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ABSTRAK 

 

Huda Efendi Saputro. 2019 Implimentasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap 

hak-hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyyah) Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Udin Safala, M.H.I 

 

Kata Kunci:  Implimentasi, Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, Prespektif Perma. 

Praktek perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat) di 

Pengadilan Agama, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi 

perceraian, hak-hak istri tersebut seperti nafkah madhiyah, nafkah mut’ah, nafkah 

iddah bahkan dalam hal hak hadhonah (hak asuh anak). Pada putusan-putusan 

Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat istri atau Penggugat tidak 

mendapatkan hal tersebut, begitupula dalam perkara cerai thalak yang mana tidak 

dihadiri oleh pihak istri, seolah-olah hak-hak tersebut lepas begitu saja, sehingga 

hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan 

dengan hukum. Pada penelitian ini penulis menitik fokuskan pada permasalahan 

terkait pemahaman hakim pengadilan Agama Ponorogo terhadap hak-hak istri 

pasca perceraian perspektif perma no. 03 tahun 2017. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi 

Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara 

cerai talak yang di putus secara verstek di pengadilan agama Ponorogo? 2. 

Bagaimana Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca 

perceraian dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Ponorogo? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Bahwa hak-hak 

istri yang terlekat pasca adanya perceraian karena kehendak suami (cerai thalak) 

yang diputus hakim secara thalak, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengajukan 

perlawanan dalam bentuk Verzet, ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka 

seluruh hak-hak istri menjadi gugur, karena istri dianggap telah melepaskan hak-

haknya untuk meminta. 2.  Bahwa meskipun dengan adanya PERMA No.3 tahun 

2017 hak-hak istri utamanya dalam hal ini adalah hak nafkah menjadi gugur, 

karena yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, 

sehingga istri dianggap Nusyuz. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan 

mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, 

tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin 

persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai 

fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak 

perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup 

serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga 

tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan 

perseorangan dengan kepentingan masyarakat. 

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka 

seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai 

perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Lahirnya Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 

1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan 

salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat 

hukumnya.
1
  

                                                           
1
 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Medpress (Anggota IKAPI), 

Yogyakarta, 2008), 6. 
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Manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam hidup di 

dunia,timbulnya rasa cinta antara pria dan wanita merupakan hal yang 

manusiawi dalam kehidupan manusia, tentunya seorang pria dan wanita yang 

menjalin hubungan menginginkan hubungan mereka bisa berlanjut sampai 

dengan pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan menurut terminologi 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana 

setelah pernikahan mereka bisa membangun kehidupan rumah tangga dan 

mecapai tujuan-tujuan mereka dalam satu keluarga. Berkeluarga berarti 

memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang 

pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin 

hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan 

jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang lahir dalam 

keluarga suami isteri tersebut, menjalin persaudaraan antara keluarga besar 

dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri.
2
 

Setiap pasangan suami-istri pastinya menginginkan kehidupan rumah 

tangga yang selalu bahagia, harmonis dan kekal, tetapi sayangnya di dalam 

kenyataannya tidak akan selalu sesuai yang diinginkan, kadang-kadang ada 

perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena, keegoisan, 

perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan lain-lain. Terkadang tuntutan 

seorang istri kepada suami dan/atau sebaliknya dengan tuntutan yang 

berkelebihan menjadi sebab utama adanyaperselisihan dan pertengkaran yang 

dapat berujung pada perceraian. Apabila suami-isteri terjadi perselisihan dan 

                                                           
2
 Fuad kauma dan Nipan, 1996,Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi 

Suami Isteri Baru Menikah, Banjarnegara, Mitra pustaka, hlm3 
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pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memuncak 

serta tidak dapat dirukunkanlagi, maka biasanya salah satu dari suami dan/atau 

isteri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka 

sebagaimana tersebut di atas, dia akan mengajukan gugatan perceraian bila 

yangmengajukan perceraian pihak isteri, atau permohonan perceraian bila 

yang mengajukan perceraian pihak suami.  

Gugatan cerai atau permohonan perceraian tersebut di ajukan ke 

Pengadilan Agama bagi warga negaraIndonesia yang beragama Islam dan ke 

Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Bagi pasangan suami yang 

beragama Islam, bila kondisi rumah tangganya yang sudah sedemikian 

parahnya dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka suami tersebut 

mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat tinggal isterinya. Bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya 

mempunyai beberapa hak yang merupakan kewajiban bagi suami yang akan 

menceraikannya. Hak-hak isteri tersebut diantaranya adalah hak alimentasi 

(nafkah), dan hak alimentasi tersebut bisa berupa nafkah yang belum atau 

tidak diberikan oleh suami kepada isteri, nafkah pasca terjadinya perceraian 

yang disebut nafkah iddah dan mut’ah atau pemberian wajib dari suami yang 

menceraikan isterinya baik berupa uang maupun benda-benda lainnya. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. 

Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga 
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melihat dari sisi Peraturan Perundang-undanganyang mengatur dan 

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24 A 

Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung 

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-

undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang-

Undang. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah 

Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. 

Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 

ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yaitu : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. 

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai  

peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip lex specialis 

derogat lex generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum 

yang bersifat umum), artinya  PERMA bagi dunia hukum dan peradilan 

memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian 

perkara sebagai bentuk public service, hal ini menandakan begitu pentinganya 

kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.
3
 

                                                           
3
 Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hal.278-279   



   5 
 

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, 

sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan 

PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No. 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 

PERMA No.3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan 

penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang 

berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam 

memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan  prinsip-prinsip 

nondiskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia 

telah meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. 

Dengan Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan 

internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa 

semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan Perundang-

undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara 

bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis 

kelamin atau gender dan Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui 

kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses 

terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Lebih 

jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap 

praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di 

Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan 
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(termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka 

gender.  Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan 

dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang 

isinya : a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia b.Non diskriminasi 

c.Kesetaraan gender d. Persamaan di depan hokum e.Keadilan f.Kemanfaatan 

g.Kepastian hokum. 

PERMA ini di ciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No.3 Tahun 2017 

menjelaskan : 

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang 

berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai 

saksi, atau perempuan sebagai pihak” 

PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di 

Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparatur 

Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Dengan 

demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi 

wewenang Peradilan Agamayang sebagai besar salah satu pihaknya adalah 

kaum perempuan, yakni adalah perkara perceraian yang merupakan perkara 

yang dominan diterima dan diputus oleh Peradilan Agama. 

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib 

memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan 

keadilan gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak 

dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan 
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hak-haknya oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam mengadili 

perkara perceraian para Hakim wajib memahami niliai-nilai keadilan gender 

yang belum terakomodir oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku 

seringkali terabaikan oleh para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh BADILAG, bahwa materi pelatihan 

PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan Dengan Hukum, meliputi:  

1. Hukum Internasional dan Nasional yang terkait dengan perempuan 

2. Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh Hakim 

3. Implementasi kongkrit asas dan tujuan PERMA No.3 Tahun 2017 

4. Contoh-contoh putusan yang pro gender dan bias gender  

5. Hukum materil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender. 

Beberapa isu tentang hukum materil perkara antara lain meliputi porsi 

pembagian warisan, hukum adat, makna nusyuz dalam perkara perceraian, 

hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, kekerasan dalam rumah 

tangga, dan sebagainya. 

