
7603 4967 

(Sumber: Family Support Division, JKSM, 2017) 
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Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak JKSM, 7603 

(92,98%)  kasus diselesaikan oleh UKNP dan 4967 (96,%)  

diselesaikan oleh UPPP.96 

Tabel 5. Jumlah Statistik Keseluruhan 2009-2017 

 

 

 

  (Sumber: Family Support Division, JKSM, 2017) 

Laporan yang dikeluarkan oleh pihak JKSM menunjukkan 

bahwa dalam waktu delapan tahun beroperasi, FSD menunjukkan 

perkembangan yang baik dalam kalangan pihak yang memerlukan. 

Peningkatan juga berlaku dalam penyelesaian kasus penegakan 

hukum dan pelaksanaan yang dibawa ke Mahkamah oleh pegawai 

FSD yang ditugaskan sebagai pengacara syarii97.  

Penugasan sebagai pengacara syarii penting untuk 

mempercepat dan memudahkan lagi perjalanan kasus yang 

melibatkan penegakan hukum dan Pelaksanaan Perintah Nafkah 

yang tertunda. Tanpa penugasan, pegawai FSD hanya mampu 

memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan urusan di luar 

mahkamah seperti menyempurnakan persyaratan untuk diajukan 

oleh pemohon yang terlibat ke Mahkamah Syariah, manakala kasus 
                                                           
96 Lili rasjidi, 2000,  Hukum Perkawinan dan perceraian di Indonesia dan malaysia,Jabatan 

     Kehakiman Syariah Selangor: Malaysia,hal.67 

97 Pengacara Syarii adalah pegawai dari Jabatan Bantuan Pengacara yang ditugaskan Mahkamah 

     untuk mengurus perkara perceraian di 3 unit FSD, bersumber dari buku Nurhidayah 

     Muhammad Hasim yang berjudul Bagian Sokongan keluarga membantu anak selepas 

      perceraian. 

Tahun 
Jumlah 

Daftar 

Jumlah 

Selesai 

Persen 

(%) 

UKNP 8305 7603 92,98 

UPPP 5345 4967 96,22 
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dikendalikan oleh pengacara luar, termasuk dari pihak Jabatan 

Bantuan pengacara. Penugasan Pengacara Syarii memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap proses kerja penegakan hukum 

dan pelaksanaan perintah Mahkamah Syariah serta memudahkan 

proses kutipan mendukung dana pendahuluan nafkah secara efektif. 

Dengan begitu dapat di proses secara cepat dan tepat. 

Tabel 6. Jumlah Catatan yang Mendukung Dana 

   Pendahuluan Nafkah bagi Negeri yang 

    mempunyai Tugas bagi Pengacara Syarii pada 

   Tahun 2017 

 

Negeri 

Jumlah 

Pendahuluan Nafkah 

(RM) 

Jumlah Kutipan 

Balik (RM) 

Johor 24400.00 - 

Negeri Sembilan - - 

Pahang 4180.00 60.00 

Kelantan - - 

Perlis 2700.00 - 

Melaka - - 

Sabah - - 

Pulau Pinang 7000.00 2100.00 

Terenggamu 17520.00 7050.00 

Jumlah 55800.00 9210.00 

Jumlah % 19.2% - 

                (Sumber: Family Support Division, JKSM, 2017 ) 

Kehadiran pengacara syarii FSD di Mahkamah Syariah di 

bagian kasus penegakan hukum dan pelaksanaan perintah nafkah 

tidak hanya membantu pihak mantan istri atau pemiutang 

penghakiman melainkan juga membantu tugas-tugas Mahkamah 

Syariah menjadi lebih efisien. 
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Tabel 7. Jumlah Catatan yang Mendukung Dana 

    Pendahuluan Nafkah bagi Negeri yang tidak 

   menugaskan Pengacara Syarii pada Tahun 

   2017 

 

Negeri 

Jumlah 

Pendahuluan Nafkah 

(RM) 

Jumlah Kutipan 

Balik (RM) 

Kedah - - 

Sarawak - - 

Selangor 73 350.00 - 

Wilayah 

Persekutuan 
51 530.00 1250 

Perak - - 

Jumlah 124 880.000 - 

Jumlah % 1.0% - 

                 (Sumber: Family Support Division, JKSM, 2017) 

