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ABSTRAK 

Himmah, Itsna Faiqatul, 2022. Analisis Normatif Terhadap Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po Tentang 

Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin , S.H.I., M.H. 

Kata kunci/keyword: Nafkah Iddah dan mut’ah, Putusan, Pengadilan Agama 

Ponorogo 

 

Akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Bab XVII Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah pasca 

perceraian dilakukan setelah pengucapan ikrar talak, yang dimaksud putusnya 

perkawinan adalah setelah terjadinya perceraian, yang mana perceraian dianggap 

sah apabila pengucapan ikrar talak dilakukan di depan majelis hakim. Di dalam 

putusan perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo, 

penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, 

menetapkan kepada Pemohon (suami) untuk memberikan nafkah Iddah dan mut’ah 

kepada isteri sebelum ikrar talak diucapkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dasar 

pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan 

Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po tentang pemberian nafkah iddah dan 

mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak? Bagaimana implikasi yuridis terhadap 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak pada Putusan 

Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) 

dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara 

Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po Majelis hakim lebih mengutamakan PERMA 

Nomor 3 Tahun 2017, karena lebih responsif terhadap perempuan, dan dapat 

melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, dan Implikasi Yuridis yang 

merupakan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Nomor 

1978/Pdt.G/2021/Pa.po adalah bahwasanya jika Pemohon tidak membayar nafkah 

iddah dan mut’ah  sesuai dengan keputusan majelis hakim, maka ikrar talak tidak 

dapat dilaksanakan, dan kepada Pemohon seperti yang tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 131 ayat 4, Pemohon diberi tenggat waktu 6 bulan dan 

apabila Pemohon tidak bisa memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut’ah, maka 

pelaksanaan pengucapan ikrar talak tidak dapat dilaksanakan (gugur), Pemohon dan 

Termohon akan tetap menjadi suami isteri yang sah, karena dianggap tidak serius 

untuk melaksanakan perceraian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-

tumbuhan, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan 

bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.1 

Perkawinan adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita, 

yang dilakukan oleh pihak lain (wali) dengan cara dan syarat yang 

ditentukan oleh syara,  untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, 

sehingga satu sama lain harus menjadi pasangan dalam kehidupan 

keluarga.2 

Perkawinan disebut juga ‘pernikahan’, berasal dari kata nikah (نكاح) 

yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 

digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering 

digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.3 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

                                                             
1 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9. 
2 Ibid., 11-12. 
3 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5. 
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tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 

Putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pada Pasal 38 

menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena: (a) 

Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. 

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa: 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak; 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; 

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan-undangan tersendiri.5 

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang Putusnya 

Perkawinan yang mana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI 

tentang putusnya perkawinan. Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwasanya putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal 

yaitu: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Kemudian 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwasanya  

                                                             
4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
5 Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2011), 163-164. 
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“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. 

Selanjutnya dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 

bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.6 

Kemudian pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 

1975 juga menyatakan bahwasanya perceraian itu terjadi terhitung pada saat 

perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.7 

Adapun akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, yang mana 

dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: 

“Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

Iddah, kecuali bekas isteri telah jatuh talak ba’in atau  nusyūz  dan dalam 

keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qobla al dukhul; 

                                                             
6 Kompilasi Hukum Islam Bab XVI. 
7 Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
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d. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun.8  

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 39 angka 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya “Perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, 

begitu juga yang dijelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. 

Umumnya pemberian nafkah pasca perceraian dilakukan setelah 

pengucapan ikrar talak, hal itupun secara tidak langsung disampaikan dalam 

undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang mana nafkah Iddah dan 

mut’ah timbul dari akibat putusnya perkawinan, maka putusnya perkawinan 

berarti setelah terjadinya perceraian, yang mana perceraian dianggap sah 

apabila pengucapan ikrar talak dilakukan di depan majelis hakim. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya isteri dapat memperoleh 

nafkah Iddah dan mut’ah setelah terjadinya perceraian (pengucapan ikrar 

talak), sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang mana dalam pasal ini dijelaskan bahwa perceraian 

akan sah jika sudah dilakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang 

pengadilan. 

Di dalam putusan perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po yang 

mana merupakan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama 

Ponorogo, penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara 

                                                             
8 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 149. 
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tersebut, menetapkan kepada Pemohon (suami) untuk memberikan nafkah 

Iddah dan mut’ah kepada isteri sebelum ikrar talak diucapkan. 

Perkara ini merupakan permohonan cerai talak dari suami (Pemohon) 

yang berusia 50 tahun terhadap isteri (Termohon) yang berusia 27 tahun 

yang mana alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan 

Agama Ponorogo tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya rumah 

tangga yang semula harmonis sejak Mei 2021 mulai diwarnai dengan 

perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, 

Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah wajib dari 

Pemohon, yang mana Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan 

Pemohon. Selain itu ada sikap Termohon yang berani melawan Pemohon 

dan ingin menang sendiri jika Pemohon menasihatinya, Termohon 

mengabaikan nasehat tersebut , dan tidak memperlakukan Pemohon 

layaknya seorang suami, sejak saat itulah terjadinya ketidak harmonisan 

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan terjadi 

pada tahun 2021 yang menyebabkan Pemohon kembali ke rumah orang tua 

Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon, 

sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 

sejak November 2021 sampai Desember 2021. 

Dalam membuat keputusan tentu saja hakim memerlukan beberapa 

pertimbangan hukum agar putusan yang dihasilkan dapat berlaku adil bagi 

kedua belah pihak. Diantara pertimbangan hukum yang diunakan 

diantaranya adalah menimbang alasan-alasan Pemohon sehingga memohon 
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kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, serta 

menimbang bukti-bukti yang sesuai dengan asli dan bermaterai yang mana 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 165 

Herzein Inlandsch Reglement (selanjutnya di singkat HIR) yang mana 

dalam pasal ini menjelaskan tentang definisi dari akta otentik, yaitu surat 

yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa dalam 

membuatnya, yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. 

Pertimbangan selanjutnya adalah pernyataan yang saling bersesuaian dari 

saksi-saksi yang menghadap di muka sidang yang telah diperiksa secara 

terpisah dan telah dilakukan penyumpahan sebagaimana ketentuan Pasal 

144 ayat (1) HIR yang mana pada pasal ini di jelaskan bahwa saksi-saksi 

yang datang pada hari dilaksanakannya sidang di panggil ke dalam ruang 

sidang satu persatu, dan pada Pasal 146 HIR yang menjelaskan tentang saksi 

yang tidak dapat didengarkan kesaksiannya, dan saksi yang dapat 

mengundurkan diri untuk memberi kesaksian. Karena keinginan yang kuat 

dari Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun sudah 

dinasehati maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan 

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi 

unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974  dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan. 
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Pertimbangan selanjutnya adalah dalam hal nafkah iddah dan 

mut’ah yang mana menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

bahwa; bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberikan mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah. Kemudian dalam Pasal 

41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dinyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi 

bekas isteri, ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 

K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang terkandung dalam abstrak hukum 

yakni sebatas mengenai akibat perceraian majelis hakim dapat mengabulkan 

secara  ex offixio (kewenangan hakim sendiri). 

Kemudian dalam putusannya, hakim memutuskan untuk 

mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon 

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menghukum 

Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak, 

dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara. 

Di dalam Peraturan perundangan dan Kompilasi Hukum Islam, 

pemberian nafkah iddah dan mutah tidak dijelaskan secara spesifik, kapan 

harus diberikan, apakah sesudah terjadinya perceraian atau sebelum 

terjadinya perceraian akan tetapi di dalam putusan Nomor 

1978/Pdt.G/2021/Pa.po, hakim memutuskan kepada Pemohon untuk 

memberikan nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak. 
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Dengan adanya fakta tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menganalisis Putusan Pengadilan tersebut dengan hukum 

Islam yang mana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pemberian 

nafkah Iddah dan mut’ah dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan, yang 

mana di dalam peraturan perundang-udangan dan Kompilasi Hukum Islam, 

tidak ada kalimat yang mengharuskan Pemohon untuk membayar nafkah 

iddah dan mut’ah sesudah atau sebelum di ucapkannya ikrar talak, untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO NOMOR 1978/Pdt.G/2021/PA.PO. TENTANG 

PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH SEBELUM 

PENGUCAPAN IKRAR TALAK” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis 

ambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam memutuskan Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po 

tentang pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar 

talak? 

2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pemberian nafkah iddah dan 

mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak pada Putusan Perkara Nomor 

1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab apa yang 

terangkum dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan Hakim dalam memutus 

Perkara nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis terhadap pemberian 

nafkah iddah dan Mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak pada Putusan 

Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan 

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memiliki 

manfaat yang diantaranya: 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pengembangan keilmuan dan dapat menambah wawasan pembaca, 

khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang hukum Islam. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum 

dan penulis lain dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pengembangan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan 

yang lebih mendalam. 
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E. Telaah Pustaka 

Cerai talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, 

dengan putusnya perkawinan tersebut suami berkewajiban untuk 

memberikan nafkah kepada mantan isteri, seperti membayarkan nafkah 

iddah dan mut’ah. 

Begitu banyak topik penelitian tentang perceraian dan akibat dari 

perceraian sehingga tidak dapat dipungkiri sudah banyak penelitian yang 

membahas topik serupa, diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan, 

penulis memaparkan beberapa penelitian anatara lain: 

1) Skripsi karya Fahchurizal Ahzani, jurusan Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 

2018 yang berjudul “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Tentang 

Pembayaran Nafkah Madiyah, Mut’ah, Dan Nafkah ‘Iddah Sebelum 

Pengucapan Ikrar Talak Tahun 2018”.9 Penelitian ini membicarakan 

tentang faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara tentang pembayaran nafkah Madiyah, Mut’ah dan 

Nafkah ‘Iddah sebelum pengucapan ikrar talak, dengan menggunakan 

pendekatan Kualitatif, wawancara, dan library research. Dengan hasil 

penelitian bahwa, yang menjadikan faktor hakim mewajibkan suami 

membayar nafkah madiyah, mut’ah,dan nafkah ‘iddah kepada isteri 

                                                             
9  Fahchurizal Ahzani, “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017/Pa.Ngj Tentang Pembayaran Nafkah Madiyah, Mut’ah, 

Dan Nafkah ‘Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak Tahun 2018”, Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo) 2018, 1. 
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sebelum pengucapan ikrar talak adalah untuk melindungi hak-haknya 

isteri dan agar putusan yang dikeluarkan pengadilan dapat memberi 

keadilan dan manfaat bagi masing-masing pihak yang masuk dalam 

kategori maslahah mursalah. 

2) Skripsi karya Septya Yulisya, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas 

Syariah, di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, tahun 

2018 dengan judul “Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dikaitkan 

Dengan Ikrar Talak”.10 penelitian ini membahas tentang pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan pembayaran 

nafkah iddah dan mut’ah, bagaimana tekhnis pembayaran nafkah iddah 

dan mut’ah setelah ditetapkan oleh Pengadilan, dan apa dampak yang 

ditimbulkan dari putusan hakim terhadap pihak yang berperkara. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) 

dengan wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung sidang ikrar 

talak. hasil dari penelitian ini adalah landasan pertimbangan hakim 

dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama 

Padang, ada hakim yang mengaitkan pembayaran akibat cerai dengan 

ikrar talak, dan ada hakim yang tidak mengaitkan akibat cerai dengan 

ikrar talak. Bagi hakim yang mengaitkan pembayaran nafkah iddah dan 

mut’ah dengan ikrar talak itu tidak ada ketentuan hukumnya hanya 

berdasarkan pada kebijakan hakim dan yang mencantumkannya pada 

                                                             
10 Septya Yulisya, “Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dikaitkan Dengan Ikrar Talak”, 

skripsi (Padang: UIN Imam Bonjol), 2018, 1. 
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amar putusan berdasarkan karena keberanian hakim sebelum adanya 

SEMA Nomor 1 Tahun 2017, karena pembayaran akibat cerai talak 

yang dicantumkan pada amar putusan itu dilarang dengan adanya 

SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Tetapi sekarang setelah adanya aturan 

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hakim sudah tidak ragu lagi dalam 

menetapkan nafkah iddah dan mut’ah dikaitkan dengan ikrar talak 

sekaligus tidak ragu mencantumkannya pada amar putusan. Tekhnis 

pembayarannya ada dua, secara sukarela dan eksekusi. Namun di 

Pengadilan Agama Padang lebih menerapkan pembayarannya 

dilaksanakan pada saat ikrar talak diucapkan. Dan dampak yang 

ditimbulkan dari putusan hakim terhadap penetapan nafkah iddah dan 

mut’ah akibat cerai yang dikaitkan dengan ikrar talak, bagi pihak isteri 

sangat menguntungkan dan isteri merasa senang karena hak-haknya 

terpenuhi, dan bagi pihak suami, suami merasa senang dan lega karena 

beban yang harus dipenuhinya pasca perceraian telah dibayarkan dan 

suami tidak perlu memikirkannya lagi. 

3) Skripsi karya Bagus Malik Hakim, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Agung Semarang, tahun 

2018 yang berjudul “Pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan 

Muit’ah Akibat Perceraian”. 11  Penelitian ini membahas tentang 

pengabulan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendal yang 

                                                             
11  Malik Hakim, “Pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Muit’ah Akibat 

Perceraian”, skripsi (Semarang: UIN Sultan Agung), 2018, 1. 
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diajukan oleh suami terhadap isterinya dengan menetapkan memberikan 

izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada isteri di 

hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal stelah putusan berkekuatan 

hukum tetap. Selain itu, Pengadilam Agama Kendal juga menghukum 

suami agar membayar kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah 

iddah dan mut’ah kepada isteri yang dicerai. Dan pelaksanaan 

pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah 

dan mut’ah kepada isteri akibat perceraian adalah pada waktu sesaat 

sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) ikrar talak kepada isteri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara, 

studi kasusu, dan juga penggunaan data primer dan data sekunder. Hasil 

dari penelitian ini adalah, bahwasanya pelaksanaan pembayaran 

kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut’ah 

kepada isteri akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal pada waktu 

sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) ikrar talak kepada 

isteri tersebut adalah benar-benar mencerminkan rasa keadilan, 

mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, bahwa 

pelaksanaan permbayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, 

nafkah iddah dan mut’ah kepada isteri akibat perceraian pada waktu 

sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) ikrar talak kepada 

isteri adalah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017. 
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4) Skripsi karya Ahmad Syahid Syah, jurusan Al-Akhwal Asy-

Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2019 yang berjudul 

“Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Sebelum Ikrar 

Talak Perspektif Sadd Al-Dzarī’ah (Studi Di Pengadilan Agama 

Samarinda)”. 12  Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 

pembayaran nafkah Iddah dan mut’ah sebelum ikrar Talak di 

Pengadilan Agama Samarinda, dan bagaimana pembayaran nafkah 

tersebut dalam prespektif Sadd Al-Dzari’ah. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwasanya pembayaran nafkah iddah dan mut’ah 

sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dapat dikatakan 

hampir secara keseluruhan telaksana, hanya beberapa kasus saja tidak 

melaksanakan perihal tersebut. Kasus yang tidak melaksanakan 

pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak dengan alasan 

seorang isteri rela atau sepakat nafkah iddah dan mut’ah-nya dibayarkan 

setelah ikrar talak.  

