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pakaian mereka dengan
cara yang patut (ma'ruf). (Q.S. AlBaqarah(2):33).
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian
(Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas
I A Jambi)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kasus
perceraian di Pengadilan Agama Jambi, implementasi putusan hakim dalam kasus
nafkah anak setelah perceraian, dan langkah hakim Pengadilan Agama Jambi
terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak. Pendekatan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif normatif sosiologis. Untuk memperoleh data yang
diperlukan penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang
termasuk dalam data primer adalah semua data yang berkaitan tentang kewajiban
ayah terhadap nafkah anak yang telah ditinggal cerai di Pengadilan Agama Jambi
Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistik, buku-buku, atau publikasi
lainnya. Teknis dalam pengumpulan data ini menggunakan Observasi,
Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh
hasil dari penelitian sebagai berikut, pertama penyelesaian kasus perceraiaan di
Pengadilan Agama Jambi bahwasannya sebagaimana prosedur penyelesaian
perceraian di sistem Peradilan Agama pada umumnya yang mengacu pada
Undang-undang di Indonesia. Yang membedakan adalah kompetensi absolut dan
kompetensi relatif. Kedua, Implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah anak
setelah perceraian di Pengadilan Agama ternyata ada yang tidak patuh maka
upaya pihak ibu meminta langsung uang nafkah anak yang harus diberikan kepada
anak-anak mereka. Baik itu sesuai dengan permohonan atau gugatan perceraian
yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah anak yang tertera di putusan pengadilan
atau yang tidak tercantum didalamnya tuntutan nafkah anak. Apabila pada saat
melakukan gugatan cerai tidak disertai dengan gugatan nafkah maka harus
diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian nafkah anak. Kemudian
melaporkannya ke pengadilan bahwasannya ayah tidak melaksanakan kewajiban
pemenuhan nafkah anak. Ketiga, Langkah hakim Pengadilan Agama Jambi
terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak adalah dengan melakukan eksekusi
harta miliknya, dan juga dapat di kenakan undang-undang perlindungan anak.

Kata Kunci : Nafkah Anak, Pengadilan Agama Kelas I A Jambi
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Perceraian merupakan momok menakutkan bagi setiap

keluarga (suami, istri, dan anak-anak), penyebab perceraian bisa
bermacam-macam,

yaitu

antara

lain

gagal

berkomunikasi,

ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi,
pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.
Pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuain yang harus
dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri)
terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah
finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan
anak. Jika selama pernikahan, suami menjadi pendonor keuangan
keluarga, maka pasca perceraian mantan istri harus bekerja keras
untuk menghidupi diri sendiri. Terlebih jika hak asuh anak ada di
tangan mereka, maka para ibu tersebut bertanggung jawab untuk
“menanggung” biaya hidup anak. Pada umumnya, setelah bercerai
banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga
lebih dari 50%. Inilah yang tidak seharusnya terjadi, pasca
perceraian mantan istri tetap dapat hidup dengan standar yang
sama seperti ketika masih dalam perkawinan.
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Orang tua mempunyai kewajiban menafkahi anaknya baik ketika masih
bersama maupun sudah berpisah (cerai) terutama bagi sang ayah. Kewajiban
ayah menafkahi anakanya yang sudah bercerai ialah hingga anaknya dewasa
bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan kemampuan dan
kesanggupannya dalam memberi nafkah sesuai dengan yang telah disetujui
bersama dalam persidangan.1

Padahal tujuan dari perkawinan menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2
Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam (Selanjutnya disebut KHI) dikatakan bahwa perkawinan
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaaqan
gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.3 Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI ditegaskan
bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut
Pasal 4 KHI, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di
bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang
1

Hasil wawancara oleh Ibu Raudhah Rachman, Panmud Hukum di Pengadilan Agama
Jambi, 8 Maret 2018
2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm
40.
3
Ibid., hlm 40.
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dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum.

Jadi, perkawinan merupakan

perikatan keagamaan, karena akibat hukumnya adalah mengikat
pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri
dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas
Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai
unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.4
Awal

dari

kehidupan

berkeluarga

adalah

dengan

melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Memperhatikan
tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di
atas, maka UU Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian,
karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya
ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri,
bahkan seringkali terjadi dalam kenyataanya di masyarakat putus
pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya,
yang telah bercerai tersebut Selain itu, perceraian dapat juga
berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri
yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan
4

Http://Repository.Unej.Ac.Id/Bitstream/Handle/.
Desember 2017

Diakses

Pada
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anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka,
sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa
anak-anak mereka tersebut.
Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.
Kalaupun pintu perceraian ini bagi orang Islam dibuka itu hanya
kecil, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain
pada anak hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada
masyarakat. Meskipun Islam mengizinkan perceraian tetapi bukan
berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu
perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit,
karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya
perceraian dikedepankan.
Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan
kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara
perceraian, seperti pergaulan antara suami dan istri yang saling
tidak

menghormati,

tidak

saling menjaga

rahasia,

terjadi

pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terkait itu perceraian
adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian merupakan
masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena
merupakan

jalan

terakhir

ketika

sudah

tidak

merasakan

kerharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam aturan

5

hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat
dijadikan dalil kuat untuk melakukan suatu perceraian.
Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan
keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tidak
akan lagi sama setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus
menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.
Terkait itu jangan memaksa anak-anak untuk memihak salah satu
pihak yang sedang dalam proses bercerai serta jangan sampai
melibatkan mereka dalam proses perceraian tersebut.
Terkait perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan,
keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua
si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di
depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah
satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh
tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap
bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anakanak mereka.
Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai
berikut:
Dalam hal terjadinya perceraian;
1.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berumur 12 tahun

adalah hak ibunya.
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2.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan

kepada anak untuk

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

pemegang hak pemeliharaannya.
3.

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.5
Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah

terjadi perceraian tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya
menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam kasus ini
si ayah selain memiliki anak laki-laki, ia juga memiliki anak
perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap
anak dalam pemberian nafkah, walaupun sudah terjadi perceraian
tidaklah putus.
Dalam penuntutan nafkah anak ada pihak yang tidak
menuntut nafkah anak karena merasa mampu untuk menghidupi
anaknya meskipun sudah di tegaskan dalam undang-undang bahwa
biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Namun banyak pula
yang menuntut meminta uang nafkah anak kepada suami karena
ketidakmampuan dan juga merupakan kewajiban ayah menafkahi
anak.
Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya perkara
yang masuk di Pengadilan Agama Jambi mengenai tuntutan nafkah
anak baik yang dibarengi dengan cerai maupun gugatan nafkah
5

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2013).

hlm 198.
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anak setelah perceraian. Di tahun 2016 terdapat 17 perkara tuntutan
nafkah anak 16 perkara tuntutan nafkah anak bersama tuntutan
cerai dan 1 perkara tuntutan nafkah anak pasca perceraian. Di
tahun 2017 terdapat 30 perkara tuntutan nafkah anak 27 perkara
tuntutan nafkah anak bersama tuntutan cerai dan 3 perkara tuntutan
nafkah anak pasca perceraian.
Dilihat dari beberapa data di atas ternyata dalam beberapa
tahun ini ternyata perceraian yang dibarengi nafkah anak seta
tuntutan

nafkah

anak

mengalami

peningkatan

sedangkan

perceraian itu sendiri akan membuat psikologis anak-anak
mengalami tekanan yang berat yang menyebabkan trauma karena
orang tua yang dahulu keduanya masih bersama kini telah
berpisah. Anak memerlukan perhatian kasih sayang orang tua,
kebutuhan penunjang kehidupan, pendidikan dan masa depan yang
baik setelah berpisahnya orang tua. Dalam menunjang semua itu
memerlukan biaya pemeliharan terhadap anak yang harus
diberikan ayah yang bertanggung jawab menafkahinya. Oleh
karenanya bila terjadi kelalaian ada beberapa upaya dan langkah
hukum dalam pemenuhan terhadap nafkah anak korabn perceraian.
Hal ini menarik minat penulis untuk mengetahui lebih jauh
mengenai kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak
setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi.
Berdasarkan uraian diatas serta dengan dekatnya lokasi penulis
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tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah
berbentuk skripsi yang berjudul : “Kewajiban Nafkah Terhadap
Anak Korban Perceraiaan (Studi tentang tingkat kepatuhan
terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)‟‟.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan

uraian

latar

belakang

diatas,

maka

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan

Agama Kelas I A
2.