Pengacara syarii FSD boleh meminta kepada Mahkamah 

Syariah melalui permohonan penegakan hukum dan pelaksanaan 

perintah yang sesuai dengan kasus yang berlaku seperti mendapat 

hak jaminan nafkah anak melalui perintah jaminan harta tidak 

berakhir milik pemiutang penghakiman. Pengacara syarii FSD juga 

boleh terus memohon kepada Mahkamah Syariah suatu perintah 

bayaran mendukung dana pendahuluan nafkah anak kepada 

penghutang penghakiman.98  

Menurut peneliti, peran demikian belum diatur oleh 

pemerintah Indonesia, khususnya Pengadilan Agama.  Peran 

Pengadilan Agama selama ini hanya bertugas menerima putusan, 

melayani dan memutus perkara, yang sesuai dengan proses 

                                                           
98 Mohd.Naim Mokhtar, 2009, Seksyen Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (SPPP) dan 

    Peranan FSD sebagai Peguam Syarii dan Bailif, Kertas kerja dalam Bengkel Penambahbaikan 

    Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja Bahagian Sokongan Keluarga: Hotel Grand 

    Continental, Kuala Lumpur, hal 8. 
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beracaranya. Di Malaysia, peran Pengadilan Agama tidak hanya 

sekedar itu melainkan lebih yaitu dapat sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Malaysia Akta 164.99 

Jika suami istri bercerai, atau  mereka berebut untuk mendapatkan 

hak pengasuhan anak, maka kaidah dan peraturan undang-undang 

keluarga akan digunakan, dan begitu juga mengenai nafkah anak.100 

Maka dari itu diaturlah dalam Akta kanak-kanak 2001 (Akta 611).  

Ini berarti dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak 

di Pengadilan Agama, tidak ada aturan hukum yang mengatur 

seperti di Negara Malaysia yang mengatur penggabungan 

hukuman pidana dan perdata, sehingga jika seseorang jika tidak 

memenuhi putusan pengadilan maka akan dikenai hukum pidana. 

Sedangkan di Indonesia, payung hukum dalam pemenuhan hak 

perempuan dan anak paska perceraian dipisahkan antara hukum 

acara pidana dan hukum acara perdatanya.  

Jika di Indonesia terdapat payung hukumnya seperti di 

Malaysia maka Indonesia dapat melaksanakan hal tersebut 

karena mantan suami akan takut jika kewajibannya tidak 

dibayarkan maka ia akan dikenakan hukuman badan atau 

kurungan beserta denda. Karena Pengadilan Agama hanya 

mengukur dari segi acara perdata. Hakim tidak bisa 

memaksa bahwa mantan suami harus membayar sesuai 

dengan apa yang dituntut oleh mantan istrinya.101 

 

Bapak Syukri pun mendukung penjelasan Bapak Mashudi 

dan Bapak Rizal dalam peran Pengadilan Agama Semarang 

                                                           
99 Undang-Undang Malaysia Akta 164 tentang Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dan 

     Perceraian 1976 sebagaimana pada 1 Oktober 2015, Bagian VI, hlm. 44. 
100 Ibid, hal. 614-616. 
101 Ibid. 
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membantu pemenuhan hak perempuan dan anak paska perceraian 

mengatakan bahwa terkait yang dilakukan oleh Family Support 

Division di Malaysia untuk mengatasinya, undang-undang di 

Indonesia tidak ada dan tidak mengatur. Namun, putusan yang 

menyangkut penelantaran anak jelas akan di sangkutpautkan 

dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2003.102 

Hakim Pengadilan Agama mengakui bahwa negara 

Malaysia lebih maju dalam membela pemenuhan hak-hak 

perempuan dan anak apalagi dalam konteks paska perceraian.  