5) Skripsi karya Wildan Sirojudin, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah, 

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, pada tahun 2021 yang berjudul 

“Eksekusi Nafkah Isteri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak 

                                                             
12 Ahmad Syahid Syah, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Sebelum 

Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzarī’ah (Studi Di Pengadilan Agama Samarinda)”, Skripsi 

(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 2019, 1. 
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(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)”.13 Penelitian ini membahas 

tentang alasan Hakim atas nafkah isteri pasca percerian seperti Nafkah 

Iddah, Mut’ah, Madhiyah, dan Hadhonahitu pembayarannya 

didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam setiap putusan cerai talak 

tahun 2019 di Pengadilan Agama Ngawi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori yang digunakan serta 

komparartif untuk mengetahu letak perbedaan, hasil dari penelitian ini 

adalah nafkah isteri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar 

talaknya dalam putusan cerai talak, hal tersebut di dasarkan pada SEMA 

no. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini kedudukannya sebagai mengisi 

kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia selain dari itu juga untuk 

menjamin hak perempuan yang di cerai. Untuk pengucapan ikrar talak 

sendiri suami di beri waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan 

ikrar talaknya di depan sidang begitu juga untuk pelunasan hak nafkah 

isteri pasca perceraian, jika dalam kurun waktu tersebut suami belum 

bisa mengucapkan ikrar talaknya maka perkawinan tersebut masih 

berlanjut. 

Dari beberapa telaah pustaka di atas memiliki kajian yang sama, 

yaitu mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum 

                                                             
13 Wildan Sirojudin, “Eksekusi Nafkah Isteri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak 

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)”, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta), 2021, 1. 
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pengucapan ikrar talak, semua kajian tersebut memiliki 

permasalahannya masing-masing dan tidak ada yang membahas tentang 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak 

menurut hukum Islam. 

Secara umum pada penelitian diatas dijelaskan bahwa 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak 

dilakukan agar terpenuhinya hak mantan isteri untuk menerima nafkah 

iddah dan mut’ah. Hal ini menjadikan bahwa permasalahan yang akan 

penulis bahas dan teliti sangatlah berbeda dengan masalah-masalah 

yang sudah diteliti sebelumnya, pada penelitian ini penulis akan meneliti 

bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian nafkah iddah 

dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan 

yang dihasilkan melalui penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, 

dan teori.14 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

lapangan (field research), dimana peneliti langsung melakukan 

                                                             
14 Adhi Kusumastuti, dan Ahmad, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang : LPSP, 2019), 

1. 
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observasi di Pengadilan Agama Ponorogo agar mendapatkan informasi 

yang sesuai dengan apa yang peneliti inginkan. 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif 

digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan 

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi15. 

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi 

suatu konteks dengan mengarahkan kepada pendeskripsian secara rinci 

dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami 

(natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa 

adanya di lapangan studi16. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran penelitian berfungsi baik sebagai 

instrumen sekaligus alat untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti 

sangat penting, karena salah satu ciri penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian 

                                                             
15 Ibid , 11. 
16 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Solo: Cakra Books, 2014), 4. 
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kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan 

alat pengumpul data utama.17 Dalam penelitian ini kehadiran peneliti 

diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu 

penulis hadir secara langsung untuk melakukan wawancara dan 

menggali data di Pengadilan Agama Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi objek penelitian oleh penulis, berlokasi di 

Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan penulis melakukan penelitian di 

Pengadilan Agama Ponorogo, adalah dikarenakan terdapat Putusan 

Hakim Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po yang mana dalam amar 

putusannya tertulis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 

iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, agar dapat memecahkan 

masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data tentang 

dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus 

perkara nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 

 

 

                                                             
17 Adhi Kusumastuti, dan Ahmad, Metode Penelitian Kualitatif, 10. 
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b. Sumber data  

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua sumber data yang 

digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang penulis 

gunakan dalam penelitian, data ini berupa Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.Po. 

2) Sumber data sekunder 

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat 

diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau 

mendengarkan. 18  Data sekunder berupa dokumen pendukung 

yang berkaitan dengan penelitian antara lain: 

a) Hasil wawancara terhadap Majelis Hakim yang memutus 

perkara nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po. 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

c) Kompilasi Hukum Islam 

d) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Perempuan di 

Hadapan Hukum. 

1) Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 

                                                             
18 Ibid , 34. 



20 
 

 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian, dengan melakukan tanya jawab 

secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan 

terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam 

penelitian.19 Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data langsung 

dari narasumber yaitu Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 

1978/Pdt.G/2021/PA.PO di Pengadilan Agama Ponorogo, dengan 

melakukan wawancara secara langsung dan berhadapan. 

b. Dokumentasi 

Tehnik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya yang membuat data atau 

informasi yang diperlukan peneliti. 20  Dalam hal ini penulis 

menggunakan beberapa dokumen yang berkaitan dan sesuai dengan 

judul yang penulis angkat untuk diteliti yakni dokumen profil 

Pengadilan Agama Ponorogo yang diambil langsung melalui 

website Pengadilan Agama Ponorogo, Putusan Pengadilan Agama 

Nomor 1978/Pdt.G/2021/PA.PO serta peraturan-peraturan yang 

menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. 

 

                                                             
19  Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA Press UIN 

Sunan Kalijaga, 2021), 67. 
20 Ibid, 114. 
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2) Analisis Data 

Dalam hal menganalisis data penulis berusaha mengumpulkan data-

data sebagaimana tersebut diatas lalu menganalisisnya dengan teori 

tentang akibat dari perceraian dan hak isteri pasca perceraian serta 

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah, yang kemudian dijadikan pedoman 

dalam menganalisis terhadap Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2021/PA.PO 

di Pengadilan Agama Ponorogo.  

Dalam proses penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan peneliti 

untuk menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif, yang 

mana metode deduktif ini merupakan metode penganalisaan data yang 

dimulai dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan 

yang bersifat umum yang berkaitan dengan pemberian nafkah pasca 

perceraian dan selanjutnya diuraikan dengan fakta di lapangan. 

Sehingga peneliti dapat mengkaji tentang pemberian nafkah iddah 

dan mut’ah menurut Peraturan perundang-undangan dengan pemberian 

nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan nomor 

1978/Pdt.G/2021/PA.PO di Pengadilan Agama Ponorogo. 

3) Pengecekan Keabsahan Data 

Tehnik-tehnik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data 

diantaranya adalah: 
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a. Perpanjang Keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjang keikutsertaan pada lapang penelitian.21 

Dengan perpanjang keikutsertaan ini peneliti menggali data-data yang 

diperlukan dalam melakukan penelitian, yang kemudian setelah data-

data terkumpul peneliti melakukan pengecekan ulang, apakah data data 

yang diperoleh sudah valid. Apabila data-data yang diperoleh ternyata 

tidak benar, maka peneliti akan melakukan penelitian kembali sampai 

memperoleh data-data yang valid.  

b. Triangulasi  

Triangulasi data adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat 

me-recheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai 

sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka penelitian dapat 

melakukannya dengan jalan: 

                                                             
21 Adhi Kusumastuti, dan Ahmad, METODE PENELITIAN KUALITATIF, (Semarang : LPSP, 

2019), 75. 
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1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

2) Mengecek dengan berbagai sumber data. 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekkan kepercayaan 

data dapat dilakukan.22 

Dalam melakukan analisis, triangulasi yang penulis gunakan adalah  

triangulasi sumber data yang mana penulis menggali kebenaran 

informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut 

pandang yang berbeda.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar mempermudah pemahaman dalam pembahasana penelitian ini, 

peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika 

pembahasan sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini 

berisi hal-hal pokok mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, 

manfaat dari penelitian, telaah pustaka, metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

                                                             
22 Ibid, 76-77. 
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BAB II : KONSEP PERCERAIAN DAN AKIBAT 

PUTUSNYA PERCERAIAN 

  Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa 

landasan teori yang menjadi pijakan dalam penulisan 

skripsi ini, yang meliputi definisi perceraian, 

kewajiban yang timbul akibat perceraian, peraturan-

peraturan perundang-undangan mengenai pemberian 

nafkah iddah dan mut’ah, serta teori mengenai 

putusan. 

BAB III : DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM 

PERKARA NOMOR 1978/PDT.G/2021/PA.PO 

  Dalam bab ini memaparakan data-data yang merujuk 

pada wawancara yang telah peneliti lakukan serta 

telah dikodifikasikan. Isi dari bab ini meliputi profil 

Pengadilan Agama Ponorogo, dan dasar hukum 

hakim dalam memutus perkara nomor 

1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama 

Ponorogo.  

BAB IV : ANALISIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN 

HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

NOMOR 1978/Pdt.G/2021/PA.PO TENTANG 
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PEMBERIAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH 

SEBELUM PENGUCAPAN IKRAR TALAK 

  Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil analisi 

yang penulis lakukan mengenai dasar hukum hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus 

perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po tentang 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum 

pengucapan ikrar talak dan implikasi yuridis terhadap 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum 

pengucapan ikrar talak pada Putusan Perkara Nomor 

1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

  Pada bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan 

atas rumusan masalah dalam penelitian yang penulis 

lakukan di Pengadilan Agama Ponorogo, disertai 

dengan saran dan penutup. 
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BAB II 

KONSEP PERCERAIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN 

A. Konsep Pernikahan 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT., sebagai jalan 

bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 

hidupnya.1 Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu 

proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak 

perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). 

Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.2 

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. 

Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-

laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. 

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan 

badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman 

Allah SWT berikut ini, 

 . (٢٥)النساء : فَآنِكُحو ُهنَّ بِإِْذِن أَْهِلِهنَّ  

“karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.” (An-

Nisa’:25).3   

                                                             
1 H.M.A Tihami, dan Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, 2010), 6. 
2 Ibid., 7. 
3 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

keka; berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, 

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya 

dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan 

seremonial yang sakral.4 

Menurut pengertian sebagian fukaha perkawinan ialah: 

ُن إِبَاَحةَ َوْطٍئ بِلَْفِظ اأْن َِكا أَِوالتَّْز ِوْجحِ أَْوَمْعنَا ُهَما حِ َعْقدٌ يَتََضمَّ  

“aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 

kelamin dengan lafadl nikah dan ziwaj atau yang semakna 

keduanya”.5 

Tegasnya, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 

ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridlai Allah SWT.6 

                                                             
4 Ibid., 8. 
5  Indonesia, Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid Ii (Jakarta: Direktoran Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), 48. 
6 Ibid., 49. 
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B. Konsep Perceraian 

Putusnya perkawinan ada dua macam, yakni putus karena kematian 

dan putus hidup. Seluruh ulama sepakat bahwa putus hidup ada dua macam, 

yakni putus karena talak dan putus karena fasakh.7 

Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 

Perkawinan terjadi karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan 

Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan di 

sebutkan dalam Pasal 113 yang aman dalam pasal ini mengatakan bahwa: 

“perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) perceraian, dan c) Atas 

putusan Pengadilan”.8 

Jadi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusnya 

perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu: kematian, perceraian, dan 

putusan Pengadilan. 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian atau talak merupakan salah satu sebab putusnya 

perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan tashri’ 

yang bersifat pengecualian karena situasi darurat, setelah gagal 

menempuh berbagai langkah ‘penyelamatan’. 9  Talak berasal dari 

bahasa Arab yaitu kata “ ْإِْطالَق” artinya lepasnya suatu ikatan 

                                                             
7 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam) (Tangerang:Tiran 

Smart, 2019), 123. 
8 KHI Pasal 113 
9 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat, 129. 
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perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. 10  Dalam istilah 

agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya 

hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya 

bubarnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan atau 

perceraian.11 Menurut istilah syarak talak adalah: 

َواجِ َو اِْنىَهاُء اْلعاَلَقَ  ْوا ِجيَّةِ َحلٌّ َربَِطِة الزَّ ِة الزَّ  

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri” 

Menurut Al-Jaziri, talak ialah: 

ِه بِلَْفٍظ َمْخُصْوٍص اَطَّالَُق إَِزالَةُ الن َِكاحِ أَْو نُْقَصاُن َحلَّ   

“talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 

pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu” 

  Sedangkan menurut Abu Zakarian Al-Anshari, talak ialah: 

ِوهِ َحلُّ َعْقِد النََّكاحِ بِلَْفِظ الطَّالَِق َونَحْ   

  “melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya” 

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 

hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suami.12 

 

 

2. Jenis Perceraian 

                                                             
10 H.M.A Tihami, dan Sohari, Fikih Munakahat, 229-230. 
11 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2011), 147. 
12  H.M.A Tihami, dan Sohari, Fikih Munakahat, 229-230. 
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Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan 

perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab 

ingin menceraikan isterinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. 

Namun apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara maka jalan terakhir 

yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada 

Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si 

isteri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan 

memutuskan untuk menceraikan, maka kata cerai dapat dikeluarkan 

oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai 

gugat, namun bila suami yang melaporkan isterinya ke Pengadilan 

Agama dan perceraian pun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim 

disebut dengan cerai talak. 

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulu. Kata al-khulu, 

berasal dari kata ‘khu’u ats-tsaubi, maknanya melepas pakaian. Lalu 

digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk 

melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian 

syari’at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasanya al-

khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami 

isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran 

diserahkan isteri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam 

berpendapat, al-khulu ialah perceraian suami isteri dengan pembayaran 
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yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafaz yang 

khusus”. Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa al-khulu 

ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan 

pembayaran ganti kepada suami.13 

Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan talak 

adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam 

karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami 

isteri meneruskan hidup berumah tangga. Persoalan ini memiliki 

landasan hukum negara yang sah. Talak dapat diartikan sebagai 

permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan 

isterinya. Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menyebutkan, “seorang suami 

yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 

menyaksikan ikrar talak”.14 

 

3. Hukum Perceraian 

Talak ini merupakan suatu yang disyariatkan, dan yang menjadi 

dasarnya adalah al-Qur’an dan al-Hadist serta ijma’.15 

Di dalam al-Qur’an, secara tegas dinyatakan sebagai berikut, 

                                                             
13 Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Al-‘Adalah, vol. 7 

No. 4 (Juli 2012), ,418.  
14 Tim Hukumonline, “Talak: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengajukannya,” 

dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-

mengajukannya-lt616e28237e7dc, (diakses pada tanggal 4 April 2022, jam 10.02). 
15 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 247. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989?r=5&p=1&q=talak&rs=1847&re=2021
https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya-lt616e28237e7dc
https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya-lt616e28237e7dc
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ْو تَْسِرْيٌحٌۢ بِِاْحَساٍن ۗ َوََل اَلطَّاَلُق َمرَّ ٰتِن ۖ فَِاْمَساٌكٌۢ بَِمْعُرْوٍف اَ 

آ ٰاتَْيتُُموْ  ٓ اَْن يََّخافَآ يَِحلُّ لَُكْم اَْن تَأُْخذُْوا ِممَّ َلَّ يُِقْيَما اَ ُهنَّ َشْيـًٔا اَِلَّ

ِ ۗ فَِاْن ِخْفتُْم اََلَّ يُِقْيَما  ِ ۙ فاََل ُجنَاَح َعلَيْ  دُْودَ حُ ُحدُْودَ ّٰللاه ِهَما فِْيَما ّٰللاه

ِ فاََل تَْعتَ  ِ اْفتَدَْت بِه ۗ تِْلَك ُحدُْودُ ّٰللاه  دُْوَها َۚوَمْن يَّتَعَدَّ ُحدُْودَ ّٰللاه

ىَِٕك ُهُم الظهِلُمْوَن 
ٰۤ
 (٢٢٩: البقرة )فَاُوٰل

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk  lagi 

dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. 

Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah 

kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 

diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, 

maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar 

hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (Al-

Baqarah:229).16 

 

Allah juga berfirman, 

ءَ  وا اْلِعدَّةَۚ فََطل ِقُْوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َواَْحصُ  ٰيٓاَيَُّها النَّبِيُّ اِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساٰۤ

َ َربَُّكْمۚ ََل تُْخِرُجْوُهنَّ مِ  ٓ َواتَّقُوا ّٰللاه   اَنْ ْنٌۢ بُيُْوتِِهنَّ َوََل يَْخُرْجَن اَِلَّ

بَي ِنٍَةۗ َوتِْلَك ُحدُوْ  ِ َۗوَمْن يَّتَعَدَّ ُحدُْودَ يَّأْتِْيَن بِفَاِحَشٍة مُّ ِ فَقَْد  دُ ّٰللاه ّٰللاه

َ يُْحدِ   (۱ُث بَْعد َ ٰذِلَك اَْمًرا  )الطالق:َظلَمَ نَْفَسهُ ۗ ََل تَْدِرْي لَعَلَّ ّٰللاه

“Hai Nabi, apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, maka 

hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

menghadapi Iddahnya yang wajar, dan hitungkah waktu Iddah itu 

serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan kalian. janganlah kalian 

                                                             
16 Al-Qur’an, 2: 229. 
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keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) 

keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 

Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zhalim terhadap 

dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui barangkali Allah mengetahui 

mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (ath-Thalaq: 1).17 

 

Sedangkan di dalam sunnah Rasulullah saw., adalah hadist yang 

diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa ia telah menceraikan isterinya ketika 

sedang haid, lalu Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah 

Saw., maka beliau bersabda kepadanya, 

 تَْطُهَر ثُمَّ تَِحيَض ثُمَّ تَْطُهرَ  ُمْرهُ فَْليَُرا ِجْعىَها ثُمَّ ِليُْمِسْكىَها َحتَّى

ةُ قَْبَل اَْن يََمسَّ فَتِْلَك اْلِعدَّ  ثُمَّ إِْن َشاَء أَْمَسَك بَْعدُ َوإِْن َشاَء َطلَّقَ 

ُ أَْن تَُطلََّق النََّساُءز )مت  فق عليه(الَّتِي أََمَر ّٰللاَّ

“perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada isterinya itu, 

kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci 

dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. 

Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah 

berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia 

mencampurinya. Demikianlah Iddah diperintahkan Allah saat wanita 

itu diceraikan.” (Muttafaqun Alaih).18  

 

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah 

tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan 

runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan 

kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa 

keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk 

                                                             
17 Al-Qur’an, 65: 1. 
18 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kitab Shohih Muslim, (Darul Qutub Ilmiah: Lebanon, 

1995), 52. 
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menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan 

cara talak.19  

Di Indonesia talak/perceraian juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 39 

ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

Penjelasan tentang perceraian juga di jelaskan dalam Kompilasi 

Hukum Islam dalam Pasal 114 yang berbunyi “Putusnya perkawinan 

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian”. 20  kemudian selanjutnya dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 dijelaskan bahwa “perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan 

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”.21 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 juga menjelaskan tentang 

pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, bunyi 

                                                             
19 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, 248-249. 
20 Kompilasi Hukum Islam Pasal 114. 
21 Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. 
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pasal ini adalah “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan 

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.22 

Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur 

kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang 

bertikai tidak menghasilkan kebaikan.23 

C. Akibat yang timbul dari Perceraian 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dijelaskan dalam 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang mana dijelaskan pada pasal ini bahwa akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberi keputusannya; 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 

kenytaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri.24 

                                                             
22 Kompilasi Hukum Islam Pasal 117. 
23 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam, 147 
24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41. 
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Akibat dari putusnya perkawinan karena talak juga diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVII tentang Akibat Putusan 

Perkawinan pada Pasal 149 yang berbunyi; 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; 

b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau 

nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qobla dukhul; 

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.25 

Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga di 

jelaskan bahwa: “bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas 

suaminya kecuali ia  nusyūz”.26 Selain memberikan nafkah Iddah bekas 

suami wajib memberikan mut’ah kepada mantan isteri sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang mana dijelaskan bahwa: 

“Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 

a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul; 

b. Perceraian itu atas kehendak suami.27 

                                                             
25 Kompilasi Hukum Islam Pasal 148. 
26 Kompilasi Hukum Islam Pasal 152. 
27 Kompilasi Hukum Islam Pasal 158. 
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Dengan ini, sesuai dengan peraturan di atas bekas suami harus 

memberikan nafkah ‘Iddah dan mut’ah kepada mantan isteri jika terjadi 

perceraian. 

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. 

Secara bahasa, nafkah (النفقة) berarti ‘mengeluarkan dan pergi 

 Secara istilah nafkah adalah ‘biaya yang .’(اإلخراجوالذهاب)

dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atas-nya, baik 

berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain 

seperti air, minyak, lampu, dan lain-lain. Sayid Sibiq mendefinisikan 

nafkah dengan, ‘memenuhi kebutuhan isteri, baik berupa makanan, 

tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun isterinya kaya. 

Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami 

kepada isterinya, baik isterinya tersebut muslim atau kafir sepanjang 

pernikahan tersebut sahih. Adapun dasar kewajiban nafkah adalah al-

Qur’an (QS al-baqarah [2]:233; al-talaq [65];6-7), hadis, dan ijma’ serta 

dalil akal.28 

QS. Al-baqarah [2]:233, 

َواْلٰوِلٰدُت يُْرِضْعَن اَْوََلدَُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن اََرادَ اَْن يُّتِمَّ 

َضاَعةَ ۗ َوَعلَى اْلَمْولُْوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِفۗ ََل  الرَّ

                                                             
28 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat, 234. 
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رَّ َواِلدَةٌ ٌۢبَِولَِدَها َوََل َمْولُْودٌ لَّهُ بَِولَِدِه تَُكلَُّف نَْفٌس اَِلَّ   ُوْسعََها ۚ ََل تَُضاٰۤ

ْنُهَما  َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ٰذِلَك ۚ فَِاْن اََرادَا فَِصاًَل َعْن تََراٍض ِم 

ا اَْوََل  دَكُْم فاََل َوتََشاُوٍر فاََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما َۗواِْن اََرْدتُّْم اَْن تَْستَْرِضعُْوٓ

ا اَنَّ  َ َواْعلَُمْوٓ آ ٰاتَْيتُْم بِاْلَمْعُرْوِفۗ َواتَّقُوا ّٰللاه ُجنَاَح َعلَْيُكْم اِذَا َسلَّْمتُْم مَّ

َ بَِما تَْعَملُْوَن بَِصْيٌر    ( ٢٣٣البقرة:) ّٰللاه

Artinya: 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 

(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang 

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-baqarah [2]:233).29 

 

Dalam ayat di atas menyatakan bahwa suami wajib memberikan 

nafkah dan pakaian terhadap ibu anak tersebut (isteri) secara patut, 

perintah ini termuat dalam penggalan ayat:  

َوَعلَى اْلَمْولُْوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ  بِاْلَمْعُرْوِف )البقرة: 

)٢٣٣... 

Yang artinya :  

                                                             
29 Al-Qur’an, 2:233. 
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“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut...” (QS. Al-baqarah [2]:233). 

 

Perintah memberikan nafkah juga terdapat dalam QS at-talaq ayat 

6-7 yang berbunyi:  

QS. At-taliq [65]:6  

 أَْسِكنُو ُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُ ْم... )الطالق: ٦(

yang artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu...“ (QS. At-talaq 

[65]:6).30 

 

QS. AT-taliq [65]:7 

ا َعلَ ِليُْنِفْق  ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَـِِهؤَوَمْن قُِدَر  تَاهُ آْيِه ِرْزقُهُ فَْليُْنِفْق ِممَّ

ُ...)اطالق:  (۷ّٰللاَّ

Yang artinya: 

 

 “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. At-

talaq [65]:7).31 

 

Ulama sepakat bahwa para suami wajib memberikan nafkah 

terhadap isterinya sepanjang mereka baligh, kecuali jika para isteri 

tersebut melakukan nushuz, termasuk ketika isteri dalam masa ‘Iddah. 

Ada tiga kondisi dimana isteri berhak mendapat nafkah:  

a. Isteri dari pernikahan sah 

                                                             
30 Al-Qiur’an, 65:6. 

31 Al-Qur’an, 65:7. 
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b. Wanita yang sedang menjalani masa ‘Iddah akibat talak raj’i 

c. Wanita yang sedang menjalani masa ‘Iddah akibat talak bi’in atau 

ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil.32 

Dalam wilayah hukum Peradilan Agama, didapati bahwa dalam 

pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian telah menggunakan prosedur 

standar atau umum seperti memberikan penjelasan-penjelasan tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan pasca terjadinya perceraian antara 

suami dan isteri, dimana penjelasan tersebut menagcu pada Undang-

undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Wujud dari 

penjelasan tersebut diantaranya menyangkut garis besar tentang hak dan 

kewajiban suami-isteri paska perceraian.33 

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama 

(Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam). Talak yang akan diikrarkan oleh 

suami kepada isterinya, dilakukan oleh si suami dengan mengajukan 

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal isteri, disertai dengan alasan serta meminta 

agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut 

(Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam). Di dalam praktik, permohonan 

yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan 

talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan 

isteri sebagai Termohon. 

                                                             
32 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, 237-238. 
33  Hasnatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian” 

Yogyakarta, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2010). 78. 
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“talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama 

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131” (Pasal 117 

Kompilasi Hukum Islam). 

 

Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan 

Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak (suami-isteri). Disamping itu, 

berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan 

Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi 

karena satu atau lebih alasan berikut : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 
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g. Suami melanggar taklik talak; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka 

perceraian itu sah apabila, dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama 

(setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan suami-isteri), dengan disertai alasan-alasan perceraian 

sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1. Lebih lanjut, 

perceraian antara suami isteri dianggap terjadi akibat-akibatnya 

terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht van gewijsde (Pasal 

146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Khususnya bagi perceraian 

karena talak, perceraian tersebut terjadi sete;ah suami mengucapkan 

ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama. 

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya 

permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, 

berdasarkan Pasal 149 Kompiklasi Hukum Islam: 

a. Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas 

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut 

qobla al dukhul (belum dicampuri); 

b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) 

kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah 

dijatuhi talak ba’in atau  nusyūz  dan dalam keadaan tidak hamil; 
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c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 

apabila qobla al dukhul; 

d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya 

yang belum mencapai umur 21 tahun 

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, 

maka Mut’ah, nafkah Iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan 

biaya hadhonah bagi anak, baru bersifat “wajib” untuk diberikan oleh 

mantan suami kepada mantan isteri yang ditalaknya, setelah ikatan 

perkawinan suami-isteri tersebut dinyatakan putus atau setelah suami 

mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama.34 

Agar lebih jelas mengenai mut’ah dan nafkah Iddah, penulis akan 

menjelaskan tentang mut’ah dan nafkah Iddah sebagia berikut: 

a. Iddah 

1) Pengertian Iddah 

Sebagai konsekuensi putusnya pernikahan, maka seorang 

wanita harus menjalani masa ‘Iddah. Secara bahasa, ‘Iddah 

berarti hitungan. Secara istilah, ‘Iddah adalah masa seorang 

wanita ,menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana 

pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan 

hitungan bulan atau dengan perhitungan quru’ (suci/haid). 35 

                                                             
34  Heri Aryanto “Keabsahan Pembacaan Ikrar Talak dan Pelunasan Kewajiban kepada 

Bekas Isteri” dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-rekovensi-belum-dipenuhi-

tapi-sudah-dibacakan-ikrar-talak--lt4f9622b70249c , (diakses pada tanggal 13 Februari 2022, jam 

22.14). 
35 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat, 205. 

https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/paham-indonesia-lt4f82a0fb58603/heri-aryanto-sh-lt4f82c1c43ef9e
https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-rekovensi-belum-dipenuhi-tapi-sudah-dibacakan-ikrar-talak--lt4f9622b70249c
https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-rekovensi-belum-dipenuhi-tapi-sudah-dibacakan-ikrar-talak--lt4f9622b70249c
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‘Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang 

diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai 

mati.36 

Dalam definisi Sayid Sabiq, ‘Iddah adalah “istilah untuk 

waktu tertentu dimana seorang wanita menunggu dan tidak 

boleh menikah pasca wafatnya suaminya atau pasca terjadinya 

perceraian. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa 

masa ‘Iddah harus dijalani wanita yang berpisah dari suaminya, 

baik karena kematian atau karena bercerai. Oleh karena itu masa 

‘Iddah tidak berlaku bagi laki-laki. Ia bisa langsung menikah 

lagi pasca berpisah dari isterinya, baik karena bercerai ataupun 

karena ditinggal mati.37 

2) Hukum Iddah 

Berkenaan dengan Iddah ini, para ulama telah sepakat 

mewajibkan. Yaitu berdasarkan firman Allah Swt., 

ٍءۗ َوََل يَِحلُّ لَُهنَّ  َواْلُمَطلَّٰقُت يَتََربَّْصَن بِاَْنفُِسِهنَّ ثَٰلثَةَ قُُرْوٰۤ

 ِ ُ فِْيٓ اَْرَحاِمِهنَّ اِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِاّلله  اَْن يَّْكتُْمَن َما َخلََق ّٰللاه

ِهنَّ فِْي ٰذِلَك اِْن  ِخِرۗ َوبُعُْولَتُُهنَّ اََحقُّ بَِرد ِ َواْليَْوِم اَْلٰ

ا اِْصاَلًحا ۗ  َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذْي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُرْوِفۖ  اََرادُْوٓ

                                                             
36 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, 407. 
37 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat, 205. 
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ُ َعِزْيٌز َحِكْيمٌ  َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ ۗ َوّٰللاه ع َوِللر ِ

 (٢٢۸)البقرة:

“wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru’. Mereka tidak boleh 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para 

suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika 

mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan 

Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (al-

Baqarah:228).38 

b. Mut’ah 

Al-Mut’ah diambil dari kata al-mataa; yaitu apa yang dinikmati. 

Madzhab Syafi’i mengartikan mut’ah sebagai harta yang wajib 

dibayar oleh suami untuk isterinya yang diceraikan dalam kehidupan 

dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama 

dengan syarat-syarat berikut. 