Perceraian dalam Pengadilan Agama terbagi dalam dua bagian yaitu 

permohonan cerai thalak dan gugatan cerai gugat. Didalam permohonan cerai 

talak Hakim harus memperhatikan beberapa hal untuk tidak melakukan 

diskriminasi terhadap perempuan. Boleh atau tidaknya suami mentalak istri 

tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan setelah Pengadilan 

mendengar sendiri pendapat dan bantahan istri. Istri bukan obyek, istri 

mempunyai hak penuh dalam membela kepentingannya termasuk hak-
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haknyadi persidangan dan istri berhak mengajukan bukti-bukti, duplik, 

gugatan rekonvensi,hal ini sesuai denganasas equality before the law yang 

artinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama didepan 

hokum, dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 juga 

menjelaskan: “Terhadap penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat 

(1), istri dapat mengajukan banding”. 

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Hak-hak istri yang 

ditalak atau diceraikan oleh suaminya ditentukan sebagai berikut : Bilamana 

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

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

atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 

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

iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam 

keadaan tidak hamil; 

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

qobla al dukhul; 

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun; 

Di Indonesia sendiri untuk menghindari segala tindakan diskriminasi 

terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, 

diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan 

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-

Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di 
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hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi 

serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi 

berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Serta 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi 

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 

(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women). Namun meskipun sudah dibentuk undang-undang diatas, perempuan 

masih sering menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan 

haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negative 

berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip 

gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan 

aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan 

mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas 

akses perempuan terhadap keadilan.  Melihat berbagai kondisi tersebut, 

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk 

mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya 

diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah 

satu langkah kongkrit Mahkahamah Agung adalah dengan mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 

untuk menghindari terjadinya diskriminasi ketika pemeriksaan di pengadilan 

berlangsung dan munculnya putusan yang bias dan pro gender. Misalnya 

dalam perkara pembagian harta warisan, hukum adat, nusyuz dalam 
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perceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, KDRT, dan 

sebagainya.
4
 

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan semua 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan diatur pada 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yaitu: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang”. 

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah 

memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga 

Negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi 

terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cenderung lemah daripada kaum 

pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on 

Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang 

menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di 

hadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya 

diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan 

kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis 

kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban 

negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap 

keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka 

                                                           
4
 Rahmat Arijaya, “Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017”, dalam 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilahmateri- 

pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017, diakses pada 18 november 2017 
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sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita 

(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.
5
 

Praktek perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat) di 

Pengadilan Agama, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi 

perceraian, hak-hak istri tersebut seperti nafkah madhiyah, nafkah mut’ah, 

nafkah iddah bahkan dalam hal hak hadhonah (hak asuh anak). Pada putusan-

putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat istri atau Penggugat 

tidak mendapatkan hal tersebut, begitupula dalam perkara cerai thalak yang 

mana tidak dihadiri oleh pihak istri, seolah-olah hak-hak tersebut lepas begitu 

saja, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan 

yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam mengadili perkara perempuan 

yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 

Tahun 2017, oleh sebab itu Hakim seharusnya melakukan hal hal sebagai 

berikut :  

“a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam 

Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis b. Melakukan 

penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang 

dapat menjamin kesetaraan gender c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan 

                                                           
5
 A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak 

yang 

Menjadi Korban Perceraian”, dalam  http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-

kaumperempuan- dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf, diakses pada 28 Pebruari 2019 dan 
Fathan Qorib, “4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan, dalam 
http://www.hukumonline.com/berita-baca-lt9bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadiliperkara- 

perempuan/, diakses pada 28 Pebruari 2019. 

http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaumperempuan-/
http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaumperempuan-/
http://www.hukumonline.com/berita-baca-lt9bddcec400/4-larangan-hakim-saat-mengadiliperkara-
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lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat  guna menjamin 

kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi d. 

Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian 

internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.” Berkaitan 

dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

“IMPLEMENTASI PERMA NO. 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-

HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri 

pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang di putus secara verstek di 

pengadilan agama Ponorogo? 

2. Bagaimana Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri 

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Ponorogo? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-

hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang di putus secara 

verstek di pengadilan agama Ponorogo.  
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2. Untuk mengetahui Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-

hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama 

Ponorogo. 

 

D. KEGUNAAN PENILITIAN 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

ketentuan Pasal 2 dan 6 Perma No. 03 tahun 2017 dalam mengadili 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan, khusunya bidang hukum sehingga bisa memperkaya 

khazanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi 

mahasiswa Syariah, khusunya program studi Ahwalus Syakhsyiah dan 

penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam memutuskan 

masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan maka diperlukan 

pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis 

menyusun atas enam bab. Yaitu sebagai berikut : 

Pada bab pertama ini penulis akan menjelaskan  secara  umum  mengenai  

latar  belakang  masalah,  rumusan masalah,  tujuan  penelitian, dan kegunaan 

penelitian. Selanjutnya  
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pada bab kedua dalam bab ini penulis akan uraikan tentang kajian Teori. 

Selanjutnya  

pada bab ketiga penulis akan memaparkan tentang implementasi perma 

no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian di pengadilan 

agama ponorogo. 

Pada bab keempat peneliti akan memaparkan analisis data yang telah 

didapatkan mengenai Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-

hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang di putus secara 

verstek dan Implementasi Perma No. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri 

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.  Kemudian  

pada bab kelima ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari 

rumusan masalah di bab 1 dan saran dari penrliti yang telah dilakukan penulis 
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BAB II 

PERMA NO. 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK ISTRI 

PASCA PERCERAIAN 

 

A. PENGERTIAN PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG 

Peraturan mahkamah agung pada dasarnya adalah bentuk peraturan 

yang berisi ketentuan bersifat hokum acara. Sedangkan, surat edaran 

mahkamah agung bentuk edaran pimpinan mahkamah agung ke seluruh 

jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, 

yang lebih bersifat administrasi.
6
 

Fatwa mahkamah agung berisi pndapat hukum  mahkamah agung yang 

diberikan atas permintaan Lembaga negara. Surat keputusan ketua  atau 

mahkamah agung SK KMA adalah surat keputusan (baschikking) yang 

dikeluarkan ketua bahkamah agung mengenai satu hal tertentu.  

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah 

Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. 

Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 

ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yaitu : 

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang  diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”  

                                                           
6
 Henry p. panggabean. Fungsi mahkamah agung dalam praktik sehari-hari, (Jakarta: 

sinar harapan, 2001), 144 

15 
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Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai 

peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip lex 

specialisderogat lex generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan 

hukum yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum  dan 

peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-

penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, hal ini menandakan begitu 

pentinganya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.
7
 

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 

Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan 

PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No.3 Tahun 2017. 

 

B. PERMA No. 3 Tahun 2017 

PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan 

penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang 

berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam 

memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-

diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia telah 

meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. 

Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan  kovenan 

internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa 

semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan Perundang-

                                                           
7
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah 

Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004) hal.278-279. 
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undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara 

bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis 

kelamin atau gender dan ndonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui 

kewajiban negara untuk memastikan bahwa  perempuan memiliki akses 

terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Lebih 

jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap 

praktikpraktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di 

Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan 

(termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka 

gender. 

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan  berhadapan 

dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang 

isinya :  

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia  

b. Non diskriminasi  

c. Kesetaraan gender  

d. Persamaan di depan hukum  

e. Keadilan  

f. Kemanfaatan 

g. Kepastian hukum 
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PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 

menjelaskan: 

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan 

yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, 

perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak” 

 

materi pelatihan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yaitu: 

1. Hukum Internasional dan Nasional yang terkait dengan perempuan.  

2. Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh 

Hakim.   