Jambi?.

Bagaimana implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah anak setelah
perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi?
3.

Bagaimana langkah hakim Pengadilan Agama Kelas I A

Jambi terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak
C.

Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas

yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan
rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka
penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas
mengenai kewajibaan nafkah terhadap anak korban perceraian
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(studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Agama Kelas I AJambi), pada tahun 2016-2017.
D.

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama
Kelas I A Jambi.
b. Untuk mengetahui implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah
anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi.
c. Untuk mengetahui langkah hakim Pengadilan Agama Kelas I A Jambi
terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak.
2.

Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Teoritis

1) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi
penelitian selanjutnya dan dapat pula dijadikkan sebagai bahan
masukan dalam memahami tentang perihal kewajiban nafkah terhadap
anak korban perceraian studi tentang tingkat kepatuhan terhadap
putusan di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi.
2) Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

menjadi

bahan

untuk

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu
pengetahuan khususnya studi Hukum Keluarga.
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b.

Kegunaaan Praktis
1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai
tambahan wawasan pengetahuan tentang kewajibaan ayah terhadap
nafkah anak korban perceraiaan ditinjau dari undang-undang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi bahan pertimbangan bagi
masyarakat Indonesia pada umumnya dan para cendekiawan hukum
khususnya mengenai nafkah anak yang korban perceraian oleh orang
tuanya.

E.

Kerangka Teori
Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian

tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikeembangkan oleh ahli hukum
dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:6
1. Teori maqasid al-syariah
Teori maqasid al-syariah dikemukakan dan dikembangkan
oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah
maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu
pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan sama dengan
membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukumhukum Allah SWT dalam Al-Qur‟an mengandung kemaslahatan.7

6
7

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), I, hlm 79.
Satria Effendi, dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 233.
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a. Qashdu al-syari‟ fi wadhi‟ al-syari‟ah (maksud syari‟ dalam menetapkan
syariat)
Menurut al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain
selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (jalbul
mashalih wa dar’ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan
hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.
Al-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu
dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).
Maqasid atau maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi
terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan
menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan,
minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau
maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan
(an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).
Maqashid atau maslahah hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar
dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini
tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja
akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah
ibadah adalah rukhsah; shalat jama’ dan qashar bagi musafir.
Maqashid atau maslahah tahsinat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi
sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini
tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga
tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai
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tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Diantara
contohnya adalah thaharah, menutup aurat dan hilangnya najis.
Untuk memperjelas maqashid atau maslahah dikaitkan dengan tiga tingkat
kepentingan; dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat, maka perlu diterangkan
keterkaitan atau cara kerjanya:
a) Memelihara Agama
Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat:
1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat yaitu memelihara
dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat
primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Bila sholat ini
diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya.
2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat
jama’ dan qasar bagi musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan,
tidak

mengancam

eksistensi

agama,

cuma

dapat

mempersulit

pelaksanaannya.
3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus
melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup
aurat baik di dalam maupun diluar shalat dan membersihkan pakaian,
badan dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.
Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka
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tidak mengamcam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti
tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan
dharuriyat dan hajiyat.
b) Memelihara Jiwa
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat:
1) Memelihara jiwa pada peringkat dharuriyyat adalah memenuhi
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau
kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi
jiwa manusia
2) Memelihara jiwa pada peringkat hajiyyat adalah dibolehkannya
berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini
diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia,
melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
3) Memelihara jiwa pada peringkat tahsiniyyat seperti ditetapkannya tata
cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan
kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa
manusia atau mempersulitnya.
c). Memelihara Akal
Memelihara akan, dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi
tiga perinkat:
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1) Memelihara akan pada peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan
minum minuman keras. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat
terancamnya eksistensi akal manusia.
2) Memelihara akal pada peringkat hajiyyat, seperti dianjurkan untuk
menuntuk ilmu pengetahuan. Sekirannya kegiatan itu tidak dilakukan
tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit
seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya
berimbas kesulitan dalam hidup.
3) Memelihar akal pada peringkat tahsiniyyat, menghindarkan diri dari
kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat melihat sesuatu
yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung
mengancam eksistensi akal manusia.
d). Memelihara Keturunan
Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi
menjadi tiga:
1)

Memelihara

keturunan

pada

peringkat

dharurriyat,

seperti

disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini
diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.
2) Memelihara keturunan pada peringkat hajiyyat, seperti ditetapkan
menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan
diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan
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maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl.
Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang
tidak bisa dipertahankan lagi.
3)

Memelihara

keturunan

pada

peringkat

tahsiniyyat,

seperti

disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam
pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila
tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula
mempersulit.
e). Memelihara Harta
Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga
peringkat:
1) Memelihara harta pada peringkat dharuriryat, seperti disyariatkan tata
cara kepemilikan melalui jual beli dan dilaranganya mengambil harta
orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri. Apabila aturan ini
dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
2) Memelihara harta pada peringkat hajiyyat, seperti disyariatkannya
jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai tidak akan
mengancam eksistensi harta.
3) Memelihara harta pada peringkat tahsiniyyat, seperti perintah
menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal ini berupa etika
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bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta
apabila diabaikan.8
Dalam poin memelihara keturunan merupakan kewajiban
suami istri untuk melahirkan generasi yang baik, diawali dengan
pernikahan. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun
1974 adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.9
Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya
harmonis oleh sebab itu apabila terjadi perceraian perlunya
kesepakatan kedua belah pihak suami dan isteri untuk memikirkan
anak keturunan mereka terutama bagaimana nafkah bagi si anak
agar masa depan anak lebih baik.

8

Http://blog.umy.ac.id/bidaulandikasari/2012/11/20/teorimaqashid-al-syariah/
9

Baharudin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia
Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Depok: Lamping Publishing,
2015), hlm. 16.
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F.