Jelas aturan lembaga di Indonesia tidak mencapai 

wewenang seperti di Malaysia. Sering sekali berdiskusi 

masalah seperti ini, dengan teman-teman Hakim lainnya 

dan tidak bisa menjawab permasalahan ini karena politik 

hukum. Jika ditanya apakah Indonesia perlu lembaga yang 

seperti itu. Saya pikir, hal itu perlu dipikirkan dan sangat 

perlu. Namun jelas aturannya harus dibuat terlebih dahulu, 

jika hanya membuat badan-badan LBH atau LSM seperi itu 

tetap percuma, karena tidak ada payung hukum yang 

mengatur dan berlaku sebagai pondasi lembaga tersebut. Di 

Malaysia ada lembaga yang sifatnya mengurus seperti itu, 

namun Pengadilan Agama itu merupakan Mahkamah 

Kehakiman, dalam jangkauan seperti itu belum ada diatur 

oleh undang-undang lanjutannya sedangkan jelas itu yang 

diperlukan sekarang.103 

 

Seperti yang dikatakan Bapak Syukri bahwa jika ingin 

membuat lembaga seperti Family Support Division di Selangor 

Malaysia jelas harus ada payung hukum yang mengatur, peneliti 

sangat setuju. Karena ketika payung hukum sudah di buat untuk 

mengatur semua orang apapun jabatannya harus mematuhi dan 

                                                           
102 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M.Syukri, S.H., M.H., op. cit, hari Senin tanggal 14 Mei 

    2018. 
103 Ibid. 
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menaatinya, jika tidak akan ada sanksi yang berlaku atau mereka 

yang melanggar siap menerima hukuman atas perbuatan yang 

mereka langgar.  

Pembelaan terhadap perempuan diwujudkannya gagasan 

hukum dalam pemenuhan hak perempuan dan anak paska 

perceraian, dilaporkan dalam  Tahun 2017, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia menjadikan peningkatan akses 

terhadap keadilan dan peningkatan pelayanan publik yang 

mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. 

Mahkamah Agung jelas memiliki pandangan bahwa 

perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat 

yang paling rentan dalam mengahadapi akses terhadap 

keadilan.104 

 

Dengan penerapan mekanisme yang akan berpengaruh 

dengan upaya dan peran Pengadilan Agama di Indonesia begitu 

juga Pengadilan Syariah di Malaysia, juga jelas akan 

mempengaruhi pencapaian penyelesaian kasus perceraian di dua 

negara ini.  

Pengadilan Agama sebagai wadah penyelesaian kasus 

perceraian di Indonesia menerima pengajuan Cerai Talak oleh 

suami dan Cerai Gugat oleh istri yang semakin meningkat Akan 

tetapi pemenuhan hak perempuan dan anak paska perceraian  

tidak dilakukan dan tidak diatur mekanismenya di Pengadilan 

Agama oleh Mahkamah Agung. Negara Indonesia juga tidak 

memiliki komisi sebagai bagian eksekutor dalam pemenuhan hak 

perempuan dan anak paska perceraian, karena Pengadilan Agama 

hanya memiliki tugas dan peran pemenuhan pra perceraian 

                                                           
104 Ibid. 
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dengan melakukan Shock therapy bagi si suami dalam 

persidangan. Disamping itu juga, tidak ada mekanisme yang 

memberi kewenangan dan mengatur negara/pemerintah Indonesia 

melalui Pengadilan boleh ikut campur tangan dalam penyelesaian 

perkara perceraian.   

Menurut peneliti, Negara Indonesia beranggapan perkara 

perceraian merupakan urusan individual atau sengketa para pihak 

yang tidak perlu negara turun tangan karena masalah privat. Hal 

inilah mempengaruhi pencapaian penyelesaian perkara di 

Pengadilan Agama yang terus meningkat dalam kasus perceraian 

dan tidak terpenuhinya hak perempuan dan anak paskah 

perceraian. Sedangkan di Pengadilan Syariah kasus perceraian 

tidak terlalu meninggi karena mekanismenya jelas dalam 

pemenuhan hak perempuan dan anak paskah perceraian.  

 

3. Faktor-faktor yang menghambat dalam mewujudkan Peranan dan 

mekanisme Pengadilan Agama di Indonesia dalam menjamin 

pemenuhan hak perempuan dan anak atas nafkah paska perceraian. 