3. Implementasi kongkrit asas dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017.  

4. Contoh-contoh putusan yang pro gender dan bias gender.  

5. Hukum materil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender.  

Beberapa isu tentang hukum materil perkara antara lain meliputi 

porsi pembagian warisan, hukum adat, makna nusyuz dalam perkara 

perceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, kekerasan 

dalam rumah tangga, dan sebagainya.
8
 

 

C. KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) 

Kejelasan posisi atau kedudukan sebuah peraturan hukum menjadi 

sangat penting dalam kajian hukum Negara Republik Indonesia yang mana 

                                                           
8
 www.badilag.com, diakses pada tanggal  3 Maret 2018, pukul 14.00 

WIB. 
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setiap undang-undang atau peraturan yang dibentuk harus memiliki dasar 

sandaran/cantolan dari peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi. 

Peraturan atau undang-undang yang lebih rendah kedudukanya dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi sudah menjadi asas 

yang tak bisa ditawar.  

Pada umumnya, hukum tertulis itu merupakan produk legislasi oleh 

parlemen atau produk regulasi oleh pemegang kekuasaan regulasi yang 

biasanya berada di tangan pemerintah atau badan-badan yang mendapat 

delegasi kewenangan regulasi lainnya. Oleh karena itu bentuknya dapat 

berupa legislative acts seperti undang-undang atau executive acts seperti 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Bank Indonesia, dan 

sebagainya. Demikian pula lembaga-lembaga pelaksana Undang-undang 

lainnya yang diberi kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan-

peraturan yang bersifat internal seperti Mahkamah Agung menetapkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Mahkamah Konstitusi menetapkan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Badan Pemeriksa Keuangan juga 

demikian juga lain sebagainya.
9
 

Pembentukan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk 

memecahkan kebuntuan hukum atau kekosongan hukum acara, selain 

memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum. Namun, 

terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga 

                                                           
9
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2014) hal. 140   
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memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam PERMA menjadi 

merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi 

kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA adalah 

kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat secara kelembagaan 

terhadap Mahkamah Agung. PERMA memiliki ruang lingkup mengatur 

hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga 

peradilannya merupakan salah satu pelaksana dari peraturan tersebut. 

Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan yang sama, sementara itu 

Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan 

dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Karena hal tersebut perlu 

dikaji lebih lanjut secara yuridis normatif kedudukan PERMA dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia di mana posisi 

PERMA sehingga menentukan apakah Mahkamah Agung akan bertindak 

sebagai pembuat, pelaksana sekaligus penguji peraturan yang dibuatnya.
10

 

Dalam sistem hukum Indonesia sumber tata tertib hukum atau tata 

urutan hukum atau hierarki hukum diatur dalam sebuah peraturan tertulis 

sebagai sumber hukum pertama dan utama. Ketentuan mengenai sumber tertib 

hukum itu diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang 

memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia 

dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang kemudian 

diubah dengan ketetapan MPR No. III/MPR/2000.
11

 

                                                           
10

 Nur Solikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, dalam Jurnal 

Rechtsvinding, Februari 2017, hal. 2   
11

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2014) hal. 140   
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Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan 

Undang-undang ini diperluas tidak saja Undang-undang tetapi mencakup pula 

Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang 

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus 

berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem 

hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua 

elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka 

mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-

kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:  

a) materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang 

menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu 

kepastian hukum;  



   22 
 

b) teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;  

c) terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau 

kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan;  

d) penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan 

sistematika. 

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, 

terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, 

yaitu antara lain:  

a) penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah 

satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan 

setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak 

hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya; 

c) pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;  

d) pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam 

penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;  

e) pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan 

Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan;  
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f) penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I 

Undang-Undang ini.
12

 

Berangkat dari teori Hans Kelsen mengenai peraturan perundang-

undangan yang menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan itu dibentuk 

berdasar atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, maka di dalam tata 

susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik 

Indonesia juga dibentuklah peraturan untuk mewadahi segala jenis peraturan 

perundang-undangan tersebut menurut kedudukannya. Hierarki yang 

dimaksud dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 ini adalah perjenjangan 

setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13

 Jadi asas dalam 

undang-undang tersebut berpijak pada teori dari Hans Kelsen sebagaimana 

dipaparkan pada uraian diatas dan pada bab sebelumnya.  

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang telah menggantikan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan menyebutkan dalam bab III pasal 7 tentang jenis, 

hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  

1) Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:  

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  

                                                           
12

 Penjelasan umum undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan   
13

 Lihat penjelasan  pasal  7 ayat (2) undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan.   
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b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;  

d) Peraturan Pemerintah;  

e) Peraturan Presiden;  

f) Peraturan Daerah Provinsi; dan \ 

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  

2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
14

 

Dari pasal tersebut diperoleh pemahaman bahwa peraturan Mahkamah 

Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan. 

Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagaimana termaktub dalam 

pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagai yaitu (1) Jenis peraturan perundang-undangan 

selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, 

Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang 

atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  (2) 

                                                           
14

 https://jdih.mahkamahagung.go.id /   

https://jdih.mahkamahagung.go.id/
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Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan.
15

 

Dari bunyi pasal 8 tersebut menyatakan secara spesifik bahwasanya 

peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu 

sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) “diperintahkan oleh peraturan 

yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. Mengenai frasa 

dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut perlu merujuk kembali kepada 

fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-undang No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79 yang berbunyi selengkapnya 

sebagai berikut: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-

hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”
16

 

Artinya undang-undang memberikan celah dan kewenangan bagi 

Mahkamah Agung untuk mengisi ataupun mengatur segala sesuatunya tentang 

penyelenggaraan peradilan guna kelancaran peradilan itu sendiri. Apabila 

dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam 

suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai 

pelengkap untuk mengisi atau kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan 

undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan 

                                                           
15

 https://jdih.mahkamahagung.go.id /   
16

  ibid 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/
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tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam dalam 

undang-undang tersebut.  

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

dibedakan dengan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. 

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang No. 14 Tahun 

1985 hanya bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian 

Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang 

hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur 

sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban 

pembuktian.
17

 

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi wewenang yang 

bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan tersebut 

hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan.10 sesuai penjelasan 

pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak akan memuat suatu 

aturan yang bersifat mengatur hak dan kewajiban para warga negara yang 

berarti peraturan Mahkamah Agung tidak sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara 

Republik Indonesia. Apabila terdapat peraturan yang dibuat oleh Mahkamah 

Agung yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang warga negara maka 

peraturan tersebut telah melampaui dan melebihi apa yang telah digariskan 

undang-undang. 

                                                           
17

 Penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 

dinukil dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/    

https://jdih.mahkamahagung.go.id/
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Peraturan Mahkamah Agung yang berisi pengaturan dalam hal hukum 

acara, yakni tata cara untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan. Oleh 

karena itu didasari pada pendapat Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum acara 

merupakan suatu peraturan hukum, namun sulit untuk mengatakan bahwa 

hukum acara adalah termasuk ke dalam norma hukum. Sementara semua jenis 

peraturan perundang-undangan adalah termasuk dalam norma hukum oleh 

karena itu hukum acara dalam hal ini peraturan Mahkamah Agung tidak dapat 

dimasukkan dalam kategori hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam 

undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan dijelaskan pada pasal 8 ayat (3) sebagaimana diuraikan 

diatas bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui 

keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai yang dijabarkan diatas.
18

 

 

D. HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN 

 Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas isteri berhak 

mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut 

tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut 

diwajibkan bahwa “bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga 

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” 

maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib 

memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat 
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  Nur Solikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, dalam Jurnal 

Rechtsvinding, Februari 2017, hal. 2   
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kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah 

iddah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang 

diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada 

bentuk perceraiannya, bukan pada lamanya masa iddahnya.  

Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang 

diterimanya itu ada 3 (tiga), macam (Prof. DR. Amir Syarifuddin) yaitu:  

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj’I, dalam hal ini para ulama 

sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana 

yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik 

sandang maupun pangan dan tempat kediaman.  

2. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba’in, apakah itu ba’in sughra 

atau ba’in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat 

tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh 

golongan ini adalah Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri 

tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat 

seperti antara lain Ibnu Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi’i bekas isteri 

tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. 

Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiriy dan beberapa ulama lainnya 

berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah 

juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa 

perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam 

keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam 

ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan 
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tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah ( Pasal 149 

huruf (b) KHI.  

3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam 

keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan 

tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi 

perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi’iy mengatakan 

“berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti 

Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas 

nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.
19

 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban 

mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah 

pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan 

normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan 

dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif 

bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 

Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang 

perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang 

masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnnya 90 

hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 

maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.  
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Selanjutnya, menurut pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu 

tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara 

janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi 

perkawinan yang putus karena perceraianm waktu tunggu dihitung sejak 

jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban 

mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 

selaras dengan hukum islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri 

menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban 

mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut’ah yang pantas 

berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat 

tinggal kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas 

kawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lain.  

Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, 

dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada 

masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan 

lain-lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah, adalah sebagai berikut: 

Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, 

dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada 

masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan 

lain-lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah, adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, 

setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang 
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demikian keruhnya, sehinggga mengakibatkan perkawinan mereka putus. 

Di harapkan apabila pikiran sudah jernih si suami bisa merujuk kembali 

sang istri, sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan 

kembali.  

2. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah diadakan untuk 

menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.  

3. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 atau 4 

bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting 

sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang 

seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.  

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, iddahnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya 

adalah sampai melahirkan kandungannya.  

2. Istri yang masih mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali suci termasuk 

suci waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami 

istri, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 228.  

3. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid iddahnya 

adalah tiga bulan. Ketentuan terdapat dalam Al-Qur’an Surah At-talaq ayat 

4.  

4. Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka 

menurut ketentuan Al-Qur’an surat Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak 

perlu menjalani masa iddah. Apabila pada waktu akad nikah belum di 
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tentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka 

suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri 

yang ditalak sebelum dicampuri itu.  

5. Perceraian dalam jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.  

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami 

yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:  

1. Memberi mut’ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya hendaklah memberikan mut’ah pada bekas istrinya itu. 

Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan 

keadaan dan kedudukan suami. dalam hal ini perempuan boleh minta 

keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan 

kedudukan suami.  

2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu 

selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka 

habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.  

3. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak 

keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, 

itu sama sekali.  

4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja  

21  untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar 

yang atut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-

anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta 

mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah (QS. LXV:6) 
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yang menyatakan: kalau mereka itu bekas istrimu mempunyai anak, maka 

berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami 

wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, 

sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-

anaknya itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya, 

sedangkankan kewajiban nafkah itu tetap belaku, meskipun istri telah 

diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas 

suaminya untuk menyusukan anaknya.
20

 

Sedangkan dalam KHI terdapat 3 (tiga) Pasal yang membicarakan 

tentang mut’ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan Pasal 160, yang 

menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak mencerai isterinya wajib 

memberi mut’ah dengan syarat:  

1. Belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang qobla dukhul  

2. Perceraian itu atas kehendak suami  

Namun pemberian mut’ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas 

suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut’ah juga di isesuaikan 

dengan kepatutan dan kemampuan suami.
21

 Dalam buku lain mengatakan 

bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak 

dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa 

itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun 

hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang belaku semasa dalam hubungan 

perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah 
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 Muhammad Syaifuddin, et al., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 400-
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yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. 

Adapun hak-hak mereka itu adalah sebagai berikut: 

1. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj’i, hak yang diterimanya adalah 

penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk 

perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.  

2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain sughro atau bain 

kubra, dia berhak atas tempat tinggal bila ia tidak dalam keadaan hamil. 

Apalagi ia dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal jua 

mendapatkan nafkah selama masa hamilnya itu. Inilah pendapat jumhur 

ulama’.  

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah 

bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia 

harus menjalani masa iddah dirumah suaminya dan tidak dapat kawin selama 

masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya 

dengan cerai dalam bentuk talak bain.
22

 

Dalam hukum islam, wanita yang ditalak suaminya dan masa iddahnya 

telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. 

Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri 

tersebut telah betul-betul putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak 

lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak 

berkewajiban lagi memberi nafkah pada bekas istrinya.
23
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23
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BAB III 

GAMBARAN UMUM & HASIL PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 

25 Ponorogo yang bersebelahan dengan Pengadilan Negeri Ponorogo. 

Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo ini memiliki dua landasan hukum, 

yaitu : 

a) Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo 

Stbd 1835 No 58. 

b) Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama 

Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 

No 152. 

Secara administratif, Wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo 

meliputi 15 Kecamatan yang terdapat dalam seluruh wilayah Ponorogo, yakni: 

1. Sampung 5. Babadan  9. Sooko 13. Bungkal 

2. Badegan 6. Jenangan 10. Mlarak 14. Sambit 

3. kauman 7. Ngebel 11. Sawo 15. Ngrayun 

4. Sukorejo 8. Pulung 12. Slahung 

 

 

 

35 
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 Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa batas wilayah 

hukum, yakni meliputi : 

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Kabupaten 

Madiun dan Kota Madiun, PA Magetan. 

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Trenggalek. 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Hukum PA Pacitan. 

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Magetan dan PA 

Wonogiri (Jawa Tengah). 

 Untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo mempunyai visi dan misi. Hal ini bertujuan 

untuk mengarahkan hal apa yang ingin dicapai lembaga ini. 

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo adalah sebagai 

berikut : “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang mandiri, 

berwibawa dan bermartabat menuju Badan Peradilan Indonesia yang 

Agung” 

Selain itu lembaga ini juga mempunyai misi yang sangat mulia dan 

sesuai dengan tujuan hukum, yaitu : 

1) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, cepat dan 

biaya ringan. 

2) Menciptakan pola kinerja PINTAR (Profesional, Inovatif, Nyaman, 

Transparan, Akuntabel dan Ramah ) 

3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang SDM, administrasi 

dan manajemen peradilan. 
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4) Memberikan akses berbasis IT terhadap pelaksanaan Tupoksi Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

 Mengingat wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo cukup luas dan volume kasus yang masuk banyak maka terdapat 

delapan Hakim di Pengadilan tersebut, yaitu: 

a. Dr. Drs H.M. Munawan, S.H M.H selaku Ketua Pengadilan 

b. Drs. H. Asrofi, S.H, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan 

c. Drs. Abdullah Shofwandi M.H selaku Hakim 

d. Drs. Maryono, M.H.I selaku Hakim 

e. Dra. Hj Siti Azizah Selaku Hakim 

f. Drs. Slamet Bisri selaku Hakim 

g. Drs. Ngizzudin Wangidi selaku Hakim 

h. Drs. Marilah, M.H selaku Hakim 

Dari kedelapan hakim tersebut ada hakim yang menjadi narasumber 

peneliti, yaitu : Drs. Abdullah Shofwandi, MH, dengan biodata sebagai 

berikut: 

1. Nama : Bapak Abdullah Shofwandi 

 TTL : Madiun, 29 Mei 1967 

 Riwayat Pendidikan : a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri tahun 1980. 

b. Madrasah Tsanawiyah (MTsN) tahun 1983. 

c. Madrasah Aliyah tahun 1986. 

d. S1 IAIN Ponorogo tahun 1991. 

e. S2 UNMER Malang 
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 Riwayat Jabatan : a. Hakim di PA Mempawah tahun 1998. 

b. Hakim di PA Pontianak tahun 2006. 

c. Hakim di PA Situbondo tahun 2010. 

d. Hakim di PA Ponorogo tahun 2014. 