Madhzab Syafi’i memiliki pendapat yang benar-benar 

bertentangan dengan madhzab maliki, mereka berpendapat, mut’ah 

wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian 

tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali 

perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan 

mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah 

bagian mahar. Mut’ah harus diberikan kepada perempuan yang 

                                                             
38 Al-Qur’an, 2: 228. 
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diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan 

setengah bagian mahar. 

Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi 

perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang 

bukan disebabkan oleh si isteri, seperti perceraian. Perpisahan ini 

terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, li’an, 

dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan 

setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan 

perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar 

untuknya, berhak mendapatkan mut’ah. 

Dalam firman Allah pada surat al-Baqarah: 

ا ْلَمْعُروِفۗ َحقًّا َعلَى اْلُمتَِّقينَ  َوِلْلُمَطلَّٰقِت َمتَاعٌ بٌِۢ  

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 

oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu 

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.39 
 

Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan mut’ah bagi setiap 

perempuan yang dithalaq, baik perempuan tersebut telah digauli 

maupun belum digauli, apakah telah ditentukan mahar atau belum.40 

D. Proses Berperkara di Pengadilan Agama 

Dalam berperkara di Pengadilan Agama ada beberapa tahapan yang 

harus di lakukan sebelum sidang dilaksanakan, mulai dari pengajuan 

                                                             
39 Al-Qur’an, 2:241. 
40 Rika Fitriani, dan Abdul, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan 

nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad” Samarah, Volume 3 No.2 (Desember, 2019), 369-370. 
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perkara hingga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mengenai 

suatu perkara. 

a. Pengajuan dan penerimaan perkara 

Terdapat dua jenis perkara yang dapat di ajukan di Pengadilan 

Agama yaitu Perkara Gugatan dan Permohonan. 

1) Gugatan 

a) Pengertian Gugatan 

Menurut bahasa kata gugat berarti menuntut, yang berarti 

meminta agar keinginannya dipenuhi. Menurut istilah, 

pengertian gugatan yang diberikan pakar hukum berbeda-beda  

mengikuti perbedaan dari sudut mana mereka mengungkapkan 

pandangannya. Sebagian ahli hukum memberikan definisi 

gugatan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada 

ketua pengadilan negeri yang berwenang mengenai suatu 

tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata 

cara tertentu oleh pengadilan, yang kemudian diambil putusan 

terhadap gugatan tersebut. Pakar hukum lainnya menyatakan, 

gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh orang kepada 

ketua pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan hak yang 

di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan 

landasan atau dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian 

kebenaran suatu hak. 
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Pada dasarnya tuntutan itu diajukan langsung kepada orang 

yang dianggap merugikan dirinya, atau orang yang diharapkan 

memenuhi keinginannya. Tetapi jika hal itu tidak berhasil 

biasanya tuntutan itu diajukan melalui lembaga pengadilan. 

Karena itulah Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara 

Perdata pada Pasal 1 angka 2, memberikan pengertian gugatan 

sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan 

ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.41  

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 

(dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan 

Tergugat, yang mana terjadinya gugatan umunya pihak Tergugat 

telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang 

merugikan pihak Penggugat. Sengketa yang dihadapi oleh para 

pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar 

persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak 

melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan. 

Suatu gugatan yang oleh Penggugat agar dapat diterima oleh 

pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang 

mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya 

pelanggaran hak dan telah merugikan Penggugat. Apabila dalam 

gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai alasan-

                                                             
41 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Bangil : Jaudar Press, 

2017), 109-110. 
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alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya 

dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan 

oleh hakim yang memeriksa perkaranya.42 

b) Unsur-unsur pengajuan gugatan 

Sebagai suatu tindakan hukuman, menggugat dalam arti 

mengajukan gugatan mempunyai beberapa unsur yang harus 

dipenuhi. Jika tidak, gugatan yang diajukan akan dinyatakan 

tidak dapat diterima oleh pengadilan atas alasan tidak terpenuhi 

unsur-unsur. 

Unsur-unsur dalam mengajukan gugatan adalah Penggugat; 

Tergugat;obyek gugatan; hubungan hukum antara Tergugat dan 

Tergugat; tuntuan (petitum) dan gugatan itu diajukan ke 

pengadilan yang berwenang secara relatif dan absolut.43 

2) Permohonan 

a) Pengertian Permohonan 

Dalam teknis berperkara di pengadilan di samping dikenal 

istilah gugatan, dikenal juga istilah permohonan. Permohonan 

adalah permintaan yang diajukan Pemohon kepada pengadilan 

agar pengadilan membuat suatu penetapan mengenai sesuatu hal 

yang diinginakan oleh Pemohon karena adanya ketentuan 

peraturan perudang-undangan atau karena kebutuhan. 

                                                             
42 Sarwono, HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik, (Jakarta:Sinar Grafika, 

2011), 31. 
43 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan, 111. 
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Permohonan ini bersifat sepihak, tanpa ada pihak lawan karena 

tidak ada sengketa. 

b) Unsur pengajuan permohonan 

Meskipun permohonan adalah permintaan sepihak (tidak ada 

lawan), pengadilan tidak serta merta mengabulkan begitu saja 

permohonan tersebut. Tetapi pengadilan harus menilai apakah 

permohonan tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan dan telah memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur 

pengajuan permohonan adalah adanya Pemohonan dan adanya 

obyek yang dimohonkan.44 

Cara mengajukan gugatan/permohonan meliputi: tempat 

mengajukan gugatan/permohonan; isi surat gugatan/permohonan; 

cara pengajukan gugatan/permohonan dan siapa yang berhak 

mengajukan gugatan/permohonan. 

Agar suatu gugatan/permohonan dapat diterima dan akhirnya 

dapat dikabulkan, maka ia harus diajukan ke pengadilan yang secara 

relatif dan absolut berwenang mengadili perkara tersebut.45 

Persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai dalam pasal 8 Nomor 

3 Reglement op de Rechtsvordering (selanjutnya disingkat sebagai 

RV), yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat: 

                                                             
44 Ibid., 127-128. 
45 Ibid., 141. 



51 
 

 

1) Identitas pihak-pihak; 

2) Dalil kongkrit tantang adanya hubungan hukum yang 

merupakan dasar serta alasan tuntutan; 

3) Tuntutan.46 

Mengajukan gugatan/permohonan dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu secara lisan dan tertulis. Mengajukan gugatan secara lisan dapat 

dilakukan apabila Penggugat/Pemohon tidak bisa menulis, sebagaimana 

dinyatakan pasal 120 HIR/144 ayat (1) Rechtreglement voor de 

Buitengewesten (selanjutnya disingkat sebagai RBg). 

Gugatan/permohonan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani 

sendiri oleh Penggugat/Pemohon, atau wakil atau kuasanya yang sah, 

jika dia menguasakan atau mewakilkan kepada orang lain sebagaimana 

yang ditentukan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg. 

Pada dasarnya gugatan/permohonan itu diajukan oleh 

Penggugat/Pemohon sendiri, yang disebut Penggugat adalah orang atau 

badan hukum yang hak atau kepentingannya dirugikan oleh orang atau 

badan lainnya. Jika Penggugat/Pemohon menghendaki, pengajuan 

gugatan dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain (pasal 118 

ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg). Semua orang bisa diangkat menjadi 

kuasa dan wakil, kecuali mereka yang dilarang oleh hukum untuk 

                                                             
46 Ibid., 144. 
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melakukan perbuatan hukum, seperti anak di bawah umur, orang gila 

dan sebagainya.47 

b. Proses pemeriksaan perkara 

Sidang pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan sidang majelis. 

Artinya, jumlah hakimnya lebih dari satu dan berjumlah ganjil, seperti 

tiga orang, lima orang, tujuh orang dan seterusnya.48 Setelah majelis 

hakim duduk pada tempat duduknya masing-masing, ketua majelis 

hakim membuka sidang. Mengenai kalimat pembukaan sidang tidak ada 

ketentuan yang baku, yang penting dalam pembukaan sidang tesebut 

harus nyata bahwa sidang terbuka untuk umum.49 

Apabila sudang sudah dibuka dan pihak-pihak sudah duduk pada 

tempatnya masing-masing, maka ketua majelis melanjutkan 

persidangan dengan cara pemeriksaan identitas pihak-pihak.50 Apabila 

pemeriksaan identitas telah selesai, maka ketua mejelis menanyakan 

kepada pihak-pihak mengenai ada tidaknya keberatan terhadap ketua 

majelis, hakim anggota, panitera atau panitera pengganti yang 

menyidangkan perkara tersebut. Hal ini disebut ‘hak ingkar’. Setelah itu 

jika tidak ada hak ingkar yang diajukan, ketua majelis menyampaikan 

kepada kedua belah pihak bahwa sebelum perkara dilanjutkan kedua 

belah pihak harus menyelesaikan melalui mediasi. 

                                                             
47 Ibid., 154-157. 
48 Ibid., 205. 
49 Ibid., 212. 
50 Ibid., 222. 
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Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu 

mediator.51 

c. Penyitaan 

Kata penyitaan berarti pengambilan atau perampasan barang atau 

kekayaan dari kekuasaan seseorang. Dalam hukum acara perdata, 

penyitaan berarti pernyataan oleh pejabat, yakni juru sita, bahwa 

terhadap obyek yang dimintakan sita yang berada ditangan Tergugat, 

telah diletakkan di bawah sita sehingga terhadap obyek tersebut tidak 

boleh dilakukan pemindah tanganan dan pembebanan, baik berupa 

penjualan, penghibahan, penyewaan, atau penjaminan.52  

d. Proses pembuktian 

Pembuktian dalam ilmu hukum mempunyai tiga pengertian. Yaitu 

pembuktian dalam pengertian logis, konvensional, dan yuridis. 

Pembuktian dalam pengertian logis adalah memberi kepastian yang 

bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak 

memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam pengertian 

konvensional adalah memberi kepastian tetapi tidak mutlak, yakni 

relatif, karena didasarkan atas perasaan dan akal. Pembuktian dalam 

pengertian yuridis adalah memberi kepastian berdasarkan hukum atau 

ketentuan undang-undang. 

                                                             
51 Ibid., 227-228. 
52 Ibid., 347. 



54 
 

 

Pembuktian dalam arti yuridis inilah yang dipakai ukuran dalam 

proses pembuktian dalam sidang pengadilan. Sebab, dalam pembuktian 

ini, kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran mutlak, karena tidak 

mungkin mencari kebenaran yang mutlak. Membuktikan dalam arti 

yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim 

yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.  

Sebagaimana telah dijelaskan , bahwa dalam setiap sengketa, pasti 

minimal ada dua pihak, yang masing-masing pihak mengemukakan dalil 

yang saling berbeda. Untuk menentukan mana diantara kedua dalil itu 

yang benar, seorang hakim memerlukan suatu cara atau metode. Cara 

atau metode itu adalah melalui pembuktian yang dilakukan oleh pihak-

pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah 

suatu usaha pihak-pihak  

e. Keputusan Peradilan Agama 

Sebelum menjatuhkan keputusan, terlebih dahulu hakim melakukan 

penemuan hukum tentang peristiwa atau kejadian yang telah terbukti 

tersebut. Kegiatan hakim yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara 

adalah mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkontitutir. 

Mengkonstatitir adalah mencari kebenaran terjadinya peristiwa. Hal ini 

dilakukan oleh hakim karena adanya dua pihak atau lebih (Penggugat 
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atau Tergugat) yang memberikan keterangan yang saling berbeda satu 

sama lain, melalui pembuktian.53 

Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka tahap berikutnya 

adalah pengucapan atau pembacaan hasil musyawarah majelis hakim, 

yakni pengucapan putusan. 

E. Konsep Putusan 

Ada dua produk Peradilan Agama sebagai jawaban atas gugatan atau 

permohonan yang diajukan kepadanya. Yaitu keputusan yang berbentuk 

“Putusan” dan keputusan yang berbentuk “Penetapan”.54 

 

1. Pengertian Putusan 

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum 

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).55 

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan 

berdasarkan adanya suatu sengketa (penjelasa pasal 60 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Jadi produk 

Pengadilan yang berbentuk “Putusan” hanyalah terbatas pada perkara 

gugatan yang bersifat sengketa yang menurut istilah hukum acara 

dikenal dengan bersifat contensius. Sedang perkara yang tidak 

                                                             
53 Ibid., 529-530. 
54 Ibid., 541. 
55 H.A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : 

PUSTAKA PELAJAR, 2017), 251. 
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mengandung sengketa yang dikenal dengan istilah bersifat voluntair 

tidak bisa diputuskan dengan produk pengadilan yang berbentuk 

putusan. Dalam bahasan ini perlu pula diperhatikan SEMA (Surat 

Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1989, 

disana diberikan petunjuk tentang produk keputusan mengenai 

permohonan cerai talak. Dinyatakan bahwa pada dasrnya, cerai talak 

adalah merupakan sengketa perkawinan anatara kedua belah pihak yang 

berperkara, sehingga karenanya produk hakim yang mengadili sengketa 

tersebut harus dibuat dalam bentuk “Putusan” dengan amar dalam 

bentuk “Penetapan”.56 

Menurut A. Mukti Arto memberikan definisi kepada putusan yaitu: 

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan 

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai 

hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Kemudian Gemala 

Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini 

sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka 

untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil 

dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu 

sengketa. Jadi pesengertian putusan dapat disimpulkan adalah 

                                                             
56 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan, 541-542. 
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pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya 

suatu sengketa.57  

Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan 

pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk 

dilaksanakan. 

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung 

kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara dan para pihak 

terikat kepadanya. Keterikatan ini disebabkan mereka telah 

menyerahkan penyelesaian perkara mereka kepada pengadilan. Suatu 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan bukti. 

Maksudnya, ia bisa dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara yang 

sama dengan perkara yang telah diputuskan dalam putusan tersebut. 

Jenis kekuatan bukti adalah mengikat, sempurna dan memaksa, karena 

putusan pengadilan tersebut merupakan alat bukti tulis yang otentik. 

Sebab ia dibuat pejabat yang berwenang membuatnya, yakni hakim. 

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, disamping 

mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti, juga mempunyai 

kekuatan eksekutorial. Maksudnya, isi putusan itu bisa dilaksanakan 

secara paksa, apabila pihak yang dibebani suatu beban hukum dalam 

putusan tersebut tidak mau melaksanakannya secara sukarela.58 

                                                             
57 Erfaniah Zuhriah, Peradilam Agama Indonesia,(Malang: Setara Press, 2014) 170-171. 
58 Ibid., 570-572. 
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2. Pengertian Penetapan 

Produk Peradilan Agama, disamping berbentuk “Putusan” seperti 

yang telah dijelaskan, ada juga yang berbentuk “Penetapan.” Penetapan 

adalah keputusan pengadilan atas permohonan (penjelasan pasal 60 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). 

Menurut Gamala Dewi penetapan ialah pernyataan Hakim yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam 

sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 

permohonan/voluntair. Sedangkan menurut A. Raihan Rasyid adalah 

penetapan disebut dalam bahasa Arab “al-isbat” dan beschiking dalam 

bahasa Belanda, yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan 

peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurusdicto voluntaria. 

Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada 

permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu 

sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.59 

Sedang perkara permohonan menurut istilah hukum acara perdata 

adalah suatu gugatan yang bersifat voluntair. Artinya, yang diminta 

dalam permohonan tersebut adalah mengenai ditetapkannya status 

hukum sesuatu. Karena sifatnya demikian, maka dalam permohonan ini 

tidak ada unsur sengketa. Dan karenanya tidak akan mengeluarkan 

putusan berdasarkan permohonan tersebut karena tidak ada yang perlu 

                                                             
59 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, (Malang: Setara Press, 2014), 177-178. 
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diputuskan. Sebab tidak ada persengketaan. Jadi pengadilan hanya 

mengeluarkan penetapan. 

Dalam perkara permohonan, tidak ada pihak kedua lawan, yang ada 

hanyal Pemohon, dan seandainya ada pihak keduam statusnya bukan 

sebagai lawan tetapi sebagai obyek saja. 

Suatu permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan dari 

pengadilan mengenai status hukum sesuatu harus berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Tanpa ada dasar peraturan perundang-

undangan, pengadilan tidak dibenarkan menerimanya. Sebab 

kewenangan menangani perkara permohonan bukanlah merupakan 

tugas pokok pengadilan tetapi merupakan tugas sampingan yang harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat 2) Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman.60 

F. Peraturan Perundang-Undangan 

Perudang-undangan merupakan terjemahan dari istilah Belanda 

wettelijk regeling, secara harfiah berarti wet (undang-undang) serta telijk 

(sesuai/berdasarkan), maka artinya sesuai/berdasarkan undang-undang 

didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkna 

oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang melalui prosedur 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan 

                                                             
60 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan, 582-583 
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standar.61 Istilah perundang-undangan umumnya dimaknai sebagai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang. Berkatan dengan undang-

undang cakupannya sangat luas, meliputi sistemnya, rancangannya, proses 

pembuatannya, sosialisasinya, penafsirannya, pengujiannya, penegakannya, 

hirarkhinya dan sebagainya. Istilah perundang-undangan memang banyak 

maknanya, oleh karena bukan saja meliputi undang-undang, namun 

mengandung juga pengertian sebagai berikut: 

a. Merupakan proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat daerah; dan 

b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-

peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.62 

Pengertian perundang-undangan berbeda dengan pengertian 

peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang mendasar, yaitu 

perundang-undangan dipahami secara sempit hanya terbatas pada undang-

undang saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dipahami secara 

luas terhadap beberapa aturan yang tidak terbatas pada undang-undang saja, 

misalnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.63 

Dengan demikian peraturan perundang-undangan adalah hukum 

yang sudah mengalami positiviasi atau hukum yang sudah dituliskan (ius 

                                                             
61 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Sinar Grafika : 

Jakarta, 2018), 6-7. 
62 Jumadi, Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan, (PT RAJA 

GRAFINDO PERSADA : Depok, 2017), 1.  
63 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan, 7. 
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scriptum).64 Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah 

setiap putusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat dan atau lembaga yang 

menjalankan atau mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang 

ditentukan. Sesuai yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.65  

Menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-undangan terdiri 

atas 2 (dua) fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal 

lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan 

dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-

undangan menjalankan fungsi: a) penciptaan hukum (recht chepping); b) 

pembaharuan hukum; c) integrasi; dan d) kepastian hukum. Fungsi eksternal 

terdiri atas: a) fungsi perubahan; b) fungsi stabilitas; dan c) fungsi 

kemudahan. 

Fungsi lain peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dari fungsi 

filosofi, sosiologi, dan yuridis. Penjelasan ketiga fungsi ini yaitu: 

1. Fungsi filosofi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

harus mencapai tujuan keadilan; 

2. Fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

harus mencapai tujuan kemanfaatan; 

3. Fungsi yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

harus mencapai tujuan kepastian hukum. 

                                                             
64 Khalid, Ilmu Perundang Undangan, (CV. Manhaji : Medan, 2014), 7. 
65 Jumadi, Dasar dan Teknik Pembentukan, 1. 
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Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Walaupun secara praktik, 

seringkali anatara ketiganya akan terjadi pertentangan. Namun, 

pertentangan antara ketiganya sudah merupakan domain dari hakim bukan 

lagi dari pembentukan peraturan perundang-undangan.66 

Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 67  Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan 

mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Tap MPR 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan daerah Provinsi dan; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.68 

 

 

 

 

                                                             
66 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan, 20-22. 
67 Jumadi, Dasar dan Teknik Pembentukan, 31. 

 
68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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BAB III 

DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

DALAM PERKARA NOMOR 1978/PDT.G/2021/PA.PO 

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Ponorogo 

Pengadilan Agama Ponorogo merupakan salah satu Pengadilan Agama 

kelas IB yang berada di Kabupaten Ponorogo 

1. Sejarah Singkat pengadilan Agama Ponorogo 

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam 

menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar 

masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy syaksiyah dan 

muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul 

perselisihan diantara orang Islam mereka bertakhim kepada Kyai dan 

pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai 

tersebut. 

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan 

lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang 

Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh 

pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-

orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan 

Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan 

surat wasiat seorang pewaris karena isinya tertentangan dengan Hukum 

Islam, hal ini dipertegas dalam compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan 

Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2. 



64 
 

 

Kemudian lembaga peadilan bagi orang-orang Islam pada jaman 

penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 

152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad 

Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan 

kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah 

menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya 

(arsi putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda 

menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-

angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasai kecuali hanya 

masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan 

termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan Negeri, 

sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu 

Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara 

(NTCR). 

Pengadilan Agma Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap 

menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan 

orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan 

hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah 

Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu 

menangani perkara NTCR. Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan 

arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 

1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan 

tangan yang rapi. 
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Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi 

kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat 

pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi 

masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh 

masyarakat kota Ponorogo. Pada umumnya Hakim Agama berstatus 

honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak 

mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian 

pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat 

terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 

116 dan 610.  

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari 

pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama 

Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan 

Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) 

dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. 

Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang. Pada tahun 1982 

Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan 

maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan 

perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat 

meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, 

maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo 

menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat 
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klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi 

Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003). 1 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung” 

b. Misi 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme 

sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo. 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Ponorogo.2 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

Ketua :  H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. 

Wakil Ketua :  Muhammad Idris, S.Ag. 

Hakim : 1. Hj. Titik Nurhayatim S.Ag., M.H. 

  2. Sukahata Wakono, S.H.I., S.H. 

  3. Dr. Masssadi, S.Ag., M.H. 

                                                             
1  Super User, “Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo,” dalam https://www.pa-

ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah , (diakses pada tanggal 12 Mei 2022, 

jam 12.22). 
2  Super User, “Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo,” dalam https://www.pa-

ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi , (diakses pada tanggal 12 Mei 2022, 

jam 12.26) 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi
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  4. Ruhana Faried, S.H.I., M.H. 

  5. Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H. 

Panitera :  H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H. 

Panmud Permohonan :  Drs. H. Muhadji Lestari 

Panmud Gugatan :  Istadjam, S.H. 

Panmud Hukum :  Dra. Nanik Umiyati 

Pengadministrasi 

Registrasi Perkara 

:  Siri Sekariati, A.Md. 

Panitera Pengganti : 1. Istadjam, S.H. 

  2. Drs. H. Muhadji Lestari 

  3. Dra. Nanik Umiyati 

  4. Hj. N. Masruroh, S.H. 

  5. Hj. Nilna Niamatin, S.Ag. 

  6. Siti Wafiroh, S.H.I 

  7. Robi Noor N.A.G., S.H.I., M.H. 

  8. Syarif Nurul Huda, S.H. 

  9. Kartika Anggi Nugrahani, S.H. 

Jurusita Pengganti :  Ahmad Syamsul Bachri, S.T. 

Sekretaris :  Dra. Siti Khomariyah 

Kasubag Perencanaan 

TI dan Pelaporan 

:  Dwi Putra Damayanto, S.H. 

Pranata Komputer :  Waqidah Kun R., S.T. 
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Kasubag Kepegawaian 

dan Ortala 

:  Norma Atiq, S.H. 

Staf :  Ardita Septianindi, A.Md. 

Kasubag Umum dan 

Keuangan 

:  Nur Laela Kusna, S.Ag. 

Pranata Kearsipan :  Dwi Utomo, S.H. 

Pranata Komputer  :  Yenni Lestari, S.Kom. 

Bendahara :  Dwi Putra Darmayanto, S.H.3 

 

B. Deskripsi Tentang Putusan Perkara Nomor: 

1978/Pdt.G/2021/Pa.Po 

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo dengan register 

perkara Nomor: 1978/Pdt.G/2021/Pa.Po adapun deskripsi kasusnya adalah 

sebagai berikut: 

Dalam sebuah kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama 

Ponorogo yang di ajukan oleh seorang Pemohon (suami) berusia 50 tahun, 

beragama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. 

Melawan Termohon (isteri) berusia 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan 

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. 

Adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan 

Agama Ponorogo adalah untuk memohon kepada Majelis Hakim agar diberi 

                                                             
3 Super Userm “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo,” dalam https://www.pa-

ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur , (diakses pada tangga; 12 Mei 

2022m jam 12.23) 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur
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ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak 

bulan Mei 2021  rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai 

dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah 

ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah wajib 

dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha secara maksimal untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi Termohon masih meminta lebih dari 

kemampuan Pemohon. Selain itu, sikap Termohon yang berani melawan 

kepada Pemohon dan selalu mengabaikan nasihat dari Termohon, 

Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri, yang 

menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Puncak 

perselisihan terjadi pada November tahun 2021, yang mengakibatkan 

Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Kabupaten Ponorogo, yang 

mana sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah 

orangtua Termohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya 

selama 1 (satu) bulan mulai November 2021 sampai Desember 2021. Sejak 

berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak slaing berkomunikasi dan 

sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana 

suami isteri. 

Bahwa atas permohonan tesebut, Majelis Hakim telah berusaha 

untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian 

Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, 

namun menurut laporan dari Mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si.,, 

mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak 
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berhasil. Pada sidang selanjutnya, Majelis Hakim tetap mengupayakan 

perdamaian agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah 

tangganya, akan tetapi tidak berhasil. 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon 

menyatakan bahwa semua dalil yang di tuliskan dalam duduk perkara benar, 

dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun 

Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 

dan mut’ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian atas 

jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang 

pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak keberatan 

atas tuntutan iddah dan mut’ah dari Termohon. 

Selanjutnya dalam pertimbangan Majlis Hakim bahwa berdasarkan 

dalil-dalil yang sudah tetap, dan dikuatkan dengan keterangan di bawah 

sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling 

melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan 

yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena 

masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan dengan 

pemberian nafkah wajib dari Pemohon. Bahwa perselisihan dan 

pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangganya 

tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan 

lamanya sejak November 2021 sampai Desember 2021. Selama pisah 

tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi 



71 
 

 

selayaknya suami isteri. Pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan 

keduanya namun tidak berhasil. 

Majlis Hakim telah mempertimbangkan Permohonan Pemohon 

seperti terurai diatas, adapun untuk pemberian nafkah pasca perceraian, oleh 

karena mut’ah merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri 

dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhkan talak padanyam maka 

Pemohon dibebani kewajiban membayar mut’ah kepada Termohon berupa 

uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupaih, dan selain kewajiban 

mut’ah seorang suami yang hendak mentalak isterinya  berkewajiban 

memberikan nafkah ‘iddah setelah sang suami benar-benar menjatuhkan 

talak kepada isterinya, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah 

iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada 

Tergugat dalam menjalani masa iddah selama tiga bulan atau 90 (sembilan 

puluh) hari. 

C. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 

1978/Pdt.G/2021/Pa.po 

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari 

keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan 

kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim 

dituntut untuk memberikan keadilan kepada pra pencari keadilan. Istilah 

pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan 

tanggung jawabnya termasuk dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan 



72 
 

 

sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.4 Hakim di Pengadilan 

Agama hanya menyelesaikan perkara-perkara yang merupakan kewenangan 

absolut Peradilan Agama, yang mana mengenai kewenangan Absolut ini di 

tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang 

berbunyi: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan; kewarisan; 

wasia; hibah; wakaf; zakat; infak; sedekah; dan ekonomi syariah”.5 

Putusan merupakan pernyataan hakim yang tertulis atas perkara 

gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Suatu putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu: 

kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau 

kekuatan untuk dilaksanakan.  

Dalam perkara cerai talak, ada beberapa hal yang harus dipenuhi 

oleh Pemohon setelah terjadinya perceraian atau biasa disebut akibat yang 

timbul dari perceraian, yang mana akibat yang timbul ini merupakan hak 

yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon. Dalam hal ini penulis 

telah melakukan wawancara kepada majelis hakim tentang apa saja akibat 

yang timbul dari perceraian, menurut bapak Sukahata Wakono, S.H.I., M.H. 

beliau mengatakan bahwa akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian 

adalah: 

                                                             
4 Wildan Suyuthi Mustofa, KODE ETIK HAKIM, (Jakarta: KENCANA, 2013), 55-56. 
5 UU Nomor 3 Tahun 2006. 
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“... sebenarnya bukan hanya perintah Undang-Undang saja, hak 

perempuan pasca perceraian itu adalah perintah agama, yang mana 

ini di jelaskan dalam alquran oleh Allah kepada Rasulullah, apabila 

kamu menalak isterimu pertama kamu bikin dia masa iddah, dalam 

masa iddah kamu harus menafkahi dia, kalau dalam masa iddah itu 

kamu mau mengambil dia kembali, ya kamu nafkahi seperti biasa, 

tapi jika kamu mau melepas dia (mentalak) ya harus membayar 

nafkah iddah, itu perintah agama dan diperkuat dengan Undnag-

Undang kita. Kemudian mut’ah, sebelum hukum-hukum yang lain 

mengatur tentang mut’ah agama islam itu sudah datang mengatur 

sesuatu yang baik, apabila isterinya itu hendak di cerai harus 

membayar upah (mut’ah), jadi Apabila kamu hendak merumahkan 

isteri mu kamu mau menceraikan isterimu kamu harus membayar 

mut’ah...”.6 

Kemudian adapun penjelasan dari Ibu Titik tentang akibat yang 

timbul setelah terjadinya perceraian, yang mana dalam penjelasannya beliau 

mengatakan bahwa 

“...jadi isteri itu mempunyai hak-hak antara lain itu adalah untuk 

mendapatkan iddah dan mut’ah. Iddah itu adalah bahwa perempuan 

yang di cerai suaminya selama setelah di jatuhkan putusan, selama 

tiga bulan, itu masih menjadi kewajiban suaminya, nafkahnya itu 

masih kewajiban suaminya, jadi isteri itu dipinang itu ndak boleh, 

apalagi dinikahi oleh laki-laki lain, jadi itu masih jadi kewajiban 

suaminya tadi itu. Kemudian mut’ah, mut’ah itu istilahnya medot 

tresno atau kenang-kenangan, jadi dulu waktu nikah pun dia 

mendapatkan mahar maskawin, setelah dia mau dilepas, diputus, 

dicerai, jadi isteri itu mendapatkan hak suatu mut’ah dari suaminya 

itu tadi.”7. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat yang timbul setelah 

terjadinya perceraian adalah pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada 

Termohon. Dengan demikian Pemohon wajib memberikan nafkah iddah 

dan mut’ah kepada Termohon. Pemberian nafkah iddah dan mut’ah 

merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada isteri 

                                                             
6 Sukahata Wakono, hasil wawancara, Ponorogo 29 Maret 2022. 
7 Titik Nurhayati, hasi wawancara, Ponorogo 26 April 2022. 
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setelah terjadinya perceraian, yang mana perintah ini tidak hanya 

merupakan perintah Undang-Undang namun juga merupakan perintah 

agama. Dalam hal ini Hakim juga memiliki kewajiban untuk memberikan 

hukuman kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah 

kepada Termohon. Meskipun Termohon tidak meminta nafkah iddah dan 

mut’ah, hakim harus menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 

iddah dan mut’ah kepada Termohon, karena hakim memiliki wewenang ex 

officio yang mana dapat membebankan hukuman kepada Pemohon untuk 

memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Seperti yang dikatakan oleh bapak 

Sukahata Wakono, beliau mengatakan bahwa: 

“jadi isteri tanpa minta pun dalam perkara cerai talak maka majelis 

hakim harus memberikan, karena uundang-undang memberikan 

kewenangan kepada hakim secara ex officio secara kewenangan 

undang-undang berikan kepada hakim untuk menghukum suami dan 

menceraikan isterinya untuk membayar iddah dan mut’ah jadi tanpa 

diminta pun isterinya itu si hakim harus memberikan karena undang-

undang memberikan kewenangan ex officio.” 