Tinjauan Pustaka
Untuk mendukung penelitian yang lebih integral maka

penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap
pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap
topik yang akan diteliti.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh miss Nayuemee
Chekkok.10 Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Nim: SA. 121 387, dengan
judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah
Keluarga Gerilyawan BRN (Barisan Revolusi Nasional) Masa
Perang Fi Sabilillah (Kajian Para Pejuang Di Narathiwat, Thailand
Selatan). Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field reseach).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif. Adapun dalam skipsi ini membahas mengenai
kewajiban memberi nafkkah telah di bebankan diatas pundak para
suami. Misalnya, bagi nafkah masa perang, mereka tetap
menunaikan hak dan tanggungjawab mereka dalam memberi
nafkah kepada keluarganya menurut kebutuhan yang sewajarnya.
Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis lebih
menekankan kepada nafkah seorang ayah kepada anaknya yang
lebih khusus.
10

Nayuemee Chekkok, Nim: Sa.123 387. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Keluarga Iain Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Che Ku Asma‟ binti
Che Ku Mohd Sobri.11 Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan
Hukum Keluarga IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Nim: S.A
080 907, dengan judul skripsi Penyelesaian Terhadap Nafkah
Tertunggak Ke Atas Istri: Satu Kajian Di Mahkamah Rendah
Syariah Johor Bahru. Adapun dalam skripsi ini membahas
mengenai prosedur tuntutan nafkah tertunggak ke atas istri di
mahkamah rendah syariah johor bahru dimulai dengan pendaftaran
kasus dari pihak plaintif dalam masa 21 hari mahkamah akan
menetapkan sebutan kes dalam tempo tersebut mahkamah
menyerahkan saman kepada pihak defenden,
Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis lebih
mengarah kepada nafkah anak yang harus dibayar oleh seorang
ayah kepada anaknya yang telah ditinggal cerai.
Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Syed Muhammad
Mustapha bin Syed Abdul Wadud12 Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Syakhsiah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Fakultas Syariah, Nim: SA. 091 208, dengan judul skripsi
Perlindungan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Hukum
Islam dan

11

Hukum Positif di Indonesia). Dalam skripsi ini

Che Ku Asma‟, Nim S.A 080 907. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Keluarga Iain Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2012.
12
Syed Muhammad Mustapha Bin Syed Abdul Wadud, Nim: Sa. 091 208. Mahasiswa
Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiah Iain Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011.
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membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan dalam hukum
islam yang pertama, non-diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak
membeda-bedakan dalam mendidik anak. Kedua, kepentingan
terbaik bagi anak (the best interests of the child) kepentingan yang
terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Seterusnya,
penghargaan terhadap pendapat anak yaitu pengambilan keputusan
yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
Sedangkan menurut hukum positif pula diantaranya, perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan anak, perlindungan
anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak
(dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial),
perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan
kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi
(perbudakan,

perdagangan,

pelacuran,

pornografi,

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam
melakukan kejahatan), perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
perlindungan

anak

dari

akibat-akibat

peperangan/konflik

bersenjata, dan akhir sekali perlindungan anak terhadap tindakan
kekerasan,
Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis lebih
menekankan kepada perlindungan anak kepada nafkah dan biaya
hidup dan masa depan anak yang telah ditinggal oleh ayahnya
sebagai akibat dari perceraian orangtuanya.
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BAB II
METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian untuk
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan
informasi

yang

diperlukan.

Data

yang

didapatkan

harus

mempunyai hubungan yang relevan dengan masalah yang dikaji,
sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan yang
proporsional. Adapun metode penelitian yang akan digunakan
sebagai berikut:
A.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Jambi

yang terletak di Kota Jambi sebagai lokasi penelitian karena lokasi
tersebut, penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk
menyusun serta menyelesaikan proposal skripsi ini dan sekaligus
dapat menghemat biaya.
B.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif

sosiologis, pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum
dikonsepkan sebagi pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan
variabel-variabel

sosial

lainnya.

menggunakan data sekunder sebagai

Penelitian
data

sosiologis

awalnya,

yang
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kemudiiana dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
Dengan penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada
premis normatif.13
Dalam konteks ini fenomena hukum di masyarakat ada
yang mematuhi dan ada tidak mematuhi dalam putusan nafkah
anak.
C.

Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan

apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak
memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa
organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta atau
sekelompok orang. Unit analisis juga menerangkan kapan waktu
(tahun berapa atau bulan berapa) penelitian dilakukan, jika judul
penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan
waktu tersebut.14
Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Pengadilan
Agama Jambi, sebagai lokasi penelitian karena penulis dapat
memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta
menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus dapat menghemat biaya.

13

Amiruidin Dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Pt. Raja
Grafindo Persada, 2008), Hlm 133.
14
Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skipsi. Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press, 2012),
hlm 48.
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Maka yang menjadi informannya adalah para hakim dan pegawai
di lingkungan Peradilan Agama Jambi.
D.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat

diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data lapangan/studi
lapangan (data primer), dan data kepustakaan (data sekunder),
antara lain sebagai berikut:
1). Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam
penelitian, yang diperoleh secara langsung dan sumbernya ataupun
dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian
yang diperoleh di lapangan.
2). Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan ysng
diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.
Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain,
sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah diperolaeh daari
tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.15
E.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh

data, maka diperlukan suatu yang tepat dan sesuai, jadi teknik yang
digunakan oleh penulis antara lain: a) Observasi, b) Wawancara, c)

15

Ibid., Hlm 34-35.
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Dokumentasi. Untuk penjelasan mengenai teknik pengumpulan
data akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:
1)

Observasi
Observasi

adalah pengamatan dan pencatatan

yang

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi
(participant observation)

observasi partisipasi adalah metode

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data
penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer
atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.16
2)

Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu
untuk dijawab pada kesempatan lain. Jenis wawancara yang
dipergunakan adalah wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin
ialah tany jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang
relevan saja. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.17

16

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

hlm 68-69.
17

Julinsyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah.
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 138.
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3)

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan

untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen
adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan
tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan
pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti dan
informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan
membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan
terhadap sesuatu yang diselidiki.18
F.

Teknik Analisis Data
Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan

teknik analisis data versi Miles dan Huberman antara lain sebagai
berikut:
a.

Reduksi Data
Reduksi

data

diartikan

sebagai

proses

pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
Reduksi dilakuan sejak pengumpulan data, dimulai dengan
membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusgugus, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud

18

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian. (Bandung: Mandar
Maju, 2002), hlm 86.
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menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data
merupakan salah satu

bentuk analisis

yang menajamkan,

menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang
data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang
sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat
diverifikasi.19
b.

Penyajian Data
Penyajian data adalah pendeskripsian sekumulan informasi

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga dapat
berbentuk matriks, garfik, jaringan, dan bagan. Semuanya
dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam
bentuk yang padu dan mudah dipahami.20
c.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakn kegiatan diakhir

penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan
melakukan verifikasi baik dari segi makna maupaun kebenaran

19

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akba, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), hlm 85.
20
Ibid., hlm 86.
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kesimpulan yang disepakati oleh subyek tempat penelitian itu
dilaksanakan21
G.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan berisi tentang deskriptif daftar isi

karya tulis bab perbab. Adapun sistematika pembahasannya
sebagai berikut:
BAB I:

Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab
sebagi berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kerangka tori serta tinjauan pustaka.

BAB II:

Membahas metode penelitian yang akan membahas teori-teori
tentang nafkah anak dan kewajiban ayah terhadap nafkah anak
korban perceraiaan.

BAB III: Membahas mengenai gambaran umum nafkah anak. yang terdiri
dari sub-bab sebagai berikut: lokasi penelitian, pendekatan
penelitian, unit analis, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data.
BAB IV:

Membahas mengenai penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan
Agama Kelas I A Jambi, implementasi putusan hakim dalam
kasus nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kelas
I A Jambi dan langkah hakim Pengadilan Agama Kelas I A Jambi

21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&,. (Bandung: Alfabeta.
2016), hlm 252.
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terhadap gugatan pengingkaran nafkah anak. pemberian nafkah anak setelah
perceraian.
BAB V:

Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.
8. Jadwal Penelitian
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BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAMBI
A.