 

B. IMPLEMENTASI PERMA NO. 03 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-

HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO. 

1. Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri 

Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Talak Yang Di Putus Secara 

Verstek Di Pemgadilan Agama Ponorogo. 

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni peraturan 

mahkamah agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari mahkamah 

agung yang di bentukdan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. 

PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang 

sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk 

public service, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA 

dalam penataan peradilan di Indonesia. 

Berdasarkan pasal 32 UU No. 03 Tahun 2009, MA dapat mengatur 

lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan 

peradilan.sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah 

menerbitkan Perma No. 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

peerempuan yang berhadapan dengan hukum. Perma No. 03 Tahun 2017 
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pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi 

diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan 

juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan 

kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili 

suatu perkara.  

PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan 

yang berhadapan dengan hukum, pada pasal 1 ayat (1) PERMA No. 03 

Tahun 2017 menjelaskan “perempuan yang berhadapan dengan hukum 

adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai 

korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak” 

 dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara 

yang menjadi wewenang peradilan agama yang sebagian besar salah satu 

pihaknya adalah kaum perempuan, yakni perkara perceraian. 

Mengenai dengan perihal perceraian, kita tidak boleh condong 

kepada salah satu pihak saja, sehingga kita harus bisa menggali dan 

melihat secara mendalam kasus-kasusnya, tidak terlepas baik itu cerai 

gugat maupun cerai talak, namun kita juga harus bisa memberikan 

pertimbangan hukum yang mengandung unsure keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum, sehingga yang harus kita terapkan yang mengajukan 

gugatan belum tentu benar yang dilawan juga belum tentu salah.disamping 

hal tersebut kita juga harus adil dalam hal pelaksanaan proses persidangan, 

namun semua hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang 

terkandung dalam hukum positif kita. 
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Hakim sebagai pemegang palu keadilan tentu mempunyi 

pemahaman hukum yang luas, terlebih dalam hal perkara yang berada di 

Pengadilan Agama, hakim tertuntut untuk mengetahui hukum-hukum 

islam yang selaras dengan hukum-hukum yang berdasar kepada Al-Qur’an 

Hadits serta Ijma dan Qiyas, sehingga hakim tidak serta merta dalam 

memutuskan perkara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, berikut 

peneliti paparkan hasil wawancara dengan Abdullah Shofwandi, hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo, beliau menuturkan sebagai berikut : 

“Verstek itu merupakan pemutusan perkara karena tidak dihadiri oleh 

salah satu pihak atuapun kedua-daunya tidak hadir; Sedangkan 

konsekuensi hukumnya Gugurnya hak dan kewajiban. Dasarnya Ketentuan 

Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg). 

Pasal 124 HIR: menjelaskan “Apabila pada hari yang telah ditentukan 

penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir 

sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka 

gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara 

tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia 

membayar lebih dahulu biaya tersebut”. 

Pasal 125 Ayat (1) HIR: disebutkan sebagai berikut : “Apabila pada hari 

yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula iatidak menyuruh 

orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil 

dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir 
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(verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan 

tersebutmelawan hak atau tidak beralasan.” 

Hak-hak istri dalam perkara Cerai Thalak itu harus diketahui 

bahwa relasi suami istri perlu dipandang secara dinamis serta harus pula 

diakui bahwa dalam kehidupan rumah tangga ada pembagian kerja yang 

menjadi tanggung jawab bersama yang memungkinkan dikerjakan oleh 

dua pihak sehingga tidak membatasi peranan lingkup hanya sebagai 

pengelola rumah tangga. Peranan suami istri harus dianggap sama 

besarnya. Istri bukan bawahan suami, melainkan mitra dalam membina 

rumah tangga. 

Hakim sebagai pemutus perkara tidak boleh serta merta 

memposisikan isteri sebagai penyebab perselisihan rumah tangga. KDRT 

yang seringkali menimpa istri harus dipandang sebagai tindakan kejahatan 

yang serius dan tidak boleh dibiarkan. Pandangan bahwa nusyuz hanya 

bisa dilakukan istri harus dikesampingkan sebab baik suami maupun istri 

punya potensi untuk melakukan pembangkangan alias nusyuz. Selanjutnya 

Hakim dapat memberikan penilaian yang obyektif mengenai siapa yang 

dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali atas hak asuh anak. 

Hakim juga tidak diperkenankan menggunakan alasan status pekerjaan ibu 

yang menyita waktu di luar rumah untuk menolak hak asuh anak kepada 

isteri. Bahkan hakim dapat memberikan keputusan yang dapat memaksa 

suami untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak di 

bawah 12 tahun, meskipun pihak istri akan menikah lagi. 
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Dalam hal pembagian harta bersama perlu dilihat bahwa antara 

suami istri mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam rumah 

tangga. Istri yang hanya mengurus rumah tidak dapat dijadikan alasan 

untuk bagian harta bersama yang lebih kecil dibandingkan suami yang 

bekerja mencari uang. Hakim perlu memandang bahwa status istri sebagai 

ibu rumah tangga adalah sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses 

penciptaan harta bersama suami istri. Bahkan jika istri memiliki 

pendapatan sendiri yang kenudian digunakan untuk kelangsungan rumah 

tangga harus dihitung sebagai hutang suami yang harus dibayarkan 

terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.Namun semua hal 

tersebut dapat gugur ketika istri digugat oleh suami tidak melawan, 

meskipun secara hak ex officio hakim diperbolehkan untuk memberikan 

hak-hak istri seperti halnya nafkah ataupun hak hadhonah, namun hakim 

tidak boleh serta merta seperti itu, hanya saja kita mengarahkan kepada 

Pemohon supaya setelah adanya perceraian silahkan mntn istri diberikn 

hak-haknya yang utama adalah hak nafkahnya baik mut’ah ataupun iddah, 

ini sebagai bentuk pengamalan ajaran agama (fiqh);
24

 

Jika kaitannya dengan Perma No. 3 Tahun 2017 ya kita kembali 

kepada fakta hukum yang ada didalam persidangan, sehingga garis 

bawahnya, kalau hak itu tidak diminta bagaimana hakim mau memberikan, 

sehingga apabila ada percerain yang dilakukan dengan model Cerai Thalak 

dan pada akhirnya istri tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana 
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mestinya, ya ini bukan kesalahan hakim, namun ini sebagai konsekuensi 

hukum karena istri tidak mau mendatangi persidangan dan meminta apa 

haknya, dan yang perlu diketahui juga, ada itu perlawanan kalau sudah 

diputus secara verstek, apa upayanya yaitu dengan upaya Verzet, sehingga 

istri bisa meminta apa hak haknya dan putusan Versetek bisa 

ditangguhkan, akan tetapi kalau dalam hal Verzet ini tidak bisa 

membuktikan dalil-dalilnya maka Verzet harus ditolak; 

Keuntungan adanya Perma No. 3 tahun 2017 ini bahwa istri atau 

wanita dengan adanya Perma ini semakin mendapatkan perhatian dan 

kepastian hukum, kalau tidak ada perma ini wanita (istri) pasti akan 

banyak mengalami kekalahan dari suami. 