Berdasarkan wawancara terhadap ketiga Hakim Pengadilan Agama 

Semarang, faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk mewujudkan 

peranan atau mekanisme yang menjamin pemenuhan hak nafkah 

perempuan dan anak paska perceraian di  Indonesia dan adalah: 
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a. Faktor Masyarakat/Para pihak  

1) Faktor penghambat dikarenakan oleh suami 

Faktor yang menjadi kendala untuk mewujudkan peran dan 

mekanisme dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak paska 

perceraian yaitu timbul dari pihak mantan suami sendiri dalam 

Cerai Talak. Ketika suami sebagai pemohon dalam Cerai Talak 

dihukum oleh Hakim untuk memenuhi hak-hak istri dan anaknya, 

yang justru tidak membayar pada kenyataannya hilang. Maka dari 

itu, putusan tersebut akan lama diselesaikan oleh hakim, karena 

pihak pemohon tidak bertanggung jawab. Perlakuan suami seperti 

ini jelas menghambat penyelesaian perkara oleh Hakim.  

Terjadinya hal tersebut, maka istri mengajukan eksekusi ke 

Pengadilan Agama yang harapannya suami dapat memenuhi 

kewajibannya. Namun, setelah di tunggu berbulan-bulan dan 

sampai 6 bulan terlewati, inilah yang secara dasar hukumnya 

putusan tersebut menjadi gugur. Maka dari itu, apa yang diajukan 

oleh istri menjadi sia-sia dan menghambat mekanisme Hakim yang 

sudah dibuat oleh undang-undang.  

Cerai Talak yang diminta oleh suami dapat terjadi 

dikarenakan banyak faktor. Faktor inilah yang menjadi 

penghambat peran dan mekanisme Hakim dalam berpekara di 

Pengadilan Agama. Seperti halnya Faktor orang ketiga yang 

sekarang menggeser perekonomian. Di Pengadilan Agama 

Semarang sendiri, yang menjadi faktor istri meminta 

Pengadilan Agama untuk diceraikan dari suami karena suami 

berselingkuh, yang jelas semua uang suami bukan berada 

pada istrinya melainkan pada pihak ketiga, suami tidak 

bekerja pun, suami berselingkuh. Dan parahnya, data reset 
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Tahun 2017 menunjukan bahwa yang mengajukan gugatan 

cerai adalah dari pihak istri. Namun, dalam persidangan 

ketika suami di minta untuk memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan tuntutan Hakim dalam Cerai Talak dan tuntutan istri 

dalam Cerai Gugat tetap saja tidak mau memenuhinya. Hal 

inilah yang menghambat Hakim dalam memutus dan 

menyelesaikan perkara. 105 

 

2) Faktor penghambat dikarenakan oleh istri 

Berdasarkan data gugatan cerai menurut peneliti yang 

diajukan oleh istri jelas menggambarkan sakit hati dari seorang 

istri, sudah mencari nafkah jika suami tidak bekerja, tidak 

dinafkahi, berselingkuh, waktu untuk anak saja tidak ada apa lagi 

memberikan kewajiban suami kepada anak untuk membimbing dari 

lahir sampai batin. Faktor inilah yang mengakibatkan istri 

mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Semarang. 

Namun, kelemahan istri adalah tidak tahunya istri tentang apa saja 

yang dapat ia tuntut dalam perceraian kepada suami dan hanya 

menginginkan keputusan diceraikan dari suaminya saja dan adanya 

istri yang tidak mau untuk melanjutkan perkaranya karenan dengan 

alasan sudah malas dan tidak memiliki biaya untuk mengajukan 

eksekusi.  

Peranan dan mekanisme hukum yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak 

paska perceraian jelas bisa terwujud, jika para pihak menaati aturan 

dan prosedur persidangan dengan memenuhi kewajiban masing-

                                                           
105 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M.Rizal, S.H., M.H, op. cit, hari kamis tanggal 17 Mei 

    2018. 
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masing pihak untuk menjunjung keinginan masing-masing, ini 

sangat sederhana sekali.  

Responden dalam penelitian skripsi ini mengatakan bahwa, 

jika mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama adalah hal 

yang membuat para istri kesal dan malah putus harapan, 

dikarenakan mereka mengatakan bahwa berperkara ke Pengadilan 

Agama membuang banyak waktu. 

Hakim ataupun Pengadilan Agama dalam memberikan 

pelayanan dan memutus, harus bersifat pasif dalam berperkara 

namun aktif dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, 

adanya faktor penghambat tersebut jelas ditimbulkan dan dibuat 

oleh para pihak sendiri.  