Sejarah Pengadilan Agama Kelas Jambi
Eksistensi Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia
merdeka, namun kewenangannya hanya sebatas mengadili Perkara
dalam ruang lingkup Hukum keluarga diantara orang-orang
pribumi yang beragama Islam. Eksistensi Peradilan Agama yang
tercantum dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kedudukan dan tugas
Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan
Pengadilan lain yang ada, dikarenakan Peradilan Agama sebagai
salah satu Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan
lainnya (Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara ) di
Negara Republik Indonesia ini.
Disamping Undang-Undang tersebut di atas, keberadaannya
yang terkait dengan fungsinya yaitu memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara keluarga telah dimuat juga dalam UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Upaya untuk selalu
menjadikan Peradilan Agama tetap eksis sebagai Lembaga
Peradilan tidak cukup disini, maka untuk memperkuat cita-cita
tersebut diwujudkan pula dalam bentuk lahirnya Undang-Undang
No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
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dengan Undang-Udang No. 3 tahun 2006 yang didalamnya
memuat kewenangan Pengadilan Agama tidak sebatas dalam
bidang Hukum Keluarga saja tetapi termasuk didalamnya bidang
Ekonomi Syari‟ah.
Dengan bertambahnya kewenangan ini menunjukkan
bahwa Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman
telah diakui oleh Negara dan Masyarakat. Disamping itu
berdasarkan

tuntutan

masyarakat

akan

keberadaan

dan

kedudukannya ini yaitu untuk memperkuat prinsip dasar dalam
penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, maka telah dilakukan
perubahan yang kedua terhadap Undang-Undang tersebut yaitu
Undang-Undang No. 50 tahun 2009.
Pengadilan Agama Kelas I A Jambi yang berada di wilayah
Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.
Pengadilan Agama Jambi sebelumnya dikenal dengan Kerapatan
Qadi Jambi yang berdiri pada tahun 1959 s/d 1962 diketuai oleh
Guru KH. Madjid Ghofar berkantor disamping Kodim ( RS. DKT )
sekarang Gereja St. Theresia. Pada tahun 1962 s/d 1964 berubah
menjadi Mahkamah Syari‟ah Jambi diketuai oleh Guru KH. Abdul
Kadir Ibrahim berkantor di Pasar Rombeng. Kemudian Mahkamah
Syari‟ah Jambi tahun 1964 s/d 1971 yang diketuai oleh Guru KH.
Abdul Kadir Ibrahim berkantor di Front Nasional didepan kantor
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PN lama ( Sekarang RS Polisi ) disamping Wali Kota lama.
Perubahan nama dari Mahkamah Syari‟ah Jambi menjadi
Pengadilan Agama Jambi pada tahun 1971 diketuai oleh MA.
Rahman berkantor di Simpang Murni sekarang Kantor Kemenag
Kota Jambi sampai tahun 1974, selanjutnya pada tahun 1975 s/d
1976 Pengadilan Agama Kelas I A Jambi pindah ke kantor Islamic
Center. Pada tahun 1976 s/d 1995 Pengadilan Agama Kelas I A
Jambi pindah ke kantor di Telanaipura atau dibelakang Kantor
Wilayah Kemenag Provinsi Jambi dan pada tahun 1996 Pengadilan
Agama Kelas I A Jambi pindah ke kantor baru yang beralamat di
Jalan Jakarta Kota Baru Jambi sampai sekarang.22

B.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I A Jambi
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Agama Jambi tahun 2015 –2019 merupakan
gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja
Pengadilan Agama Kelas I A Jambi, yang lingkupnya dalam kurun
waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Tinggi Agama Jambi tahun 2015 – 2019 sebagai proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi
Mahkamah Agung serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun Visi dan Misi tersebut adalah.
22

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2017, hlm. 1-2
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1.

Visi
Visi Pengadilan Agama Kota Jambi adalah „‟Terwujudnya
Pengadilan Agama Jambi Yang Agung‟‟.
Visi Pengadilan Agama Kota Jambi tersebut merupakan
kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan
dan diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Pengadilan
Agama Kota Jambi dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya
dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Kota Jambi mengandung
pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut
:
a. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Kota Jambi adalah
Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Jambi yang
daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Jambi.
b. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Kota Jambi adalah
Pengadilan Agama tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan
(Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, serta
seluruh bagian yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.
Adapun makna Agung dari visi Pengadilan Agama Kota
Jambi tersebut adalah :
a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani
masyarakat.
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b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat
menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan
tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.
c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan
bagi masyarakat.
2.

Misi
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan
Agama Kota Jambi sebagai berikut
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Jambi.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas Pimpinan Pengadilan Agama Kota Jambi.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota
Jambi.23

C.

Kekuasaan Peradilan Agama
Kekuasaan kehakiman di Lingkungan Badan Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Kedua pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah
Agung Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.24

23

Ibid., hlm. 3-4
Roihan A. Rasyd, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), hlm. 25.
24
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Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya
dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu
tentang “Kekuasaan Absolut” dan “Kekuasaan Relatif”.
1.

Kekuasaan Absolut
Kekuasaan absolut adalah kekuasaan badan pengadilan
dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak
dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan
pengadilan lain. Kekuasaan absolut ini memberikan jawaban atas
pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada umumnya
berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan
kepadanya dan bukan wewenang pengadilan lain.
Kekuasaan

absolut

pengadilan

dalam

lingkungan

pengadilan agama diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No 3 Tahun
2006, atas asas Personalitas Keislaman, dalam pasal 2 disebutkan
bahwa peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam
pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi
syari‟ah.
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2.

Kekuasaan Relatif
Kekuasaan relatif adalah untuk menjawab pertanyaan
kepada pengadilan dimanakah gugatan atau tuntutan harus
diajukan.

Kekuasaan

relatif

diartikan

sebagai

kekuasaan

pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya
dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan
lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Sleman dengan
Pengadilan Agama Bantul. Kekuasaan relatif ini pada dasarnya
berkaitan dengan wilayah hukum satu pengadilan. Pasal 4 UU No.
7 Tahun 1989 ayat (1) menyebutkan: Pengadilan Agama
Berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten dan
daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau kabupaten.25
Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Jambi adalah:
a. Kecamatan Telanaipura.
b. Kecamatan Jambi Timur.
c. Kecamatan Jambi Selatan.
d. Kecamatan Kota Baru.
e. Kecamatan Pasar Jambi.
f. Kecamatan Jelutung.
g. Kecamatan Pelayangan.
h. Kecamatan Danau Teluk.