Nafkah yang timbul dari adanya perceraian karena thalak (suami yang 

mengajukan) harus dikasihkan kepada Istri sebelum adanya Ikrar Thalak, 

ini sebagai bentuk memberikan keadilan dan jaminan hukum kepada istri. 

Kalau suami tidak punya benda bergerak nanti apa yang mau dituntut istri 

jika suami tidak memberikan hak-hak istri selepas perceraian khususnya 

dalam cerai thalak, namun secara hukum islam tidak ada ikrar talak tidak 

ada nafkah, sehingga menjatuhkan thalaknya dahulu baru nafkahnya, 

namun ya itu tadi kalau kita berpedoman pada hal ini istri yang akan 

kalah. Maka daripada itu nafkah harus diberikan sebelum ikrar thalak, 

namun juga harus diketahui, bahwa nominal pemberian nafkah itu juga 
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harus dilihat dari segi kemampuan suami sendiri, tidak serta merta hakim 

mengabulkan apa yang diminta oleh istri.
25

 

2. Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri 

Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pemgadilan Agama 

Ponorogo. 

Hak-hak istri pasca perceraian telah diatur baik dalam agama 

maupun hukum positif Indonesia, dalam kaitannya dengan perkara 

tersebut, tentunya diperlukan kepastiana hukum, keadilan hukum sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih aturan dan ketidak jelasan hukumnya, 

berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukana wawancara dengan 

Abdullah Shofwandi, hakim Pengadilan Agama Ponorogo, beliau 

menuturkan sebagai berikut : 

"Praktik cerai gugat yang selama ini berjalan sudah selaras dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Indonesia sebagai negara hukum 

dalam mengatur setiap kehidupan rakyatnya sudah begitu bagus, meskipun 

tidak memungkiri adanya beberapa peraturan-peraturan produk 

pemerintahan yang perlu dikaji ulang, sehingga aturan-aturan tersebut 

akan terus berkembang dengan lues sehingga sedikit demi sedikit akan 

menjadi sempurna. Peraturan-peraturan tersebut sangat vital bagi kami 

penegak hukum, dan lebih diperlukan bagi setiap manusia untuk 

mendapatkan kepastian hukum. Karena bagaimanapun juga, sebuah negara 

ataupun ruang lingkup sebuah kemasyarakatan perlu adanya sebuah 
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legalitas (legal standing) untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum dan 

tentunya yang tidak kalah penting adalah perlindungan hukum juga harus 

diperhatikan.” 

Pada kaitannya dengan persoalan perkawinan dan perceraian yang 

diajukan oleh seorang istri, hal tersebut sudah selaras (relevan) dengan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari 

faktor-faktor yang diajukan oleh setiap prinspal, meskipun persoalan atau 

permasalahan yang kami hadapi berbeda-beda, akan tetapi hal tersebut 

sudah mengacu kepada peraturan yang menjadi payung hukum, yang 

termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, 

selain itu juga bisa dilihat dalam Pasal 73 s/d 86 Undang-Undang 

Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 jo No. 03 tahun 2006 jo No. 50 tahun 

2009 jo Pasal 14 s/d 36 Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975.
26

 

Yang perlu diperhatikan, hakim sebagai pelaksana aturan bukan 

berarti mempermudah adanya perceraian, akan tetapi kamu mengacu 

kepada sebuah norma-norma hukum, yang mana setiap yang mendalilkan 

sebuah dalil dia wajib membuktikan. Bagi yang membantah juga perlu 

untuk membuktikan bantahannya. Jadi tolak ukur dalam setiap perkara 

adalah dalam beban pembuktian, ketika dalam pembuktiannya lemah, 

maka sebaik apapun gugatan yang diajukan oleh penggugat akan kami 

tolak, karena tidak bisa membuktikan apa yang sudah didalilkan, begitu 
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pula sebaliknya, sehingga equality of before law adalah kaidah hukum 

yang harus dikedapankan. 

Berkaitan dengan perceraian yang di ajukan oleh Tenaga Kerja 

Wanita yang dalam ini di kuasakan kepada seorang kuasa hukum seperti 

advokad ataupun pengacara segala prosedurnya itu relevan, tidak ada 

kecacatan hukumnya, kecuali jika surat kuasa yang dikuaskan kepada 

seorang lawyer cacat prosedur, maka akan kami tolak kuasa tersebut, 

sehingga dalam advice hukum pemerintah juga mengatur sedemikian 

baiknya, yang hal ini sangat relevan dengan keadaan zaman seperti ini. 

Akan tetapi yang perlu diingat, bahwa seorang lawyer ataupun hakim 

bukanlah aktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi, meskipun pada 

praktiknya lawyer ataupun hakim mempunyai peran, namun ini bukan 

asumsi yang benar, karena sekali lagi lawyer ataupun hakim hanya 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana undang-undang 

mengatur yang mana dalam hal ini tidak terkecualikan aturan yang berasal 

dari organisasi masing masing yang termuat dalam kode etik profesi. 

Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana lawyer bisa 

bertanggung jawab dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya, 

karena banyak lawyer yang tidak bertanggung jawab sehingga perkara 

yang ditanganinya tidak kunjung selesai, hal semacam ini menjadi citra 

buruk bagi lembaga peradilan. 

Mengenai Hak-hak istri pasca perceraian jika cerainya diajukan 

secara Cerai Gugat, Hak-hak istri bisa dipenuhi, asal dengan syarat istri 
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tidak nusyuz, sehingga ketika istri nusyuz semua hak-haknya gugur. Dan 

selama ini belum ada cerai gugat yang berujung kepada permintaan 

nafkah, karena memang adanya cerai gugat ini yang diinginkan oleh pihak 

isteri hanya cerainya saja, meskipun jika suami itu lalai dalam memberikan 

nafkah istri boleh menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal ini harus 

murni suami yang salah, kalau istrinya yang salah ya itu bisa 

menggugurkan hak-hak istri, seperti nafkah mut’ah nafkah iddah. Secara 

fiqh istri kalau mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak-hak 

nafkah, namun secara Perma No. 3 tahun 2017 istri boleh meminta nafkah, 

namun ya itu tadi garis bawahnya istri tidak boleh nusyuz;
27
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO. 03 TAHUN 2017 TERHADAP 

HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

 

A. ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERMA NO. 03 TAHUN 2017 

TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM 

PERKARA CERAI TALAK YANG DI PUTUS SECARA VERSTEK DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO. 

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri 

yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri 

tersebut. 

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menentukan bahwa : 

“untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana 

suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan 

pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak  

 

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan hukum terhadap 

perempuan yang mana dalam hal ini seorang istri pun juga tergolong 

dalam pembahasan ini, maka Mahkamah Agung mengluarkan sebuah 

peraturan yang didalamnya difungsikan sebagai acuan (Pedoman) bagi 

hakim dalam mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pada 

ranah peradilan agama sendiri tidak jarang diketemui bahwa banyak para 

perempuan yang berhadapan dengana hukum baik sebagai saksi, lawan 

48 
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ataupun sebagai pihak yang mengajukan gugatan itu sendiri, namun semua 

hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang tidak dapat disamakan, 

bahkan banyak pemahaman-pemahaman yang justru terlepas dari aturan 

yang berakibat pada gugurnya hak-hak dan kewajiban yang berhak 

diperoleh oleh siapapun. 