Penjelasan pada wawancara dengan Bapak Rizal, menurut 

peneliti dapat dikatakan bahwa diposisi inilah Hakim tidak akan 

salah karena suami sendiri yang mengucapkan janji kapan harus 

membayar dan berjanji di depan sidang. Dengan strategi yang 

dilakukan oleh Hakim sehingga suami sendirilah yang mengatakan 

dan menjanjikan Hakim tidak dapat disalahkan.  

Sesuai dengan tugas Hakim, Hakim Pengadilan Agama 

Semarang memiliki batas-batas dalam membela pemenuhan hak-

hak perempuan dan anak sesuai dengan payung hukum yang telah 

diatur dan sudah ada. Pelaksanaan hukum yang tidak efektif sangat 

dipengaruhi oleh pihak berperkara yang dihukum, apakah mau 
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untuk melaksanakan putusan tersebut secara suka rela atau tidak. 

Jika mantan suami tidak mau melaksanakan putusan secara 

sukarela, maka mantan istri harus mengajukan permohonan 

eksekusi dan akan membutuhkan biaya yang relatif banyak. Inilah 

menurut peneliti, masalah bayaran yang tidak sesuai dengan yang 

diperjuangkan itu adalah resiko istri. Mantan istri merasa beban 

biaya pengajuan eksekusi tidak sebanding dengan nilai nafkah yang 

dituntut, namun harus diingat biaya perkara bukan mahal tetapi 

biaya perkara menjadi besar karena proses lama yang diakibatkan 

oleh para pihak. 

Karena selain kesadaran hukum dari pemohon, termohon 

juga berperan sangat besar dalam mengefektifkan putusan tersebut 

dengan pengajuan eksekusi. Putusan tuntutan nafkah paska 

perceraian yang tidak diajukan permohonan eksekusinya 

menyebabkan putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan.  

Sedangkan dirasakan, putusan yang mengambil tindakan 

eksekusi sangat merugikan pihak mantan istri karena harus 

membayar biaya eksekusi yang tinggi dan proses yang lama 

sudah dipastikan juga belum tentu selesai. Biaya eksekusi 

tersebut meliputi biaya untuk pelaksanaan lelang yang 

berhubungan dengan badan lelang, biaya keamanan yaitu 

iaya kepolisian, dan biaya membayar kuli-kuli. Biaya 

eksekusi yang harus dibayarkan sebagian besar merupakan 

biaya operasional diluar biaya eksekusi itu sendiri, 

Pengadilan hanya menerima sedikit biaya yang masuk.106 

 

                                                           
106 Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Mashudi, M.H., op. cit, hari Kamis tanggal 17 Mei 

      2018. 
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Ketika mengajukan eksekusi biaya eksekusi lebih besar dari 

pada memperjuangkan uang yang di perjuangkan oleh istri dalam 

masa id’dah  yang dibayarkan suami, proses yang lama dari 

internal maupun eksternal,. Lalu menurut peneliti, mengajukan ke 

Pengadilan Agama untuk diselesaikan belum tentu terselesaikan 

dengan baik, malahan makin banyak status istri yang gantung. 

Skema 11. Biaya Eksekusi 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data terolah, 20 Mei 2018) 

Menurut peneliti, Ketika Hakim memutuskan untuk suami 

untuk memenuhi kewajibannya dalam rekonpensi yang diajukan 

oleh istri dan suami tidak mau, atau menunda, dan tidak hadir 

dalam perceraian maka sidang menjadi ditunda dan semakin lama 

itulah yang membuat biaya perkara menjadi semakin mahal. 

Dalam cerai gugat, ketika istri meminta Pengadilan Agama 

menceraikan dirinya dengan suami, istri harus membayar 

biaya eksekusi yang mungkin saja bisa lebih besar biayanya 

dibandingkan apa yang diperjuangkan dalam hak-hak 

pemenuhan nafkah oleh si suami. Lalu suami menunda dalam 

pembayaran nafkah iddah bagi istri dengan alasan belum 

punya uang sebanyak yang diminta istri sampai pada 

akhirnya si suami tidak membayar dan perkara telah 6 bulan 

berjalan maka perkara tersebut dinyatakan hangus atau gugur. 