25

Rasito, Panduan Belajar Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
hlm. 40-41.
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i. Kecamatan Danau Sipin.
j. Kecamatan Alam Barajo.
k. Kecamatan Paal Merah.26
D.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jambi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama
merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan
kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi
rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang
beragama Islam.
Pengadilan Agama Jambi yang merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

26

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2017, hlm. 24
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Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan
Agama Jambi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun
administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan,

kepegawaian,

dan

pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53
ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.(
vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
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5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/
VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya:
a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam
dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b. Pelayanan

penyuluhan

hukum,

pelayanan

riset/penelitian

dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007

tentang

Keterbukaan

Informasi

di

Pengadilan.27
E.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi
Struktur Organisasi adalah bagian yang memuat urutan
kedudukan/jabatan dan para personilnya serta gambaran hubungan
dari masing-masing kedudukan/jabatan. sehingga dapat diketahui
tugas dan tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan
tersebut. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi telah
tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

27

http://www.pa-jambi.go.id
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
KMA /004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
Setelah

Ketua

Mahkamah

Agung

menandatangani

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7
Oktober 2015, maka Struktur Organisasi di Pengadilan Agama
Jambi mengalami perubahan. Diantara hal yang membedakannya
adalah adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris serta
terdapat nomenklatur baru pada jabatan di bagian Kesekretariatan.
Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi pasca
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah
sebagai berikut : 28

28

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2017, hlm. 5
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Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama
Jambi tersebut, langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan
menetapkan prosedur kerja secara proporsional sesuai dengan
urutan kedudukan/jabatan yang ada. Oleh karena itu dalam
memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan
pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan. Hal ini
dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya pejabat di Pengadilan
Agama Jambi seperti pada bagian struktur diatas yaitu :
1.

Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan
perundangundangan yang berlaku.

2.

Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan
Agama Jambi dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok
dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi serta
mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan
Agama Jambi.

3.

Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas
perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi
wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi,
bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja
Pengadilan Agama Jambi.
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4.

Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua
Pengadilan Agama Jambi dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan
tekhnis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan
konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan
Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Agama Jambi.

5.

Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua
Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan tugas dan memimpin
pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang
menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang
muncul di bidang Kesekretariatan dan menyusun program kerja jangka
panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi.

6.

Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan
gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.

7.

Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin
dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan
permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada anitera.
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8.

Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan
Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.

9.

Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah
memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada
urusan umum (rumah tangga)dan Keuangan serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

10. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, tugas pokok dan fungsinya adalah
memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada
urusan kepegawaian dan Ortala serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan
dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi Pengadilan
tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta
menggerakkan seluruh akhtivitas pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi
dan Informasi Pengadilan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan
dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
12. Panitera Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan
membantu Majelis Hakim mengikuti sidang perkara yang dibebankan
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kepadanya,

membuat

berita

acara

persidangan,

dan

melaksanakan

pengetikan.
13. Jurusita, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua
Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta
bertanggung jawab kepada Panitera.
14. Jurusita Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan
kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera.29

29

Ibid., hlm. 6-9
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A.

Penyelesaian kasus perceraiaan di Pengadilan Agama

Kelas I A Jambi
Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas
I A Jambi sebagaimana prosedur penyelesaian perceraian di sistem
Peradilan Agama pada umumnya yang mengacu pada Undangundang di Indonesia. Yang membedakan adalah kompetensi
absolut dan kompetensi relatif.
Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1
Tahun1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana
berikut :
1.

Putusnya Hubungan Perkawinan

a.

Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus

karena :
1) Kematian
2) Perceraian, dan
3) Atas putusan pengadilan
b.
menyatakan :

Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974
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Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama,

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha

dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

c.

Pasal 114 KHI menyatakan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian
dapat terjadi
2.

karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan
pasal39 ayat 1
UU No. 1 / 1974, antara lain :
a.
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang
sukar disembuhkan.
b.
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain
yang
diluar
kemampuanya.
c.
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung.
d.
Salah satu pihak melakukan kekerasan atau
penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang
lain.
e.
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit dengan akibat tidak
dapat
menjalankan
kewajibannya sebagai suami atau istri.
f.
Antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g.
Suami melanggar taklik talak.
h. Pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.
3.

Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan
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Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan
tentang macam-macam talak dan cara pemutusan sebagaimana
berikut:
a.

Pasal 117 dalam KHI memuat :
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.

b.

Pasal 118 dalam KHI memuat :
Talak raj.‟i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak
rujuk selama isteri dalam masa iddah.

c.

Pasal 119 dalam KHI memuat :
Talak ba.‟in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.
Talak ba‟in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
1) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.
2) Talak dengan tebusan atau khuluk.
3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

d.

Pasal 120 dalam KHI menyatakan :
Talak ba.‟in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak
jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali
apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan
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orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba‟da ad-dukhul dan habis
masa iddahnya.
e.

Pasal 121 dalam KHI memuat :
Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan
terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci
tersebut.

f. Pasal 122 dalam KHI memuat :
Talak bid.‟i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada
waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah
dicampuri pada waktu suci tersebut.
g. Pasal 123 dalam KHI memuat :
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan
sidang pengadilan.
h. Pasal 124 dalam KHI memuat :
Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116
KHI.
4.

Proses Mengajukan Cerai Gugat

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses
mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut :
4.1 Pasal 132 dalam KHI
a. Gugatan perceraian diajukan isteri atau kuasanya pada Pengadilan
Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat
kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
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b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan
Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui
perwakilan Indonesia setempat.
4.2 Pasal 133 dalam KHI
c. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dalam
KHI dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat
meninggalkan rumah.
d. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan
sikap tidak mau lagi kembali berumah tanggal bersama.
4.3 Pasal 134 dalam KHI
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dalam
KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
isteri tersebut.
4.4 Pasal 135 dalam KHI
Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukumannya lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal
116 huruf c dalam KHI, maka untuk mendapatkan putusan perceraian
sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan
yang memutuskan putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwa
putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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4.5 Pasal 136 dalam KHI
a. Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau
tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan,
pengadilan agama dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal
dalam satu rumah.
b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat
atau tergugat, pengadilan agama dapat :
1) Menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami.
2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barangbarang yang
menjadi hak isteri.
Dalam

pelaksanaan

penyelesaian

perkara

perceraian

melalui beberapa tahap, berikut prosedur perceraian :

a. Pendaftaran Perkara
1.

Pendaftaran perkara
Surat gugatan/permohonan dibuat dengan kelengkapan yang sudah
ditentukan, didaftarkan dikepaniteraan

2.

Penunjukkan majelis hakim oleh ketua pengadilan

3.

Penetapan hari sidang oleh ketua majlis

4.

Pemanggilan para pihak
b.

Pemeriksaan Di Muka Sidang
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Sidang pertama sangat penting, karena akan menentukan
beberapa hal;
1.

Jika tergugat/termohon telah dipanggil secara patut, ia/kuasa hukumnya
tidak hadir, ia akan diputus verstek

2.

Jika penggugat/pemohon yang tidak hadir, ia diputus dengan digugurkan
perkaranya

3.

Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan disidang pertama

4.

Gugat balik (reconvencie) hanya boleh diajukan disidang pertama
c. Jalannya Persidangan

1.

Panitera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan
sidang, hakim memasuki ruang sidang

2.

Ketua majlis membuka sidang dibuka dan terbuka untuk umum kecuali
ditentukan lain oleh UU

3.

Ketua majlis menanyakan identitas pihak-pihak

4.

Ketua majlis menganjurkan damai jika damai tercapai dibuatkan akta
perdamaian sifatnya sama dengan putusan dan berlaku nebis in idem. Bila
tidak damai, sidang dilanjutkan

5.

Pembacaan surat gugatan

6.

Jawaban surat gugatan

7.

Replik

8.

Duplik

9.

Pembuktian

10. Konklusi
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11. Putusan30
Dalam tuntutan perceraian itu sendiri tidak hanya menuntut
perceraian saja ada hal-hal lain yang dituntut akibat perceraian
seperti nafkah iddah, harta bersama, pemeliharaan anak dan nafkah
anak. Di sisni penulis hanya akan membahas mengenai cerai murni
dan cerai yang disertai tuntutan nafkah anak sesuai dengan
pembahasan penulis.
a.