Pada kontek ini, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari salah 

satu hakim di Peradilan Agama mengenai konsep putusan verstek dan 

dampak hukumnya terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai thalak; 

Hasilnya bahwa ketika seorang istri dalam hal ini berposisi sebagai 

termohon tidak menggunakan hak dan kewajibannya untuk datang dimuk 

persidangan mka segala hak istri sebagai Termohon dianggap gugur. 

Penjelasan dari informan tersebut sangat selaras dengan Pemahaman yang 

diuraikan oleh M. Yahya Harapan bahwa kepada hakim diberi wewenang 

menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:
28

 

a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang 

ditentukan tanpa alasan yang sah (Default Without Reason) 

b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang 

berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau 

c. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak 

mempunyai dasar hokum. 

Dengan adanya aturan yang ada dalam HIR Pasal 124 dan 125 hal 

tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan oleh Para Hakim, 
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sehingga Hakim tidak bisa dianggap tidak adil atau bahkan memarginalkan 

seroang istri untuk tidak mendapatkan hak-hak istri pasca percaraian; 

Jika perkara permohonan yakni yang mengajukan adalah suami, 

pihak istri tidak pernah hadir (verstek) dalam persidangan sedangkan 

sudah dipanggil oleh pihak pengadilan maka pihak istri tidak mendapatkan 

nafkah iddah dan mut’ah dan telah diangga istri telah melepasakan hak-

haknya. Kedua, yang melatar belakangi perceraian di Kabupaten Ponorogo 

rata-rata dari keluarga miskin atau menengah kebawah, hal ini akan 

menjadi kendala tersendiri untuk Hakim dalam menjatuhkan atau 

membebani pihak suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah, 

sedangkan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin bersatu kembali. 

Menurut PERMA No 3 Tahun 2017 meskipun putusan verstek, hak-hak 

perempuan harus tetap terpenuhi. Selama ini sebelum adanya PERMA 

tersebut hak-hak perempuan tidak terpenuhi sehingga menjadi kurang adil 

bagi perempuan. Dengan alasan keadilan maka putusan verstek seharusnya 

istri tetap mendapat hak-haknya (nafkah mut’ah). Akan tetapi hal ini 

dianggap bertentangan dengan fiqh. Putusan verstek permohonan talak 

biasanya tidak mendapat mut’ah dan nafkah iddah disebabkan karena istri 

tidak datang di Pengadilan ketika dipanggil dengan patut maka hak-haknya 

gugur. Namun dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017, walaupun istri 

tidak datang dalam persidangan hakim haruslah tetap memberikan hak-hak 

istri seperti (nafkah mut’ah) secara ex-officio demi menciptakan keadilan 

di kedua pihak mengingat suami isri tersebut sudah saling mencintai dan 
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hidup bersama membangun rumah tangga dan istri mengabdi kepada 

suaminya. 

Suami yang pada waktu hari ikrar talak belum siap membayar 

maka pemohon diberi dan atau meminta waktu selama 6 (enam) bulan. 

Pandangan Hakim dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut dirasa pihak 

pemohon mampu tetap memberikan nafkah terhadap termohon, bahkan 

diharap mampu memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon 

agar bisa rukun kembali. Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak 

membayar dan tidak datang lagi ke Pengadilan Agama maka putusan tidak 

mempunyai kekuatan hukum. Namun setelah adanya SEMA No 1 Tahun 

2017 dirubah menjadi yang membolehkan menambah amar supaya 

pemohon membayar beban sebelum atau saat pemohon mengucap ikrar 

talak yang isinya kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan jika 

istri bersedia atau tidak keberatan suami tidak membayar kewajibannya 

kepada istri, maka ikrar talak dapat dilaksanakan. 

Tujuan dicantumkannya atau ditambahkannya didalam amar 

putusan dengan kalimat nafkah iddah, mut’ah dan madliyah dibayar 

sebelum pengucapan ikrar talak adalah agar pemohon melaksanakan 

perintah majelis hakim dan agar ada kekuatan hukum yang mengikat 

antara pemohon dan termohon. Selain itu untuk melindungi perempuan 

(istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan 

eksekusi. Pada permohonan cerai yang dijatuhkan oleh pihak suami, harus 

membayar nafkah-nafkah yang menjadi hak-hak istri seperti nafkah iddah 
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dan mut’ah. Suami harus membayar lunas sebelum mengucap ikrar talak. 

Jika hal seperti itu sudah terlaksana artinya sudah tidak menjadi masalah, 

terkecuali pihak suami (pemohon) belum membawa atau belum memiliki 

uang untuk membayar hak-hak istri. Dalam hal itu Hakim menunda 

pengucapan ikrar talak selama 6 (enam) bulan seperti yang sudah di 

sebutkan Pasal 70 angka 6 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 guna 

melindungi hak-hak istri. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terdapat kendala dalam 

pelaksanaan jika yang bercerai adalah dari keluarga ekonomi menengah ke 

bawah karena setelah diberikan waktu selama 6 (enam) bulan pihak suami 

yang akan mengucapkan talak tidak kembali lagi ke Pengadilan dengan 

alasan tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut, hal ini akan 

menimbulkan mudharat yang sangat bersar terhadap pasangan itu karena 

suami istri tersebut tidak akan rukun kembali. Pada akhirnya biasanya 

pihak istri bersedia tidak dibayarkannya iddah ataupun mut’ah demi bisa 

berpisah atau bercerai dengan suaminya, dan Hakim memenuhi 

permintaan tersebut dengan melangsungkan perceraian mereka. 

Bahwa meskipun sudah ada PERMA No. 3 Tahun 2017 tersebut 

bukan membuat hakim menjadi serta merta dalam memberikan 

putusannya. Hal ini bisa dilihat bagaimana putusan verstek harus 

diberikan. Bahwa Pasal 125 HIR ayat (1) menentukan, bahwa keputusan 
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verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat 

sebagai berikut :
29

 

a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang 

yang telah ditentukan 

b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk 

menghadap 

c. Ia atau kesemuanya telah dipanggil dengan patut 

d. Petitum tidak melawan hak 

e. Petitum beralasan 

Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama, 

baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan 

verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 

dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak 

beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugat ditolak. 

Namun apabila syarat 1,2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada 

kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang 

yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak 

memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, makagugatan 

dinyatakan tidak dapat diterima.
30

 

Mengacu kepada uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, 

hak-hak istri pasca perceraian dalam Cerai Thalak, bisa didapatkan apabila 
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istri tidak melepaskan hak-hak dan kewajibannya, sebagaimana yang telah 

teruraikan dari Pasal 125 HIR diatas, yang mana dalam hal ini informan 

juga menegaskan yakni jika kaitannya dengan Perma No. 3 Tahun 2017 ya 

kita kembali kepada fakta hukum yang ada didalam persidangan, sehingga 

garis bawahnya, kalau hak itu tidak diminta bagaimana hakim mau 

memberikan, sehingga apabila ada percerain yang dilakukan dengan model 

Cerai Thalak dan pada akhirnya istri tidak mendapatkan hak-haknya 

sebagaimana mestinya, ya ini bukan kesalahan hakim, namun ini sebagai 

konsekuensi hukum karena istri tidak mau mendatangi persidangan dan 

meminta apa haknya, dan yang perlu diketahui juga, ada itu perlawanan 

kalau sudah diputus secara verstek, apa upayanya yaitu dengan upaya 

Verzet, sehingga istri bisa meminta apa hak haknya dan putusan Versetek 

bisa ditangguhkan, akan tetapi kalau dalam hal Verzet ini tidak bisa 

membuktikan dalil-dalilnya maka Verzet harus ditolak. 