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwasanya nafkah 

iddah dan nafklah mut’ah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh 

suami kepada mantan isteri setelah terjadinya perceraian, yang mana aturan 

ini sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVII 

tentang Akibat Putusnya Perkawinan pada Pasal 149 poin a dan b yang 

mana dalam Pasal ini tertulis: 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; 
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b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau  

nusyūz  dan dalam keadaan tidak hamil;8 

Selain Kompilasi Hukum Islam, Al-qur’an juga menyebutkan 

tentang pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan isteri setelah 

terjadinya perceraian, yang termuat dalam surat Al-Baqoroh ayat 223 dan 

surat At-Talaq ayat 6-7. Akan tetapi dalam putusan perkara di Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po dalam amar 

putusannya pada poin ke tiga berisikan diktum putusan yang berbunyi: 

“menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon 

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa nafkah iddah 

selama 3 bulan sevesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

mut’ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupia)’ 

Dengan demikian diktum dalam amar putusan tersebut menyatakan 

untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum dilaksanakannya 

pengucapan ikrar talak atau sebelum terjadinya perceraian. yang mana hal 

tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, yang mana, 

seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, bahwasanya menurut KHI, dan 

al-qur’an untuk pemberian nafkah iddah dan mut’ah dilakukan sesudah 

terjadinya perceraian, yang mana di Indonesia dalam kasus cerai talak, jika 

hendak menceraikan isterinya maka Pemohon harus mengikrarkan talak di 

depan Majelis Hakim Pengadilan Agama. 

                                                             
8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 



76 
 

 

Dalam memutuskan perkara tentu saja Majelis hakim tidak langsung 

mengambulkan permohonan yang diajukan, akan tetapi Majelis Hakim 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum agar putusan yang 

dihasilkan dapat berakhir dengan adil bagi kedua belah pihak, dalam hal ini 

penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim majelis yang 

menangani perkara ini yaitu ibu Titik Nurhayati, yang mana beliau 

mengatakan bahwasanya: 

“pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah dan mut’ah itu pasal 

41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1974, Kompilasi Hukum Islam 

pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, jadi mengenai 

pertimbang seorang suami wajib memberikan biaya oenghidupan 

selama masa iddah, kemudian dalam Al-quran ini pada surat 

Albaqoroh ayat 241”.9 

Dengan ini dapat dikatakan alasan atau dasar hukum yang digunakan 

hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu Undang-Undang Nomor 41 

huruf c tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b yang 

mana peraturan-peraturan ini berbicara tentang pemberian nafkah iddah dan 

mut’ah yang harus diberikan suami kepada isteri setelah terjadinya 

perceraian. Selain itu adapun pertimbangan hukum lain yang disampaikan 

oleh bapak Sukahata Wakono yang mana beliau mengatakan bahwa: 

“…yang pertama PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak-hak 

perempuan ya, yang kedua rapat agama terkait menghukum biaya 

eksekusi, sebenarnya itu kalau kita berbicara dengan struktur 

undang-undang maka keputusan Mahkamah Agung dan peraturan 

Mahkamah Agung itu, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum 

yang kuat untuk menghukum seseorang untuk membayarkan iddah 

karena, secara jenjang hukum, secara struktur peraturan dia itu 

enggak masuk, TAPMPR, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya, 

kemudian mana? Keputusan Mahkamah Agung itu masuk dimana? 

                                                             
9 Titik Nurhayati, hasil wawancara, Ponorogo 26 April 2022.  
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Kan nggak ada. Tapi Undang-Undang menurut Pasal 50 Tahun 2008 

tentang Kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan kehakiman, 

Undang-Undang Mahkamah Agung itu, negara memberi 

kewenangan kepada Majelis Hakim, karena Hakim itu adalah 

sumber hukum, maka keputusan itu, keputusan kamar agama itu 

dijadikan oleh majelis hakim sebagai pendapatnya, jadi gini 

menimbang berdasarkan rapat agama, rapat hakim agama, rapat 

hakim agung agama, pada tanggal sekian, keluarlah PERMA nomor 

sekian, mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, yang 

berbunyi “apabila seorang suami dihukum untuk membayar hak-hak 

iddahnya sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang pengadilan” 

oleh majelis hakim, pendapat ini sangat sesuai dengan pendapat 

majelis hakim, maka majelis hakim menggunakan pendapat ini 

sebagai pendapat majelis untuk menghukum Penggugat atau 

Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah, karena dia 

secara struktur hukum, dia itu tidak ada dalam kewenangannya, 

maka hakim hadir mengambil pendapat ini, sebagai pendapat 

majelis hakim, untuk menghukum dia (Pemohon)...”10 

Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya 

dalam memutus perkara ini adalah karena adanya PERMA Nomor 3 Tahun 

2017 tentang hak-hak perempuan, sebenarnya dalam struktur hukum 

PERMA tidak termasuk kedalamnya, dalam artian PERMA tidak 

berkekuatan hukum yang kuat, akan tetapi dalam hal ini majelis hakim 

menggunakan PERMA sebagai pendapat hakim untuk memutus perkara, 

karena PERMA tersebut sesuai dengan apa yang hakim inginkan (dianggap 

adil) sehingga peraturan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang 

digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.  

Selain itu majelis hakim juga mengatakan bahwa dengan 

memutuskan perkara seperti ini (pemberian nafkah iddah dan mut’ah 

                                                             
10 Sukahata Wakono, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Maret 2022. 
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sebelum ikrar talak) dapat mengakibatkan terpenuhinya hak yang harus 

didapatkan oleh mantan isteri setelah terjadinya perceraian.  

Selain karena dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga 

memiliki pertimbangan mengenai jumlah yang diberikan dan akibat yang 

akan timbul jika Pemohon tidak membayarkan kewajiban nafkah iddah dan 

nafkah mutah dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Sukahata tentang nafkah iddah yaitu: 

“... majelis hakim menghukum suami, untuk memberikan iddah 

mutah itu kepada Pemohonnya itu tidak ujuk2 di hukum tapi harus 

diperhatikan kemampuannya (suaminya) kalau suaminya itu 

kerjanya serabutan jadi hasil dari serabutan itu 10 juta ya udah, tapi 

kalau kerjanya itu tukang becak terus penghasilannya kadang ada 

kadang enggak terus memberikan nafkahpun itu kadang iya kadang 

tidak ya kita kembalikan kepada dianya, secara hukum agama kamu 

harus memberikan hukum untuk memberikan iddah sampai 

mampunya berapa kalau memang suami itu memiliki kemampuan 

untuk membayar isterinya maka minimal biasanya majelis hakim itu 

menghukum suaminya untuk membayar iddah itu 1 kali nafkah 

setiap hari itu biasanya dikasih berapa. Contoh setiap bulan dia 

dikasih 100rb maka iddah yang kita hukum dia memberikan makan 

isterinya setiap bulan itu berapa, 50 ribu ya berarti tiga bulan berapa 

150rb. Kalau memang penghasilannya diatas rata-rata dan memang 

suaminya itu memberikan nafkah ada yang 500 ada yang 1jt, 2jt 

maka kebiasaan suami yang memberikan nafkah itu lah yang 

kemudian majelis hakim sebagai dasar untuk menghukum suaminya 

untuk membayar nafkah iddah nya, jadi secara hukum itu tanpa 

disuruh undang-undang pun itu sebagai hakim tetap memberikan 

hukum kepada suaminya untuk membayar nafkah iddah gitu, itu 

secara ex officio, secara kewenangan undang-undang di berikan 

kepada hakim untuk mengukum suaminya untuk membayarkan 

iddah kepada isterinya..”11 

Adapun pendapat dari hakim lain, yaitu bu titik, mengenai 

penentuan pemberian mut’ah yang mana beliau menjelaskan bahwa: 

                                                             
11 Sukahata Wakono, hasil wawancara, Ponorogo 29 Maret 2022. 



79 
 

 

“... kalau mengenai jumlah mutah dan iddah itu kalau kita majelis 

itu menentukannya berdasarkan kemampuan si suami, jadi waktu 

pemeriksaan itu ditanya yang suaminya itu kerjanya apa, kalau ndak 

itu ditanya juga selama waktu masih bersuami isteri, itu biasanya itu 

memberi nafkah berapa, jadi yang saksinya isteri itu ditanya 

pekerjaan suaminya (Pemohon) apa, biasanya kan isteri dikasih 

suami perbulan berapa, tapi kan jarang orang yang tau, jadi paling 

enggak (ditanyakan) suaminya itu kerjanya apa penghasilannya 

berapa, kalau nanti saksi nggak tau pekerjaannya apa, jadi kita 

(melihat dari) pada umumnya hidup di Ponorogo ini untuk satu 

bulan itu berapa, kalau nggak gitu kita menentukan pembebanan 

nafkah itu berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) Ponorogo, 

jadi nanti bisa kita pertimbangkan dengan kemampuan suaminya 

berapa, kalau mut’ah itu sebenarnya nggak ada ketentuan harus 

sesuai dengan dulu maharnya berapa itu harus dikembalikan, nggak. 

Jadi ya kita ukur usia perkawinannya, walaupun usia perkawinannya 

itu sudah lama ya disesuaikan dengan nanti kemampuan suami 

berapa, jadi ya kalau lama ya agak besar, kalau seumpama, menikah 

25 tahun terus isterinya minta 10 juta tapi suami hanya mampu Rp. 

500.000, kan itu jenglek tenan, jadi nanti kita sesuaikan, tidak 

memihak pada isteri juga tidak memihak pada suami, ya mungkin 

kita kasih setengahnya lah gitu...” 12 

Dengan demikian dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa untuk 

nominal pemberian nafkah iddah dan mut’ah disesuaikan dengan 

kemampuan Pemohon dan kebutuhan Termohon, Termohon dapat 

mengajukan berapa besar jumlah yang diinginkan untuk nafkah iddah dan 

mut’ah namun seperti yang dijelaskan oleh majelis hakim bahwasanya 

jumlah yang diberikan disesuiakan dengan penghasilan yang dihasilkan 

oleh Pemohon dan kebutuhan Termohon, sehingga tidak membebankan 

Pemohon yang berpenghasilan di bawah rata-rata, namun dalam hal ini 

hakim juga tidak hanya berpihak pada salah stau pihak, namun bersikap adil 

kepada kedua belah pihak, sehingga untuk penentuan mut’ah yang harus 

                                                             
12 Titik Nurhayati, hasil wawancara, Ponorogo 26 April 2022. 
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diberikan oleh suami kepada isteri adalah dilihat dari seberapa lama usia 

perkawinan. 

Selain itu mengenai tenggat waktu dan Implikasi Yuridis apabila 

putusan tidak dilaksanakan majelis hakim berpendapat sama dalam 

wawancara yang penulis lakukan yang mana beliau mengatakan bahwa: 

“...kan 14 hari ya, setelah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) setelah 

perkara itu diputus, maka ada waktu jeda 14 hari, 14 hari ini oleh 

undang-undang diberikan hak kepada Pemohon atau Termohon 

untuk mengajukan upaya hukum banding, kalau ternyata dalam 

masa 14 hari ini, Termohon tidak mengajuin banding, Pemohon juga 

tidak mengajukan banding, maka perkaranya BHT, kalau sudah 

berkekuatan hukum tetap, maka suami ini akan di panggil lagi oleh 

pengadilan untuk menjatuhkan ikrarnya, tetapi sebelum ikrar 

dilaksanakan, Hakim pasti akan membaca putusan, bahwa sebelum 

ikrar talak dijatuhkan, dan biasanya majelis hakim selalu 

mengingatkan, jadi setelah diputus, menghukum Pemohon untuk 

membayar nafkah Iddah sekian, mut’ah sekian. Kemudian hakim 

mengatakan “mas, ingat setelah 14 hari sampean dipanggil untuk 

ikrar talak di pengadilan, tapi saat sampean datang untuk 

menjatuhkan ikrar talak, sampean harus siapkan uang ini (nafkah 

iddah dan mut’ah)”, nah setelah 14 hari, jika sudah berkekuatan 

hukum tetap, kita panggil suaminya untuk melakukan ikrar, 

kemudian kan kita menasihati lagi untuk baikan, tapi kalau tetap 

mau bercerai, kita tanya tentang nafkah iddah dan mut’ah-nya udah 

disiapin atau belum, kalau sudah kan dia serahkan ke kasir 

(Pengadilan Agama) nanti kita minta kuitansinya, kemudian 

dikasihkan ke isterinya, nanti kuitansinya ini digunakan untuk 

mencairkan uangnya, setelah itu mereka berdiri dan mengucapkan 

ikrar talak...” 