Cerai murni
Murni menurut KBBI artinya tidak bercampur dengan

unsur lain31, jadi cerai murni adalah cerai yang tidak dibarengi
dengan tuntan lainnya, seperti nafkah iddah, harta bersama,
pemeliharaan anak dan nafkah anak. Jadi pihak yang bercerai
berdasarkan gugatan hanya menuntut cerai atau di dalam
permohonan perceraian dan selama persidangannya tidak menuntut
selain cerai.
b.

Cerai yang disertai tuntutan nafkah anak
Adalah perceraian yang di dalam gugatan atau di dalam

perjalanan sidang permohonan perceraian menuntut cerai dan
nafkah anak. Namun bisa juga terdapat tuntutan lainnya seperti
nafkah iddah, harta bersama, dan pemeliharaan anak.

30

Himayatul Aliyah, “Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat
Nomor : 0597/Pdt.G/2011/Pa.Sa Nomor : 0740/Pdt.G/2011/Pa.Sal di Pengadilan Agama
Salatiga)” Skipsi Sekolah Tinggi Agama Islam, 2013, hlm. 45-47. Pdf.
31
http://kbbi.web.id/murni
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Hakim dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara
sesuai dalam surat permohonan/gugatan yang terdapat di dalam
posita dan petitum. Namun dalam permohonan cerai jika di dalam
sidang istri meminta uang nafkah iddah, harta bersama,
pemeliharaan anak atau nafkah anak hakim akan menimbang
kembali sesuai keadaan suami, maka perjalanan sidang akan
membutuhkan waktu yang lama sehingga putusan perceraian akan
menjadi lama untuk di putuskan.
B.

Implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah anak

di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi
Seorang ibu dalam memenuhi kebutuhan nafkah untuk
dirinya dan anaknya tentu akan sedikit berat dengan berpisahnya
seorang suami karena perceraian. Hal ini menyebabkan kurangnya
kebutuhan anak dalam mencukupi kebutuhannya baik kebutuhan
akan sandang, pangan, maupun kebutuhan pendidikan anak untuk
tumbuh kembangnya anak dimasa mendatang. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan pada Pasal 24 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa
pengadilan berhak untuk menentukan hal-hal yang perlu untuk
menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Tentunya berbeda
ketika anak masih berkumpul bersama ayah dan ibu dalam
mencukupi kebutuhan dibanding masa kedua orang tua berpisah.
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Anak merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tua karena
keduanya sudah tidak lagi bersama, terlebih lagi ibu harus menjadi
tulang punggung dalam menghidupi keluarga tentu akan merasa
sulit untuk mencukupi kebutuhan. Ditambah lagi bila seorang ibu
tidak cukup memiliki kekayaan dan penghasilan yang memadai.
Hal ini akan memaksa seorang ibu untuk meminta nafkah anak
kepada bekas suami.
Upaya yang dapat dilakukan seorang ibu kepada bekas
suami adalah dengan meminta langsung uang nafkah anak yang
harus diberikan kepada anak-anak mereka dan melakukan
pengaduan ke Pengadilan Agama. Baik itu sesuai dengan
permohonan atau gugatan perceraian yang didalamnya terdapat
tuntutan nafkah anak yang tertera di putusan pengadilan atau yang
tidak tercantum didalamnya tuntutan nafkah anak.
“Bila dalam permohonan perceraian maupun dalam gugatan
perceraian selama prosesi sidang tidak disinggung mengenai
nafkah anak ini yang akan mempersulit seorang ibu bila nanti
dalam permintaan nafkah

anak tidak tertera dalam putusan

pengadilan agama”.32
“Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai
dengan gugatan nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang

32

Hasil wawancara oleh Ibu Raudhah Rachman, Panmud Hukum di Pengadilan Agama
Jambi, 5 Oktober 2018
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menyangkut pemberian nafkah anak. Mantan suami yang yang
tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak dan mantan
istri yang telah dicerai, pengadilan agama memiliki tugas dan
wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang
yang beragama Islam”.33
Berikut tabel perkara-perkara nafkah anak yang masuk
serta tuntutan nafkah anak bersama tuntutan cerai dan tuntutan
nafkah anak tanpa tuntutan cerai dari tahun 2016-2017.
Tabel 3.1
Jumlah perkara nafkah anak yang masuk di Pengadilan Agama
Jumlah
Perkara

Tuntutan Nafkah
Anak Bersama
Tuntutan Cerai

Tuntutan Nafkah
Anak Pasca
Perceraian

No

Tahun

1

2016

17

16

1

2

2017

30

27

3

47

43

4

Jumlah

Jambi.34

Oleh sebab itu perlunya pemahaman kepada pihak-pihak
yang bercerai mengenai nasib dari anak-anak mereka nanti
kedepannya. Anak-anak perlu bimbingan, kasih sayang, keperluan
33

Hasil wawancara oleh Ibu Raudhah Rachman, Panmud Hukum di Pengadilan Agama
Jambi, 5 Oktober 2018
34
Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi 2016-2017
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hidup dan pendididkan. Setiap terjadi perceraian yang menjadi
korban pastilah anak.
“Hakim dalam memutuskan perkara tidak lebih dari
tuntutan yang diminta, hal ini berdasarkan pada asas kehakiman
dalam undang-undang hukum acara perdata yaitu hakim bersifat
pasif”.35
Hakim dalam menanggapi setiap perkara yang diajukan
tidak memungkinkan atau tidak memberikan putusan yang tidak di
tuntut oleh para pihak yang sedang berperkara karena akan
berakibat hasilnya cacat hukum dan batal demi hukum (pasal 178
HIR jo. pasal 189 RBg).36
Namun bila seorang suami memang benar-benar peduli kepada anaknya
tanpa ada putusan pengadilan ia memberikan uang nafkah kepada anaknya tentu
sang ibu akan terbantu.
Tetapi jika suami tidak memberikan uang nafkah anak yang diminta bekas
istri yang diminta kepadanya sesuai dengan putusan pengadilan tentang uang yang
harus dibayar suami untuk nafkah anaknya dengan alasan-alasan lainnya, maka
ibu akan terbebani dalam memenuhi kebutuhan anak. Oleh sebabnya perlunya
perlindungan hukum kepada seorang ibu dalam menuntut hak dan keadilan

35

Hasil wawancara oleh Bapak Drs. Djahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, 5
Oktober 2018
36
Http//.artikelddk.com/asas-hakim-bersifat-pasif-hukum-acara-perdata/. Diakses pada
11 oktober 2018
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dengan memohon kepada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan ibu atas nafkah
anaknya.
“Bila seorang ibu menuntut nafkah anak, pengadilan baru bisa mengabulkan
jika ada permohonan atas tidak dilaksanakannya pembayaran atas nafkah anak
yang dikenal namanya dengan nafkah yang terhutang. Yang selanjutnya berlanjut
pada proses eksekusi”.37
Berikut adalah contoh mengenai tentang duduk perkara dan
pertimbangan hakim pada putusan gugatan nafkah anak di
Pengadilan

Agama

Kelas

I

A

Jambi

dengan

nomor

0333/Pdt.G/2017/PA.Jmb :

TENTANG DUDUK PERKARA
1.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2017 telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Register
Induk Perkara Gugatan Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Jmb.

2.