Keuntungan adanya Perma No. 3 tahun 2017 ini bahwa istri atau 

wanita dengan adanya Perma ini semakin mendapatkan perhatian dan 

kepastian hukum, kalau tidak ada perma ini wanita (istri) pasti akan 

banyak mengalami kekalahan dari suami. Nafkah yang timbul dari adanya 

perceraian karena thalak (suami yang mengajukan) harus dikasihkan 

kepada Istri sebelum adanya Ikrar Thalak, ini sebagai bentuk memberikan 

keadilan dan jaminan hukum kepada istri. Kalau suami tidak punya benda 

bergerak nanti apa yang mau dituntut istri jika suami tidak memberikan 

hak-hak istri selepas perceraian khususnya dalam cerai thalak, namun 
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secara hukum islam tidak ada ikrar talak tidak ada nafkah, sehingga 

menjatuhkan thalaknya dahulu baru nafkahnya, namun ya itu tadi kalau 

kita berpedoman pada hal ini istri yang akan kalah. Maka daripada itu 

nafkah harus diberikan sebelum ikrar thalak, namun juga harus diketahui, 

bahwa nominal pemberian nafkah itu juga harus dilihat dari segi 

kemampuan suami sendiri, tidak serta merta hakim mengabulkan apa yang 

diminta oleh istri. 

Hal diatas juga senada dengan yang termaktub dalam Kompilasi 

Hukum Islam bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas isteri 

berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal 

tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 

KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas isteri yang sedang dalam masa 

iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah 

dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut 

adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus 

didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku nusyuz, 

maka tak ada hak nafkah iddah baginya. 

B. ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERMA NO. 03 TAHUN 

2017 TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM 

PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO. 

Tujuan pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara 

perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka 

secara tuntas dengan putusan pengadilan.Tapi adanya putusan pengadilan saja 
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belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan 

kalau putusan tersebut telah dilaksanakan. Sehingga prosedur paling akhir 

dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena 

setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan 

putusan yang seadil-adilnya, tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur 

pemenuhan hak terebut juga menginginkan keadilan, seperti halnya dalam 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. 

Perkara Cerai Gugat sendiri merupakan bentuk perceraian yang 

diajukan oleh inisiatif istri itu sendiri, bahwa dalam perkara cerai gugat yang 

diajukan istri di Pegadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang 

telah dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutus perkara 

tersebut. Selama ini paradigma Hakim apabila istri mengajukan cerai kepada 

suami maka dianggap nusyuz atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, 

sehingga istri tidak mendapat hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah 

lampau, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-

Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan Hakim tidak memberikan hak-

hak istri berupa nafkah iddah dan mut’ah pada putusan gugatan cerai yang 

diajukan oleh pihak istri adalah karena dengan mengajukan gugatan perceraian 

itu, istri dianggap nusyuz sehingga penggugat tidak berhak mendapat nafkah 

iddah. Selain nusyuz, Talak akibat cerai gugat termasuk talak ba’in karena 

dijatuhkan oleh Pengadilan. Talak ba’in yaitu talak  yang  tidak  bisa  rujuk  

kembali,  jika  ingin  kembali  maka  harus  menikah kembali. 

Kemudian muncul PERMA No 3 Tahun 2017, sesuai dengan PERMA 

tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Hakim dalam memutus 
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perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan 

perceraian tersebut. Istri dapat dianggap nusyuz atau tidak adalah setelah 

adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti nusyuz maka istri tetap 

mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan lampau sesuai dengan 

maksud Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017. Sedangkan jika istri terbukti 

nusyuz maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan 

nafkah lampau. Dengan adanya PERMA tersebut diharapkan dapat merubah 

paradigma sebagian Hakim yang selama ini menganggap istri yang 

mengajukan gugatan cerai adalah nusyuz, menjadi tidak dianggap nusyuz 

sebelum ada pembuktian tentang kenusyuzannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut dari hasil wawancara dapat dilihat 

bahwa Mengenai Hak-hak istri pasca perceraian jika cerainya diajukan secara 

Cerai Gugat, Hak-hak istri bisa dipenuhi, asal dengan syarat istri tidak 

nusyuz, sehingga ketika istri nusyuz semua hak-haknya gugur. Dan selama ini 

belum ada cerai gugat yang berujung kepada permintaan nafkah, karena 

memang adanya cerai gugat ini yang diinginkan oleh pihak isteri hanya 

cerainya saja, meskipun jika suami itu lalai dalam memberikan nafkah istri 

boleh menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal ini harus murni suami 

yang salah, kalau istrinya yang salah ya itu bisa menggugurkan hak-hak istri, 

seperti nafkah mut’ah nafkah iddah. Secara fiqh istri kalau mengajukan cerai 

gugat itu tidak mendapatkan hak- hak nafkah, namun secara Perma No. 3 
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tahun 2017 istri boleh meminta nafkah, namun ya itu tadi garis bawahnya istri 

tidak boleh nusyuz;
31

 

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik sebuah benang merah, adanya 

Perma No. 03 tahun 2017 tidak serta merta menjadikan hakim untuk tunduk 

dan patuh kepada Perma tersebut, karena memang terkhusu dalam ranah 

Peradilan Agama hukum materil yang digunakan sebagai rujukan adalah fiqh, 

sehingga meskipun pihak istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah 

pasca perceraian, namun ketika istri yang mempunyai inisiatif untuk bercerai 

dengan suami, maka gugurlah hak istri tersebut, meskipun dalam hal ini 

PERMA No. 3 tahun 2017 menjebatani untuk tidak mendiksriminasikan 

hukum, namun ini bukan diskriminasi hukum akan tetapi sebuah keadilan, 

kepastian hukum serta jaminan hukum yang memang telah diatur sedemikain 

wujudnya, yang telah disepakati oleh para fuqoha, sehingga tidak bisa serta 

merta dirubah dengan paradigma yang tidak sesuai dengan maqashidus syar’i. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 

adalah karena perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda 

dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan 

pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. 

Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam 

sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk 

mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi 

dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan 

terhadap keadilan. Melihat kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai 

lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna 

secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender 

dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit 

Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagai 

wujud kepedulian Mahkamah Agung terhadap perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, baik itu dalam ranah peradilan umum ataupun 

peradilan agama. Sehingga dalam Pasal 2 dan 6 yang memuat sebagai 

asasnya hakim dituntut untuk bisa adil dengan mempertimbangkan dan 

menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. 

59 
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2. Bahwa hak-hak istri yang terlekat pasca adanya perceraian karena 

kehendak suami (cerai thalak) yang diputus hakim secara thalak, hal ini 

bias didapatkan dengan cara mengajukan perlawanan dalam bentuk 

Verzet, ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka seluruh hak-hak 

istri menjadi gugur, karena istri dianggap telah melepaskan hak-haknya 

untuk meminta, sehingga meskipun secara hak ex-officio hakim bisa 

memberikan tanpa diminta, namun disini akan menjadikan kesenjangan 

hukum. 

3. Bahwa meskipun dengan adanya PERMA No.3 tahun 2017 hak-hak istri 

utamanya dalam hal ini adalah hak nafkah menjadi gugur, karena yang 

mempunyai inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, sehingga 

istri dianggap Nusyuz. Bahwa dalam hal ini hakim harus mengaju kepada 

kesepakatan fuqoha’ bukan mengacu kepada PERMA No. 3 tahun 2017, 

sehingga PERMA No. 03 tahun 2017 harus dikesampingkan. 

 

B. SARAN 

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar 

para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang 

melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak 

dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga 

tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang 

berhadapan dengan hukum dapat tercapai. 
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