Kemudian beliau menambahkan 

“.., mengenai implikasi yuridis, sebenarnya di sini bagus sih, kalau 

di Ponorogo nggak ada masalah, ya maksudnya secara yuridis orang 

bayar, berjalan lancar aja, saya belum dapat kasus kayak punya saya 

di Soreang yang sudah dihukum tapi dia baru hanya bisa 

menyiapkan uang 10 juta tapi, isterinya nggak mau terima, ternyata 

diluar informasi, pengacaranya memberi tahu, gara-gara itu 

suaminya nikah lagi, akhirnya kan isteri pertama tergantung, 

bingung dia, meskipun menurut putusannya iya (boleh bercerai), 

tapikan ikrar talak belum dijatuhin, kembali lagi dia (menjadi suami 
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isteri), kan isterinya menjadi terlantarkan. Jadi gini kalau terhadap 

nafkah iddah itu untuk akibat hukumnya, selama ini yang saya 

dapatkan berjalan lancar, kemarin sampai kasasi, ada perkara kasasi 

itu, kemaren disini 20 juta terus ngajuin banding 20 juta, terus kasasi 

ke Jakarta malah di tambahi 40 juta, akhirnya suaminya terima untuk 

membayar 40 juta, diperhitungkan dari waktu tunggu dia sampai 

kasasi, dan dianggap mampu untuk membayar 40 juta ya udah di 

bayar diserahkan, tapi kalau kasusnya seperti yang di Soreang, 

akhirnya terjadi kasus baru kan poligami. Jadi secara kasus untuk 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah itu sudah berjalan sudah sesuai 

dengan aturan yang kita pakai sekarang ini, cuma kadang-kadang 

ada laki-laki nakal, akhirnya hak-hak perempaun tidak terbayarkan, 

jadi implikasinya ya akhirnya memang hak-hak perempuan itu 

terlindungi bukan karena peraturannya, tapi karena perintah 

agamanya seperti itu...”.13 

Dengan demikian dalam perihal pembayaran nafkah seperti yang 

dijelaskan majelis hakim bahwasanya tenggat waktu pembayaran adalah 

terhitung setelah diputuskannya waktu pelaksanaan sidang pengucapan 

ikrar talak oleh Majelis Hakim sampai pelaksanaan pengucapan ikrar talak 

yang telah diputuskan, selama waktu tersebut Permohon harus 

membayarkan semua nafkah yang harus diberikan kepada Termohon, jika 

tidak dibayarkan dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka waktu 

pembayaran dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

diputuskannya sidang pengucapan ikrar talak, jika masih tidak dapat 

melunasi pembayaran nafkah yang harus dibayarkan, maka tidak dapat 

dilanjutkan dengan pengucapan ikrar talak, dan Pemohon dan Termohon 

kembali menjadi suami isteri, karena dianggap tidak ada keseriusan untuk 

bercerai. Namun jika dalam tenggat waktu yang ditentukan Pemohon dan 

Termohon tidak mengajukan upaya hukum, dan Pemohon telah 

                                                             
13 Sukahata Wakono, hasil wawancara, Ponorogo 29 Maret 2022. 
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menyerahkan nafkah iddah dan mut’ah kepada kasir dan mendapatkan 

kuitansi sebagai bukti yang kemudian kuitansi tersebut diberikan kepada 

Termohon, maka pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan. 

Keterangan di atas adalah deskripsi dari hasil wawancara dengan 

Majelis Hakim yang memutus Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po di 

Pengadilan Agama Ponorogo tentang pembayaran nafkah ‘iddah dan 

mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak. 
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BAB IV 

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM  

PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR 1978/Pdt/2021/PA.PO 

TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH  

SEBELUM PENGUCAPAN IKRAR TALAK 

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam Memutuskan Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po 

tentang Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah sebelum Pengucapan 

Ikrar Talak 

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan 

perkawinan antara suami isteri, hal ini telah tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 38 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana 

dalam pasal ini dijelaskan, bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa 

hal antara lain: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan, 

dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan di 

sebutkan dalam Pasal 113 yang mana dalam pasal ini mengatakan 

bahwasanya perkawinan dapat putus dikarenakan oleh: a) kematian, b) 

perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan”.1  

 Di Indonesia sendiri untuk melakukan perceraian tidak semata-mata 

dapat langsung bercerai, akan tetapi perlu melalui proses sidang di 

Pengadilan Agama, hal ini diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam 

                                                             
1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 
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yang mana dikatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.2 

Selanjutnya pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa 

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”,3  juga dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana pada Pasal ini 

dikatakan bahwa; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan ini dapat disimpulkan 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.  

Adapun akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian, yang mana 

akibat ini menjadi suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh mantan suami 

kepada mantan isteri, yaitu kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan 

mut’ah. Mengenai kewajiban untuk membayar iddah dan mut’ah ini sudah 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi :  

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

e. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; 

                                                             
2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 114. 
3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. 
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f. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau  

nusyūz  dan dalam keadaan tidak hamil; 

g. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qobla dukhul; 

h. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.4 

Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga di 

jelaskan bahwa: “bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas 

suaminya kecuali ia  nusyūz”. 5  Selain memberikan nafkah Iddah bekas 

suami wajib memberikan mut’ah kepada mantan isteri sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang mana dijelaskan bahwa: “Mut’ah 

wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 

c. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul; 

d. Perceraian itu atas kehendak suami. 

Kemudian nafkah iddah dan mut’ah merupakan hak isteri yang 

timbul akibat dari terjadinya perceraian, dalam hal ini walaupun isteri tidak 

meminta nafkah iddah dan mut’ah hakim secara ex officio dapat 

membebankan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah 

kepada isteri, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Sukahata 

Wakono dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa: 

                                                             
4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 148. 
5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 152. 
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“...jadi istri itu mempunyai hak-hak antara lain itu adalah untuk 

mendapatkan iddah dan mut’ah. Iddah itu adalah bahwa perempuan 

yang di cerai suaminya selama setelah di jatuhkan putusan, selama 

tiga bulan, itu masih menjadi kewajiban suaminya, nafkahnya itu 

masih kewajiban suaminya, jadi istri itu dipinang itu ndak boleh, 

apalagi dinikahi oleh laki-laki lain, jadi itu masih jadi kewajiban 

suaminya tadi itu. Kemudian mut’ah, mut’ah itu istilahnya medot 

tresno atau kenang-kenangan, jadi dulu waktu nikah pun dia 

mendapatkan mahar maskawin, setelah dia mau dilepas, diputus, 

dicerai, jadi istri itu mendapatkan hak suatu mut’ah dari suaminya 

itu tadi.”6. 

 

 Begitu pula yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 41 huruf c, dalam pasal ini 

dikatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban 

bagi bekas isteri”. 

Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan dan 

Kompilasi Hukum Islam, hanya mengatakan bahwa akibat dari perceraian 

adalah suami harus memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada isteri, dan 

tidak ada kalimat yang mengatakan kapan seharusnya nafkah iddah dan 

mut’ah diberikan, namun di pengadilan agama Ponorogo dalam amar 

putusannya diktum poin ke tiga menyatakan bahwa: 

“menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon 

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa nafkah iddah 

selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

mut’ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupia)” 7 
 

Dalam putusan Nomor. 1978/Pdt.G/2021/Pa.po dalam diktum poin 

ke tiga menyatakan bahwa nafkah iddah dan mut’ah harus diberikan oleh 

                                                             
6 Titik Nurhayati, Hasi Wawancara, Ponorogo, 26 April 2022 
7 Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po 
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suami kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak, namun dalam peraturan 

UU dan KHI tidak dikatakan secara pasti kapan nafkah iddah dan mut’ah 

harus diberikan. 

Namun ternyata hal tersebut merupakan salah satu langkah hakim 

agar terpenuhinya hak-hak perempuan setelah perceraian, hal ini juga 

disampaikan oleh pak Sukahata Wakono, selaku Majelis Hakim yang 

memutus Perkara Nomor. 1978/Pdt.G/2021/Pa.po, beliau mengatakan 

bahwa: 

“.....waktu itu kita (Hakim) berdiskusi banyak terkait dengan 

eksekusi karena iddah dan mut’ah itu dia sudah masuk dilingkup 

eksekusi, putusan-putusan pengadilan ya gitu, sudah selesai ya 

sudah diputus, tinggal pihak menjalan kan atau tidak, kalau memang 

salah satu pihak tidak menjalankan, ya ajukan ke kami untuk 

dilakukan eksekusi, tapi ternyata iddah dan mut’ah itu (jumlahnya) 

lebih sedikit dari biaya eksekusinya, maka peraturan itu dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung untuk menghemat orang yang akan 

dieksekusi barangnya. Dulu banyak hak-hak perempuan itu yang 

tidak bisa dieksekusi oleh Pengadilan, tetapi setelah PERMA 

(Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak perempuan di 

depan Hukum) itu dikeluarkan maka hak-hak perempuan itu 

sekarang terlindungi, karena sebelum di ikrar suami itu harus 

membayar nafkah iddah dan mut’ah.” 8 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya hakim untuk 

melindungi hak perempuan agar terpenuhi adalah dengan menghukum 

Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan 

ikrar talak, sebagaimana yang telah disampaikan dalam SEMA Nomor 1 

Tahun 2017  yang mana dikatakan bahwa untuk memberikan perlindunagn 

hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran 

                                                             
8 Sukahata Wakono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2022. 
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kewajiban akibat perceraian, khusunya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah 

madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar 

sebelum pengucapan ikrar talak.  

Dalam memutus perkara nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po ada 

beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk 

memutus perkara tersebut, diantaranya adalah pertimbangan mengenai 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah  yang mana telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c yang berbunyi “Memberikan 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali 

bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau  nusyūz  dan dalam keadaan tidak 

hamil”, dan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b yang 

berbunyi: (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; (b) 

Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau  nusyūz  dan dalam 

keadaan tidak hamil, hal ini disampaikan oleh Ibu Titik Nurhayati dalam 

wawancara yang penulis lakukan, beliau menyampaikan bahwa: 

“pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah dan mut’ah itu pasal 

41 Huruf c UU Nomor 1974, pasal 149 huruf a dan b kompilasi 

hukum islam, jadi mengenai pertimbang seorang suami wajib 

memberikan biaya penghidupan selama masa iddah” 9 
 

Selain itu adapula pertimbangan hukum lain yang digunakan oleh 

hakim dalam memutus Perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po yaitu, bahwa 

                                                             
9 Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, Ponorogo 26 April 2022. 
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hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan Pengadilan 

Agama adalah berimbang, hal ini sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 

huruf c, yang mana dalam pasal 2 huruf b, dan d tertulis bahwa hakim 

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas 

non diskriminasi, dan persamaan didepan hukum, sedangkan dalam pasal 3 

huruf c dituliskan bahwa pedoman mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum bertujuan agar menjamin hak perempuan 

terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Hal ini juga 

disampaikan oleh Bapak Sukahata Wakono, dalam wawancara yang penulis 

lakukan, beliau menyampaikan bahwa: 

“…yang pertama PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak-hak 

perempuan ya, yang kedua rapat agama terkait menghukum biaya 

eksekusi, sebenarnya itu kalau kita berbicara dengan struktur 

undang-undang maka keputusan Mahkamah Agung dan peraturan 

Mahkamah Agung itu, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum 

yang kuat untuk menghukum seseorang untuk membayarkan iddah 

karena, secara jenjang hukum, secara struktur peraturan dia itu 

enggak masuk, TAP MPR, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya, 

kemudian mana? Keputusan Mahkamah Agung itu masuk dimana? 

Kan nggak ada. Tapi Undang-Undang menurut Pasal 50 Tahun 2008 

tentang Kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan kehakiman, 

Undang-Undang Mahkamah Agung itu, negara memberi 

kewenangan kepada Majelis Hakim, karena Hakim itu adalah 

sumber hukum, maka keputusan itu, keputusan kamar agama itu 

dijadikan oleh majelis hakim sebagai pendapatnya, jadi gini 

menimbang berdasarkan rapat agama, rapat hakim agama, rapat 

hakim agung agama, pada tanggal sekian, keluarlah PERMA nomor 

sekian, mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, yang 

berbunyi “apabila seorang suami dihukum untuk membayar hak-hak 

iddahnya sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang pengadilan” 

oleh majelis hakim, pendapat ini sangat sesuai dengan pendapat 

majelis hakim, maka majelis hakim menggunakan pendapat ini 
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sebagai pendapat majelis untuk menghukum penggugat atau 

pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah, karena dia 

secara struktur hukum, dia itu tidak ada dalam kewenangannya, 

maka hakim hadir mengambil pendapat ini, sebagai pendapat 

majelis hakim, untuk menghukum dia (Pemohon)...”.10 

Dengan ini yang menjadi Dasar hukum hakim dalam memutus 

perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po adalah PERMA Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum. Selain itu adapun keputusan kamar agama yang dijadikan pendapat 

oleh hakim dalam memutus perkara yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang 

membahas tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istir yang 

tidak nusyuz dikatakan dalam SEMA ini bahwa “mengakomodir PERMA 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat 

diberikan mut’ah, dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. 

Diktum ini juga ditujukan agar terpenuhinya hak perempuan setelah 

perceraian, seperti halnya yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 

yang mana surat edaran ini menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk melindungi hak-hak 

perempuan pasca perceraian. Dalam melaksanakan diktum tersebut pihak 

suami harus membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak 

dilaksanakan, kemudian setelah nafkah iddah dan mut’ah dibayarkan maka 

Pemohon dapat melakukan ikrar talak.  

                                                             
10 Sukahata Wakono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2022 
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Sehingga, tidak ada aturan yang menganjurkan pengucapan ikrar 

talak setelah pembayaran nafkah iddah dan mut’ah, baik di dalam 

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang maupun peraturan yang lainnya, 

dalam hal ini Majelis Hakim memiliki landasan hukum dalam memutus 

perkara yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga dibuat amar 

yang berbunyi pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dilakukan sebelum 

pengucapan ikrar talak, hal ini merupakan diskresi/kebijakan hakim agar 

tidak adanya eksekusi, karena biaya eksekusi bisa saja lebih besar dari biaya 

nafkah iddah dan mut’ah. Sehingga dalam Pasal 131 Kompilasi Hukum 

Islam dikatakan, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 

(enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar 

talak baginya mempunyai kekuatah hukum yang tetap maka hak suami 

untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh, dari 

pasal tersebut dapat dikatakan tidak ada larangan pembayaran nafkah iddah 

dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak. 

Dengan demikian yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus 

perkara Nomor. 1978/Pdt.G/2021/Pa.po adalah Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA 

Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 2 

Tahun 2019. Yang mana peraturan-peraturan tersebut digunakan agar 

terciptanya putusan yang adil dan tidak memberatkan kedua belah pihah, 

dan dapat melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. 
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B. Implikasi Yuridis terhadap Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah 

sebelum Pengucapan Ikrar Talak pada Putusan Perkara Nomor 

1978/Pdt.G/2021/Pa.po di Pengadilan Agama Ponorogo 

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum 

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Suatu putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu: 

kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau 

kekuatan untuk dilaksanakan. 

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung 

kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara dan para pihak terikat 

kepadanya. Keterikatan ini disebabkan mereka telah menyerahkan 

penyelesaian perkara mereka kepada pengadilan. Suatu putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan bukti. Maksudnya, ia bisa 

dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara yang sama dengan perkara 

yang telah diputuskan dalam putusan tersebut. Jenis kekuatan bukti adalah 

mengikat, sempurna dan memaksa, karena putusan pengadilan tersebut 

merupakan alat bukti tulis yang otentik. Sebab ia dibuat pejabat yang 

berwenang membuatnya, yakni hakim. Suatu putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, disamping mempunyai kekuatan mengikat dan 

kekuatan bukti, juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Maksudnya, isi 

putusan itu bisa dilaksanakan secara paksa, apabila pihak yang dibebani 
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suatu beban hukum dalam putusan tersebut tidak mau melaksanakannya 

secara sukarela. 

