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BAB V 
PENUTUP 

A. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang di jelaskan dalam penelitian ini, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Gambaran pmbebanan  nafkah iddah pada cerai talak di Pengadilan 

Agama Andoolo. Pembebanan nafkah iddah terhadap cerai talak tidak semua cerai 
talak di berikan pembebanan nafkah iddah terhadap suaminya dengan alasan 
bahwa isteri tidak pernah hadir dalam persidangan. Dan hak yang di miliki isteri 
tidak di berikan karena tidak hadirnya mantan isteri dalam persidangan tersebut. 

2. Problematika pemberian nafkah iddah pada cerai talak di 
Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan adalah tidak hadirnya 
istri dalam persidangan, tidak adanya gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh 
mantan isteri, biaya eksekusi lebih banyak di bandingkan dengan nafkah yang di 
berikan sehingga mantan isteri tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi dan 
tidak adanya kesadaran hukum dari mantan suami untuk melaksanakan kwajiban-
kewajibannya setelah cerai talak. 

3. Analisis  dalam pemberian nafkah iddah isteri akibat cerai talak 
perspektif Kompilasi Hukum Islam  di pengadilan Agama Andoolo terhadap 
kasus perceraian Nomor 07/Pdt.G/2013/PA. Adl adalah putusan yang di keluarkan 
oleh pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga putusan tersebut 
sesuai Kompilasi Hukum Islam. Karena selama putusan tersebut tidak dianulir 
oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi maka putusan tersebut telah  memiliki 
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kekuatan hukum  tetap. hanya saja putusan tersebut tidak mengikat sehingga tidak 
terlaksananya pemberian nafkah iddah pada cerai talak. 
B. SARAN 

Sebaiknya harus harus ada aturan yang bisa memberi efek jera terhadap 
mantan suami untuk tetap membayar nafkah sebagaiman yang terurai dalam 
putusan pengadilan. Dan juga yang menjadi kelemahan hukum adalah tidak 
adanya aturan yang mengatur bahwa harus membayar nafkah iddah sebelum 
pembacaan ikrar talak. Tidak adanya sanksi hukum akibat kelalaian suami dalam 
pemberian nafkah iddah pada perkara cerai talak sehingga tidak terlaksananya 
kewajibannya. 
 Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
pemenuhan hak-hak mantan istri terutama mengenai nafkah terhadap isteri. Suami 
masih tetap mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada istri yang 
sudah ditalak selama masa iddah, berupa nafkah madiyah dan mut`ah yang 
merupakan kebutuhan pokok manusia sandang, pangan maupun kebutuhan 
lainnya. Perlu adanya hukum yang bisa memberikan efek jera terhadap mantan 
suami  atau Undang-Undang yang mengatur tentang keharusan suami dalam 
pembayaran nafkah iddah terhadap mantan isteri yang telah di talaknya. 
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