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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perkara No. 0124/Pdt.G/2017/PA.Kdi, pengadilan agama memberikan izin 

pada Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon, kemudian menghukum 

Pemohon untuk untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah 

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), nafkah madiyah RP 8.000.000,- 

(delapan juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak perbulan berjumlah 

Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Serta membebankan 

kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,- 

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), tatapi dalam pelaksanaanya 

mantan suami ingkar. Solusi yang ditawarkan oleh pengadilan adalah 

meminta mantan istri mengajukan permohonan eksekusi nafkah ke 

pengadilan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran dan peringatan, 

yang jika masih diabaikan maka dilanjutkan dengan upaya pemanggilan 

dan sita ekseskusi, namun istri tidak mengajukan gugatan baru, sehingga 

persoalan mantan suami yang ingkar tidak dapat ditindak lanjuti oleh 

pengadilan. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami tidak menjalankan 

kewajiban pemenuhan nafkah pasca perceraian (selama masa iddah) 

sebagaimana putusan pengadilan adalah faktor ekonomi yang membuat 

mantan suami tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban 
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pemenuhan nafkah pasca perceraian. Selanjutnya adalah rendahnya 

pengetahuan atau kesadaran suami mengenai kewajiban memberikan 

nafkah pada istri selama masa iddah. 

3. Model penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan atas kasus suami 

yang tidak memberikan nafkah selama masa iddah yakni dapat dibagi dua 

yaitu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dibahas di luar 

pengadilan tetapi disampaikan hasilnya pada pihak pengadilan, serta 

dengan pengajuan gugatan baru ke pengadilan jika gugatan cerai tidak 

menyertakan gugatan nafkah pasca perceraian di dalamnya pada saat tidak 

tercapai kesepakatan diantara kedua pihak. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Agar dalam dalam pemenuhan nafkah selama masa iddah ditetapkan suatu 

prosedur pengawasan yang pasti dari pemerintah untuk menjamin 

pelaksanaan pemenuhan nafkah pasca perceraian oleh mantan suami. 

2. Agar mantan istri mengajukan permohonan eksekusi nafkah ke pengadilan 

manakala mantan suami lalai dalam pemenuhan nafkah pada istri pasca 

perceraian. 

3. Agar para pihak yang terlibat lebih mengedepankan upaya damai dan 

dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan terkait nafkah pasca 

perceraian. 