Tidak ada hakim untuk menghalangi suami jika dia tidak 

Biaya 

Eksekusi 

Biaya 

Lelang 

Biaya 

Keamanan 

Biaya Jasa/orang yang 

diminta untuk 

mengeksekusi mencari 

data/bukti harta suami  
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memberi ijin, hakim hanya bisa melakukan shock terapi 

terhadap suami agar diharapkan suami dapat membayar.107 

 

Berbeda dengan  Negara Malaysia, tidak adanya pengajuan 

eksekusi oleh istri untuk menuntut Haknya yang tidak dipenuhi. Di 

Negara Malaysia, permintaan eksekusi di laksanakan oleh FSD atas 

perintah Pengadilan Syariah. Maka di Malaysia perempuan tidak 

mengeluh masalah biaya yang jelas tidak bergantung dengan 

perkara tersebut selesai cepat atau lama. Pengadilan Syariah tidak 

hanya memiliki peran memperjuangkan atas hak nafkah perempuan 

dan anak, namun melindungi secara nyata dengan memiliki 

mekanisme adanya FSD transit bagi perempuan dan anak yang 

berperkara di Pengadilan Syariah. 

Skema 12. Pengajuan eksekusi di Malaysia oleh Mahkamah 

           Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Ibid. 
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(Sumber: Data terolah, 20 Mei 2018) 

b. Faktor Payung hukum sebagai mekanisme Pengadilan Agama di 

Indonesia dan Hakim sebagai pelaksana. 

Secara hukum, ikhtiar negara untuk memiliki Hukum Keluarga 

telah hadir melalui adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan lahir dari proses 

tarik menarik yang kuat di antara berbagai kelompok kepentingan dan 

masih memiliki muatan untuk mengatur salah satu agama dan 

memberikan kewenangan agar KUA dan kantor catatan sipil 

mengurus administrasi perkawinan.  

Situasi seperti ini rentan memunculkan konflik kepentingan di 

antara berbagai lembaga peradilan dan intervensi negara yang 

terlalu kuat pada hak-hak sipil warganya dalam hal perkawinan. 

Dan pemerintah sudah selesai menyusun Rancangan Undang-

Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. 

(RUU HMPABP). Bahkan RUU ini telah masuk dalam prioritas 

Prolegnas di DPR RI pada Tahun 2010. 108 

 

 Menurut peneliti, hampir tidak ada sesuatu pun yang tidak 

memunculkan pro-kontra dalam kehidupan berdemokrasi di 

Indonesia. Dalam konteks membangun kecerdasan bangsa, 

perdebatan, itu akan berampak positif jika didasari nalar, akal sehat, 

mengusung norma dan memegang etika. Termasuk di dalamnya pro-

kontra Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama 

                                                           
108 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M.Rizal, S.H., M.H, op. cit, hari kamis tanggal 17 Mei 

    2018. 
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Bidang Perkawinan yang mencantumkan pasal-pasal pidanan 

pelanggaran dan kejahatan.  

Perdebatan seperti ini sangatlah panjang, yang di mulai dari 

perdebatan akademis hingga aspek teknis hukum. RUU tentang 

Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan 

merupakan salah satu usaha pemerintah sebagai penggagas 

untuk membentuk hukum perkawinan yang akomodatif terhadap 

hak. 109 

 

Dalam kebijakan atau politik hukum berkaitan dengan 

komitmen Pengadilan Agama untuk melindungi perempuan dan anak 

RUU HMPABP sudah menjadi prioritas pembahasan Prolegnas di 

DPR, serta mengenai banyaknya yang kontra terhadap RUU dari 

kalangan umat Islam sebagaimana yang telah diuraikan, adanya 

kalangan umat Islam sendiri maupun dari pemerintah banyak juga 

yang mendukung.  

Maka dari itu akhir dari politik hukum pada RUU ini khususnya 

berkaitan dengan lingkungan Peradilan yang mengadilinya 

tergantung pada politik hukum kekuasaan yang 

mengesahkannya. Terlepas dari akhir perjalanan pembahasan 

RUU, politik hukum RUU ini berasaskan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157), Pasal 2 ayat (4) 

yang berbunyi “Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan,” yang penjelasan masing-masing kata tersebut 

adalah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan sederhana 

adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan 

cara efesien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan 

biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di 

                                                           
109 Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Mashudi, M.H., op. cit, hari Kamis tanggal 17 Mei 

      2018. 
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pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan 

dalam mencari kebenaran dan keadilan. 110 

 

Menurut peneliti, apabila RUU disahkan maka para Hakim di 

lingkungan Pengadilan Agama harus mempersiapkan diri untuk 

melaksanakan tugas yang diperintahkan undang-undang. 