Implikasi Yuridis Putusan merupakan akibat hukum berupa hak dan 

kewajiban yang ditimbulkan dari putusan yang dikabulkan oleh Majelis 

hakim. Dalam hal ini agar putusan dapat di laksanakan dengan baik oleh 

para pihak tentu saja hakim memiliki tindakan yang mana tindakan ini 

digunakan sebagai akibat hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak 

melaksanakan isi putusan dengan sebagaimana mestinya. Seperti yang 

sudah penulis paparkan sebelumnya, terdapat beberapa akibat hukum yang 

harus dilakukan oleh Pemohon. 

Pertama tentu saja Pihak Pemohon harus membayar sejumlah 

nafkah iddah dan mut’ah yang telah disepakati dan di putuskan dalam 

sidang Pengadilan Agama sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam hal besar 

jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang diberikan, harus disesuaikan dengan 

kebutuhan istri dan kemampuan ekonomi suami, yang mana hal ini 

disampaikan juga oleh bapak Titik Nurhayati dalam wawanacara yang 

penulis lakukan, beliu mengatakn bahwa:  

“....jadi nanti bisa kita pertimbangkan dengan kemampuan suaminya 

berapa, kalau mut’ah itu sebenarnya nggak ada ketentuan harus sesuai 

dengan dulu maharnya berapa itu harus dikembalikan, nggak. Jadi ya kita 

ukur usia perkawinannya, walaupun usia perkawinannya itu sudah lama ya 

disesuaikan dengan nanti kemampuan suami berapa, jadi ya kalau lama ya 

agak besar, kalau seumpama, menikah 25 tahun terus isterinya minta 10 juta 

tapi suami hanya mampu Rp. 500.000, kan itu jenglek tenan, jadi nanti kita 

sesuaikan, tidak memihak pada isteri juga tidak memihak pada suami, ya 

mungkin kita kasih setengahnya lah gitu..”. 11 

 

                                                             
11 Titik Nurhayati, Hasil Wawanvcara, Ponorogo, 26 April 2022 
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Dengan demikian yang menjadi acuan dalam menentukan besaran 

jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang diberikan adalah tergantung kepada 

kemampuan ekonomi suami (Pemohon), hal ini juga dituangkan dalam 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mana dalam SEMA ini mengatakan 

bahwa “hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, 

dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan 

dengan menggali fajta kemampuan ekonomu suami dan fakta kebutuhan 

dasar hidup istri dan/atau anak”. 12 

Kedua apabila putusan sudah dijatuhkan maka kepada para pihak 

diberi kesempatan dalam jangka waktu 14 hari untuk melakukan upaya 

hukum, apabila tidak ada upaya hukum, maka Pemohon dan Termohon 

dianggap setuju atas putusan tersebut, yaitu untuk menjatuhkan talak dan 

turunannya, kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang untuk 

pengucapan ikrar talak, selama jangka waktu yang diberikan (sejak 

diputuskannya waktu pengucapan ikrar talak, sampai sidang pengucapan 

ikrar talak) oleh majelis hakim, Pemohon diberi kesempatan untuk  

menyerahkan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon ( isteri ), dapat 

juga Pemohon menyerahkan/menitipkan sejumlah uang yang menjadi 

beban sebagaimana dalam putusan kepada kasir (di Pengadilan Agama) 

yang kemudian pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan, 

Pemohon menyerahkan kuitansi kepada Termohon yang digunakan sebagai 

bukti untuk mencairkan nafkah iddah dan mut’ah kepada kasir di 

                                                             
12 SEMA Nomor 3 Tahun 2018. 
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Pengadilan Agama Ponorogo. Apabila Pemohon tidak dapat melaksanakan 

putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu membayar nafkah iddah 

dan mut’ah selama jarak waktu yang ditentukan maka Pemohon dapat 

memohon untuk perpanjangan waktu yaitu, selama 6 bulan (terhitung sejak 

ditetapkannya waktu pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak) untuk 

membayarkan nafkah iddah dan mut’ah. Apabila Pemohon tidak 

membayarkan nafkah iddah dan mut’ah tersebut, maka Pemohon tidak 

dapat melaksanakan ikrar talak, kecuali Termohon sepakat merelakan 

Pemohon untuk melakukan ikrar talak sebelum nafkah iddah dan mut’ah 

dibayarkan. 

Ketiga, apabila selama tenggat waktu yang diberikan Pemohon tidak 

dapat membayarkan nafkah iddah dan mut’ah, maka Putusan Pengadilan 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi (gugur), Pemohon 

dan Termohon akan kembali menjadi suami isteri yang sah, karena dianggap 

tidak serius untuk melaksanakan perceraian.  

Hal-hal tersebut di atas, juga disampaikan oleh majelis hakim dalam 

wawancara yang penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa: 

“...kan 14 hari ya, setelah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) setelah 

perkara itu diputus, maka ada waktu jeda 14 hari, 14 hari ini untuk 

oleh Undang-Undang diberikan hak kepada Pemohon atau 

Termohon untuk mengajukan upaya hukum banding, kalau ternyata 

dalam masa 14 hari ini, Termohon tidak mengajuin banding, 

Pemohon juga tidak mengajukan banding, maka perkaranya BHT, 

kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka suami ini akan di 

panggil lagi oleh pengadilan untuk menjatuhkan ikrarnya, tetapi 

sebelum diputus itu sudah disampaikan, dia (Hakim) pasti akan 

membaca putusan, bahwa ikrar talak itu sbeelum dijatuhkan, dan 

biasanya majelis hakim selalu mengingatkan, jadi setelah diputus, 

menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sekian, 
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mut’ah sekian. Kemudian hakim mengatakan “mas, ingat setelah 14 

hari sampean dipanggil untuk ikrar talak di pengadilan, tapi saat 

sampean datang untuk menjatuhkan ikrar talak, sampean harus 

siapkan uang ini (nafkah iddah dan mut’ah)”, nah setelah 14 hari, 

jika sudah berkekuatan hukum tetap, kita panggil suaminya untuk 

melakukan ikrar, kemudian kan kita menasihati lagi untuk baikan, 

tapi kalau tetap mau bercerai, kita tanya tentang nafkah iddah dan 

mut’ah-nya udah disiapin atau belum, kalau sudah kan dia serahkan 

ke kasir (Pengadilan Agama) nanti kita minta kuitansinya, kemudian 

dikasihkan ke istrinya, nanti kuitansinya ini diambil untuk 

mencairkan uangnya, setelah itu mereka berdiri dan mengucapkan 

ikrar talak...”. 13 

Dengan demikian tenggat waktu yang diberikan oleh majelis hakim 

sebagai akibat hukum apabila tidak melaksanakan putusan adalah sebagai 

upaya agar hak perempuan yang harus didapatkan setelah perceraian dapat 

terpenuhi dengan baik, jika tidak dilakukan upaya hukum seperti ini dapat 

mempersulit pihak isteri dalam memperoleh hak-haknya setelah terjadinya 

perceraian, karena dikhawatirkan apabila Pemohon telah melakukan ikrar 

talak dan tidak dapat memenuhi pembayaran nafkah iddah  dan mut’ah, 

maka hak yang semestinya didapatkan oleh Termohon setelah terjadinya 

percerain tidak terpenuhi. 

Dalam perpanjangan waktu selama 6 bulan, ternyata bukan sekedar 

pendapat hakim, namu hal ini termuat dalam KHI Pasal 131 ayat 4, yang 

mana dalam pasal ini berbunyi “Bila sumai tidak mengucapkan ikrar talak 

dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak  putusan Pengadilan Agama 

tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

                                                             
13 Sukahata Wakono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2022. 
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maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya 

tetap utuh”.14 

Sebelum adanya peraturan dalam hal pembayaran nafkah iddah dan 

mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, banyak kasus-kasus dimana 

Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut’ah sehingga hak 

Termohon tidak dapat terpenuhi, sebenarnya jika terjadi hal seperti ini 

Termohon dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan agar hak-hak 

Termohon dapat terpenuhi, namun dalam hal eksekusi, banyak Termohon 

yang memilih tidak terpenuhinya hak-hak setelah perceraian, daripada 

mengajukan eksekusi ke Pengadilan, karena biasanya biaya eksekusi lebih 

besar daripada nafkah iddah dan mut’ah yang di berikan, sehingga banyak 

Pemohon yang memilih tidak mengajukan eksekusi dan memilih tidak 

terpenuhinya hak-hak setelah terjadinya perceraian, sebagaimana di 

sampaikan oleh bapak Sukahata Wakono: 

“Sebenarnya munculnya PERMA nomor 3 Tahun 2017 itu karena 

ada pelaku suami yang kabur, suami yang tidak membayar iddah dan 

mut’ah, karena adanya keluhan-keluhan seperti itu ternyata di pengadilan 

banyak tidak bisa mengeksekusi hak-hak perempuan terkait mut’ah dan 

iddah, akhirnya dibuatlah aturan itu, aturan oleh Mahkamah Agung bahwa 

setiap cerai talak suaminya itu dibebani untuk membayar iddah dan mut’ah, 

maka sebelum diikrarkan harus dibayar dulu hak-hak nya, kalau dulu ya 

banyak kabur dia, suami pergi, suami tidak mau bayar. Waktu itu kita 

(Hakim) berdiskusi banyak terkait dengan eksekusi karena iddah dan 

mut’ah itu dia sudah masuk dilingkup eksekusi, putusan-putusan pengadilan 

ya gitu, sudah selesai ya sudah diputus, tinggal pihak menjalan kan atau 

tidak, kalau memang salah satu pihak tidak menjalankan, ya ajukan ke kami 

untuk dilakukan eksekusi, tapi ternyata iddah dan mut’ah itu (jumlahnya) 

lebih sedikit dari biaya eksekusinya, maka peraturan itu dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung untuk menghemat orang yang akan dieksekusi 

barangnya. Dulu banyak hak-hak perempuan itu yang tidak bisa dieksekusi 

                                                             
14 Kompilasi Hukum Islam Pasal 131  
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oleh Pengadilan, tetapi setelah PERMA itu dikeluarkan maka hak-hak 

perempuan itu sekarang terlindungi, karena sebelum di ikrar suami itu harus 

membayar nafkah iddah dan mut’ah.” 15 
 

Di Pengadilan Agama Ponorogo, tidak ada pemberian nafkah iddah 

dan mut’ah sebelum ikrar talak, yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon, 

dalam arti semenjak adanya perintah untuk membayarkan nafkah iddah dan 

mut’ah sebelum ikrar talak, Pihak yang berperkara menjalankannya dengan 

baik, sehingga menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, akibat 

hukum yang didapat apabila tidak melaksanakan putusan belum pernah 

terjadi pada pihak berperkara (cerai talak) di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Seperti yang disampaikan oleh majelis hakim yang memutus perkara 

bahwasannya: 

““.., mengenai implikasi yuridis, sebenarnya di sini bagus sih, kalau 

di Ponorogo nggak ada masalah, ya maksudnya secara yuridis orang bayar, 

berjalan lancar aja, saya belum dapat kasus kayak punya saya di Soreang 

yang sudah dihukum tapi dia baru hanya bisa menyiapkan uang 10 juta tapi, 

istrinya nggak mau terima, ternyata diluar informasi, pengacaranya 

memberi tahu, gara-gara itu suaminya nikah lagi, akhirnya kan istri pertama 

tergantung, bingung dia, meskipun menurut putusannya iya (boleh bercerai), 

tapikan ikrar talak belum dijatuhin, kembali lagi dia (menjadi suami istri), 

kan istrinya menjadi terlantarkan. Jadi gini kalau terhadap nafkah iddah itu 

untuk akibat hukumnya, selama ini yang saya dapatkan berjalan lancar, 

kemarin sampai kasasi, ada perkara kasasi itu, kemaren disini 20 juta terus 

ngajuin banding 20 juta, terus kasasi ke Jakarta malah di tambahi 40 juta, 

akhirnya suaminya terima untuk membayar 40 juta, diperhitungkan dari 

waktu tunggu dia sampai kasasi, dan dianggap mampu untuk membayar 40 

juta ya udah di bayar diserahkan, tapi kalau kasusnya seperti yang di 

Soreang, akhirnya terjadi kasus baru kan poligami. Jadi secara kasus untuk 

pemberian nafkah iddah dan mut’ah itu sudah berjalan sudah sesuai dengan 

aturan yang kita pakai sekarang ini, cuma kadang-kadang ada laki-laki nakal, 

akhirnya hak-hak perempaun tidak terbayarkan, jadi implikasinya ya 

akhirnya memang hak-hak perempuan itu terlindungi bukan karena 

peraturannya, tapi karena perintah agamanya seperti itu...”.16 

                                                             
15 Sukahata Wakono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2022. 
16 Sukahata Wakono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2022. 
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Sehingga dengan demikian adanya perintah putusan yang 

mengharuskan Pemohon membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum 

melaksanakan ikrar talak  kepada Termohon tidak memberatkan kedua 

belah pihak dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa paparan yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan; 

1. Dalam memutus perkara Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po Majelis hakim 

memiliki beberapa pertimbangan hukum sehingga dapat memberikan 

keputusan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah 

sebelum pengucapan ikrar talak, pertimbangan hukum tersebut antara lain 

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c, dan KHI 

Pasal 149 huruf a dan b yang mana peraturan-peraturan ini membahas 

tentang pemberian nafkah iddah dan mut’ah, adapun pertimbangan hukum 

lainnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan 

SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun dalam Undang - Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak 

dijelaskan kapan seharusnya nafkah iddah dan mut’ah diberikan, tetapi 

dalam dalam memutus perkara ini hakim lebih mengutamakan PERMA 

Nomor 3 tahun 2017, karena dianggap responsif terhadap kaum perempuan, 

sehingga hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi. 

2. Implikasi Yuridis yang merupakan akibat hukum yang timbul dari 

pelaksanaan putusan Nomor 1978/Pdt.G/2021/Pa.po adalah bahwasanya 

jika Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut’ah  sesuai dengan 
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jumlah yang telah ditentukan pada saat sidang pengucapan ikrar talak maka 

majelis hakim akan memberikan waktu selama 6 bulan (sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat 4) untuk menyelesaiakan 

pembayaran nafkah iddah dan mut’ah, apabila dalam tenggat waktu 6 bulan 

Pemohon tidak dapat membayarkan juga, maka putusan Pengadilan tentang 

pelaksanaan pengucapan ikrar talak akan gugur, Pemohon dan Termohon 

kembali menjadi suami isteri, karena dianggap tidak serius untuk 

melaksanakan perceraian. 

B. Saran-saran  

Terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan 

ikrar talak, maka penulis menyarankan: 

a. Kepada Pengadilan Agama Ponorogo, diharapkan agar praktek ini dapat 

terus dilaksanakan dengan baik, demi dapat memberikan putusan yang adil 

dan lebih bermanfaat bagi para pihak. 

b. Kepada para hakim, diharapkan agar dapat terus berlaku adil kepada pihak-

pihak yang berperkara, dan dapat menerapkan peraturan dengan sabaik-

baiknya bukan seadanya, ketika terdapat suatu perkara, tetapi peraturan 

tidak dapat menyelesaikannya, diharapkan kepada para penegak hukum 

agar dapat berijtihad dan melihat lebih luas sehingga putusan yang 

dikeluarkan dapat bermanfaat dan berkeadilan bagi semua pihak.
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