Bahwa

pada

tanggal

05

Maret

2000

Penggugat

dan

Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi sebagaimana
bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 557/07/III/2000 dan
telah memiliki 4 orang anak dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jambi
dengan perkara nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Jmb bahwa sejak dijatuhkan

37

Hasil wawancara oleh Bapak Drs. Djahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, 5
Oktober 2018
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putusan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya
dan anak-anaknya sudah meminta uang nafkah kepada Tergugat namun
tidak berhasil.
3.

Bahwa Tergugat adalah seorang dosen di Akakom dan mempunyai
penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus
ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat menuntut tergugat untuk
memberikan uang nafkah untuk keempat anak setiap bulannya sebesar Rp.
2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dewasa.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
1.

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah tentang
kelalaian tergugat memberikan nafkah terhadap anak-anaknya.

2.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun
Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan serta tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

3.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi
diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
a.

Hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami
istri yang menikah pada tanggal 05-Maret-2000 dan sekarang telah
mempunyai 4 orang anak.;

b.

Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
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c.

Bahwa Tergugat selaku ayah dari 4 orang anak diatas telah lalai
memberikan belanja terhadap anak-anaknya;

d.

Bahwa Tergugat adalah seorang Dosen yang berpenghasilan tetap lebih
kurang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengguagat majelis hakim
memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan
atas 4 (empat) orang anak sekarang berada pada penggugat selaku ibu
kandungnya, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan
anak tersebut harus di tanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya
sesuai dengan pasal 105 hurufb (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI;
Menimbang,

bahwa

namun

demikian

mengenai

jumlah

pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan
kemamuan ayahnya di sisi lain;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti, Tergugat
sebagai seorang dosen berpenghasilan tetap, maka majelis hakim
berpendapat nafkah sejumlah sebanyak yang dituntut Penggugat
tersebut dipandang mencukupi kebutuhan 4 (empat) orang anak pada
saat ini, sehingga ditetapkan minimal sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta
rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan si anak
sampai anak dewasa dan mandiri, maka majelis hakim berkesimpulan
dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan meghukum Tergugat
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membayar nafkah untuk anak masa datang minimal Rp.2.000.000.(dua juta rupiah) setiap bulan.
4.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 140

Rbg maka gugatan

Penggugat dapat di kabulkan dengan verstek.
C.

Langkah hakim Pengadilan Agama Kelas I A Jambi terhadap gugatan
pengingkaran nafkah anak
Akhir dari proses persidangan adalah, lahirnya keputusan
oleh Majelis Hakim. Putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara
sukarela, atau secara paksa dengan menggunakan alat negara,
apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan dengan sukarela.
Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk melaksanakan
sendiri segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui
bantuan Pengadilan Negeri.
Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut :
1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah
uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu
perbuatan.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu
benda tetap.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.
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Putusan yang dapat dieksekusi selayaknya memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
a. Pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilaksanakan
lebih.
b. Pelaksanaan putusan provisi.
c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.
d. Pelaksanaan (eksekusi) grose akta
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun
telah diberi peringatan (aan maning) oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan hakim bersifat komendatoir, artinya tidak memerlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang
berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama, Pengadilan
Tinggi tingkat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau
putusan.38
“Dalam putusan mengenai perebutan hak asuh anak dan
persengketaan harta bersama, pelaksanaan nafkah iddah, mut‟ah
serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak
secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan
Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas
Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang”,
Tesis Universitas Diponegoro Semarang, (2009). hlm 72-74.
Https://eprints.undip.ac.id/16439/1/. Diakses pada 11 Oktober 2018.
38
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setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia
melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak
akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan
eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan
eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan
diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan
pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.”39
“Eksekusi dapat dilakukan apabila sudah diketahui berapa
lama nafkah anak yang terhutang sejak diputuskan dalam putusan
pengadilan agama. Yakni sudah berapa bulan nafkah yang harus di
bayar sejak putusan dikeluarkan sampai pada pengaduan tuntutan
eksekusi.”40
Dalam proses perkara gugatan pemenuhan nafkah anak di
pengadilan agama terdiri dari beberapa proses, diantaranya sebagai
berikut:
a). Syarat-syarat pengaduan perkara
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Akta cerai
3. Salinan putusan
4. Akta kelahiran anak
39

Hasil wawancara oleh Bapak Drs. Djahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, 5
Oktober 2018.
40
Hasil wawancara oleh Bapak Drs. Djahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, 5
Oktober 2018.
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5. Slip gaji suami (bila ada).
6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat
gugatan didaftarkan di kepaniteraan.41
b). Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi
1. Pengajuan pendaftaran eksekusi ke Pengadilan Agama
2. Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh ketua Pengadilan Agama
3. didampingi Panitera dan dibantu Juru Sita
4. Ketua Pengadilan Agama memanggil kedua belah pihak untuk diberi
nasehat dan saran agar si termohon eksekusi membayar kewajibannya yang
disebut aan maning pertama (teguran pertama). Pada prinsipnya setelah
diberi teguran diberi waktu paling cepat seminggu. Lebih dari seminggu
boleh diberi waktu lagi (aan maning kedua)
5. Tahap pelelangan dapat dilaksanakan jika si pemohon mencantumkan harta
yang dimiliki termohon yang benar-benar hak dan kepemilikannya atas
nama termohon baik harta bergerak atau tidak bergerak.
6. Pelelangan harta bisa di musyawarahkan antara kedua belah pihak apakah
si termohon langsung memberikan sejumlah uang yang dituntut pemohon
atau melalui pemlelangan dikantor lelang negara
7. Bila melalui pelelangan dikantor pelelangan negara setelah harta terjual,
diserahkan uang tersebut kepada pemohon dengan dipotong biaya
perkara.42

41

Hasil wawancara oleh Ibu Raudhah Rachman, Panmud Hukum di Pengadilan Agama
Jambi, 5 Oktober 2018.

63

Penerapan hukum eksekusi adalah upaya hukum
yang dapat dilakukan serang ibu dalam mencari keadilan
pemenuhan tuntutan nafkah anak yang tidak dibayar oleh bekas
suami terhadap anak mereka dan merupakan sanksi bagi seorang
ayah dalam kelalaian menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah
atas hak nafkah bagi anak.
Dalam pencarian keadilan hukum, hukum itu sendiri terbagi
dua yakni hukum perdata atau hukum privat dan hukum pidana
atau hukum publik. Pada kedua hukum tersebut terdapat
perbedaaan yang sangat berbeda.
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang
berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan
mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan,
dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang
melakukan. Kapan dan hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan
cara bagaimana pengenaan pidana ituu dapat dilaksanakan.43
Menurut Subekti, hukum perdata dibagi dalam empat
bagian yaitu:

42

Hasil wawancara oleh Bapak Drs. Djahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, 5
Oktober 2018.
43
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1993 cet kelima), hlm
1.
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1. Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang
manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal
kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri
melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal

yang mempengaruhi

kecakapan-kecakapan itu.
2. Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang
timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan
dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara
orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
3. Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang
dapat dinilaik dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan
seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban
orang itu, dinilai dengan uang.
4. Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang
jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur
akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.44
Dalam kedua hukum tersebut memiliki ruang lingkup dan
tempat

masing-masing

yang

disebut

kompetensi

absolut.

Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili
perkara antar badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian
wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi).45 Misalkan perkara

44

http://m.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt57f29bce942f/perbedaan-pokokhukum-pidana-dan-hukum-perdata.html. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.
45
Bambang Sugeng dan Sujayadi, pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen
litigasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 19.
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yang berkenaan dengan Agama dan Hukum Islam menjadi
kompetensi Peradilan Agama. Perkara orang-orang militer menjadi
kompetensi Peradilan Militer. Perkara yang bersifat umum menjadi
kompetensi Peradilan Umum. Sedangkan yang menyangkut
keputusan tata usaha negara merupakan kompetensi Peradilan Tata
Usaha Negara.
Sesuai dengan penjelasan diatas bahwasannya hukum
perdata memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda dan
bahwasannya perkara nafkah anak adalah ruang lingkup perdata
kategori Hukum Keluarga.
Dalam penerapan hukum di Indonesia perbuatan tidak
melaksanakan pemberian uang nafkah merupakan perbuatan
penelantaran terhadap anak merupakan tindak pidana di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).
Di dalam Pasal 304 KUHP, dinyatakan bahwa “Barang
siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang
dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan
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pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
Selanjutnya, di dalam Pasal 76 huruf b Undang-undang
Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan
Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ”.
Menurut penulis mengenai Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
dikeluarkan karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur
sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam
putusan perceraian dapat benar-benar dilaksanakan. Karena sanksi
yang memiliki kekuatan memaksa ada pada hukum pidana, karena
Undang-Undang Perkawinan merupakan hukum perdata dan tidak
terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua
(ayah) yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.
Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat memaksa,
yaitu peraturan hukum yang dalam bagaimanapun, keadaan apapun
juga harus mempunyai paksaan yang mutlak dan tegas. Hukum
yang yang memaksa merupakan ketentuan/ketetapan hukum yang
mengandung sanksi yang tegas jika keputusan hukum tersebut
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dilanggar. Dengan begitu setiap orang dipaksa untuk patuh
terhadap ketentuan /ketetapan tersebut.46
Dengan tidak diaturnya sanksi pidana yang demikian, maka
tidak ada mekanisme di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang
dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan
Agama yang menghukum suami sebagai seorang ayah membayar
nafkah, benar-benar dilaksanakan.
Meskipun terdapat hukum pidana, penggunaan hukum
pidana

itu

haruslah

berfungsi

sebagai

penunjang

hukum

administrasi dan perdata. Dengan demikian, berlakunya ketentuan
hukum pidana harus memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu
bahwa hukum pidana hanya didayagunakan apabila sanksi bidang
hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, tidak
efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau
akibat

perbuatannya

relatif

besar

dan/atau

perbuatannya

menimbulkan keresahan masyarakat.
Dengan kata lain, diantara penegakan hukum tersebut
penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan
hukum terpenting ditujukan kepada upaya mendorong suami
melaksanakan kewajibannya sesuai Putusan pengadilan. Penegakan

46

https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertianhukum-yang-memaksa.html. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.
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hukum perdata dianggap sebagai upaya terpenting kedua, karena
salah satu tujuan dari penegakan hukum perceraian adalah upaya
pemulihan dan perlindungan terhadap masa depan anak yang telah
diceraikan. Sementara itu, penegakan hukum melalui hukum
pidana, merupakan upaya hukum terakhir karena tujuannya, adalah
untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.47

47

Sumaidi, Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang
Tidak Melaksanakan Penetapan Uang Nafkah Anak Oleh Pengadilan
Pasca Perceraian, Legalitas Edisi Desember 2015 Volume VII Nomor 2
ISSN 2085-0212
http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/86/73.ht
ml. hlm 96. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penyelesaian kasus perceraiaan di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi
bahwasannya sebagaimana prosedur penyelesaian perceraian di sistem
Peradilan Agama pada umumnya yang mengacu pada Undang-undang di
Indonesia. Yang membedakan adalah kompetensi absolut dan kompetensi
relatif.
2. Implementasi putusan hakim dalam kasus nafkah anak setelah perceraian
di Pengadilan Agama ternyata ada yang tidak patuh maka upaya pihak ibu
meminta langsung uang nafkah anak yang harus diberikan kepada anakanak mereka. Baik itu sesuai dengan permohonan atau gugatan perceraian
yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah anak yang tertera di putusan
pengadilan atau yang tidak tercantum didalamnya tuntutan nafkah anak.
Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai dengan gugatan
nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian
nafkah anak. Kemudian melaporkannya ke pengadilan bahwasannya ayah
tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan nafkah anak. Setelah
masuknya perkara permohonan pemenuhan nafkah anak kemudian
berlanjut pada sidang yang hakim berupaya untuk menyelesaikan secara
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kekeluargaan, jika upaya kekeluarga tidak tercapai maka berlanjut pada
eksekusi.
3. Langkah hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap gugatan pengingkaran
nafkah anak adalah dengan melakukan eksekusi yang dilakukan atas
perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki
kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang
pengadilan

pada

tingkat

berwenang

hanyalah

pertama, Pengadilan Tinggi tingkat tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau putusan.
Dalam

penerapan

hukum

di

Indonesi

perbuatan

tidak

melaksanakan pemberian uang nafkah merupakan perbuatan penelantaran
terhadap anak merupakan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan
Anak).
Meskipun terdapat hukum pidana, penggunaan hukum pidana itu
haruslah berfungsi sebagai penunjang hukum administrasi dan perdata.
Dengan

demikian,

berlakunya

ketentuan

hukum

pidana

harus

memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hanya
didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi
administrasi dan sanksi perdata, tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan
pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau
perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
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B. Saran
1. Kepada orang tua laki-laki (ayah) yang telah bercerai agar membayar
kewajiban nafkah anak, karena terdapat sanksi hukum bagi yang tidak
melaksanaknanya.
2. Kepada

orang

tua

perempuan

(ibu)

untuk

memahami

hukum,

bahwasannya terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan dalam
menuntut pemenuhan nafkah anak.
3. Kepada seluruh pencinta ilmu semoga tulisan ini memberi Informasi dan
kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum Islam.

C.

Kata Penutup
Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah,Tuhan seru

sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karuniaNya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir karya ilmiah yang berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana stata satu (S.1) pada prodi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, UIN STS Jambi. Shalawat dean salam semoga dilimpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikut
sunnahnya sampai akhir zaman. Setelah sekian lama penulis berusaha
menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan
pikiran yang dikemukakan dalam tugas akhir ini. Meskipun penulis menyadari
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dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari
kata kesempurnaan, karena penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan
mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan dan kelemahan
penulis.
Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada
penulisan, penjelasan, serta dalam analisis data ang diperoleh penulis dan lain
sebagainya terdapat kekeliruan dan dan kekhilafan yang tidak sesuai dengan
pembaca sekalagi penulis mohon maaf. Untuk itu penulis mengaharapkan saran
dan kritik yang kontruktif atau membangun dari semua pihak, khususnya para
pembaca demi untuk penyempurnaan skripsi dimasa yang akan datang.
Akhir kata tidak lupa juga penulis mengucapkan ribua terimakasih kepada
yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing satu, dan Ibu Dian Mustika,
S.HI., MA. Selaku dosen pembimbing dua, yang tidak pernah lelah memotivasi,
membantu, dan membimbing demi penyelesaian skripsi ini dari awal hingga
akhir, semoga Allah membalas kebaikan dan menjadi amal jariyah untu Bapak
dan Ibu. Amin.
Semog karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis
khususnya, pembaca umumnya dan menjadi bahan tambahan rujukan khazanah
keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Aamiin.

Jambi,

Oktober 2018

Fatkhor Rahman
Shk 141606
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