Ketika suami tetap tidak mau memenuhi rekonpensi dari istri 

dengan alasan tidak punya uang dan dibenarkan dengan pekerjaan 

yang jelas tidak bisa memenuhi tuntutan istri, tetapi tetap ingin 

melakukan ikrar, jelas disinilah tugas hakim yang merupakan peranan 

dan mekanisme hukum berdasarkan payung hukum yang ada sulit 

untuk diterapkan. Pada dasarnya, Hakim mempunyai rasa tanggung 

jawab untuk membela kepentingan wanita dan jelas talak tersebut 

harus dilakukan supaya ada putusan mengatakan bahwa dia sudah 

ditalak dan diberi izin untuk berpisah yang yang sebelumnya pemohon 

telah memenuhi rekonpensi dari istri dalam pemenuhan hak-haknya 

dan anak.  

Sementara itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 meminta Hakim 

untuk membela perempuan dan anak paska perceraian. Permasalahan 

ini akan datang pada hakim, namun tidak banyak Hakim mau 

mengikrarkan. Tetapi bagi Bapak Syukri, beliau tetap mengikrarkan 

kalau tidak putusan tersebut akan panjang sampai 6 bulan dan akan 

gugur, yang artinya nanti para pihak akan kembali menjadi suami istri. 

                                                           
110 Hasil wawancara dengan Bapak Drs.H.Mashudi, M.H., op. cit, hari Kamis tanggal 17 Mei 

      2018. 
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Tapi faktanya mereka sudah berpisah rumah dan tidak tinggal 

bersama, akibatnya putusan rekonpensi tadi dikabulkan terkait 

masalah nafkah, ataupun harta bersama, menjadi gugur karena putusan 

rekonpensi adalah asesor amar putusan pokoknya yaitu cerai. Ketika 

putusan pokok gugur berarti putusan lainya juga gugur.111 

Menurut peneliti, seperti yang dikatakan Bapak Syukri, berarti 

jika tidak diikrarkan masalah tidak akan selesai, sedangkan Hakim 

memperjuangkan hak istri dan anak. Ketika si suami pergi 

menghilang, tetapi istri ingin menikah lagi, jadinya tidak bisa karena 

statusnya masih istri. Posisi inilah istri statusnya menjadi gantung. 

Jadi menurut peneliti apa yang dilakukan oleh Bapak Syukri ada 

baiknya, selagi suami bisa membayar seadanya tetap di ikrarkan 

supaya istri tidak gantung status dalam rumah tangganya. 

Untuk melindungi hak mantan istri, Hakim secara intens 

menasehati mantan suami agar mau melaksanakan putusan secara 

sukarela dan hendaknya membayarkan nafkah sebelum pembacaan 

talak. Jumlah yang di peroleh tidak seimbang dengan apa yang di 

dapatkan dan proses yang rumit dan lama. Jika tidak adanya niat dari 

pihak yang berperkara untuk melaksanakan putusan dan tidak adanya 

pengajuan eksekusi dari mantan istri, Hakim tidak bisa berbuat 

banyak.  

                                                           
111 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M.Syukri,S.H., M.H., op. cit, hari Senin tanggal 14 Mei 
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Menurut peneliti, beban yang dirasa terlalu berat oleh pihak 

yang dibebani nafkah yaitu mantan suami dan pemohon merasa tidak 

mampu memenuhi jumlah nafkah yang dibebankan. Walaupun Hakim 

sendiri merasa beban nafkah yang harus dibayarkan sesuai, namun 

pihak mantan suami tetap merasa keberatan.  

Tidak efektifnya putusan tersebut sudah seharusnya diperbaiki 

dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Hakim, yaitu : 

(1) Penghasilan mantan suami perbulan. Seharusnya Hakim 

menyesuaikan dengan penghasilan suami perbulannya. Jadi, 

Hakim tidak serta merta menentukan sesuai dengan tuntutan 

pihak istri. 

(2)  Lamanya usia perkawinan. Hal ini juga menjadi acuan 

Hakim dalam menentukan misal kadar mut’ah. Semakin lama 

usia perkawinan pasangan suami istri maka besar 

kemungkinan akan semakin besar pula kadar mut’ah yang 

wajib diberikan suami kepada mantan istrinya.  

(3) Kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sudah tercapai 

kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka Hakim harus 

memutuskan besar tuntutan nafkah sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak tersebut. 112 

 

  Upaya maksimal untuk menjalankan putusan sudah 

dilakukan Hakim sejak proses sidang dengan memberi masukan 

kepada mantan suami akan resiko hukum yang akan ditanggung 

apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Hakim telah 

berupaya menasehati mantan suami saat masih proses sidang perkara 

bukan hanya saat sidang ikrar talak. Namun diamati, perlakuan Hakim 

seperti ini, memang dirasa sudah baik, tetapi kurang efektif dalam 

penyelesaian. Masih banyak mantan suami yang tidak bertanggung 
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jawab atas resiko yang harus di tanggungnya dan mantan istri serta 

anak menjadi korban atas perceraian ini.  

Di Indonesia, dari tidak dilaksanakanya putusan tersebut 

sayangnya tidak ada payung hukum yang mengatur sanksinya. Di 

mana hal ini menurut peneliti di dasari karena putusan tersebut hasil 

dari sengketa perkara perdata, ada mekanisme apabila putusan tidak 

dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Sebagaimana 

telah diatur dalam Hukum Acara, yaitu mengajukan permohonan sita 

dan eksekusi atas harta benda milik mantan suami rekonvensi. Hal ini 

dikarenakan Hukum Acara Perdata Hakim atau peradilan bersifat 

pasif.  

Jika ingin aturan hukumnya tentang wajibnya melakukan 

pengajuan permohonan eksekusi hendak dirubah dengan aturan 

yang memiliki dampak ekskutorial, maka undang-undang 

tentang hukum acaranya harus diubah dulu dengan undang-

undang yang baru. Hukum yang timbul dari putusan perceraian 

merupakan hukum privat sehingga negara bersifat pasif karena 

menyangkut urusan pribadi dengan pribadi. 113 

 

Berbeda dengan hukum pidana atau hukum publik, negara 

bersifat aktif atau dwingen karena untuk menjaga kemamanan suatu 

negara, sedangkan hukum privat atau perdata negara bersifat mengatur 

tatanan yang ada atau regelen. Jadi semuanya ini menurut peneliti 

terletak pada hukum acaranya. Peraturan memang bisa dirubah, 

namun harus melewati proses legislasi nasional dengan membuat 

RUU baru untuk disahkan menjadi payung hukum. Jika Hakim tidak 
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menjalankan undang-undang hukum acara seperti RBg untuk luar 

Jawa dan HIR untuk Jawa Madura, maka Hakim tersebut menjadi 

tidak cakap dan melanggar kode etik profesi Hakim, hal ini jelas 

merupakan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim. Jadi segala 

proses yang ada di Pengadilan Agama pastinya sudah melalui relnya, 

yakni sesuai kaedah yang ada dan tidak boleh membuat aturan baru.  

Sedangkan di Malaysia, payung hukumnya mengatur adanya 

negara ikut campur dalam penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Syariah, lalu membuat  Family Support Division  sebagai 

eksekutor pemenuhan hak perempuan dan anak paska perceraian 

bukan hanya pra perceraian saja, dan adanya penanggungan biaya 

terlebih dahulu bagi mereka yang menunggu sidang perkara yang 

sedang dieksekusi untuk penginapan yang dinamakan FSD Transit 

bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari lokasi Pengadilan 

Syariah dan biaya sehari-hari selama kurnag lebih 3 bulan 10 hari. 

Inilah bentuk kewajiban negara Malaysia dalam pemenuhan hak 

perempuan dan anak paska perceraian di Malaysia, yang jelas Peran 

dan upaya Pengadilan Syariah nyata dan pencapaian penyelesaian 

perkara perceraian dijamin pemenuhan hak perempuan dan anak paska 

perceraian. 

 

 

 


