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BERKAH PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

BAGI KAUM PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN PERCERAIAN

Oleh : A. CHOIRI1

A. PENDAHULUAN
Berkah, berarti karunia Allah SWT. yang mendatangkan kebaikan bagi

kehidupan manusia. Tentu sebagai hamba Allah SWT. kita selalu berharap
bahwa seluruh nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. akan selalu
mendatangkan kebaikan (berkah) secara luas, baik kepada diri kita, keluarga
kita dan masyarakat banyak yang berinteraksi dengan kita. Berkah dalam
artikel ini juga dimaknai sebagai kebaikan-kebaikan yang didapat dari
penafsiran kalimat atau pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung ini
bagi kaum perempuan yang menjadi pihak atau yang sedang berperkara di
Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan
perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara
Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama
sebagai akibat sifat kodratinya yang cendrung lemah daripada kaum pria.
Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on
Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang
menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di
hadapan hukum, dan peraturan perundangan-undangan melarang adanya
diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan
kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis
kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan
kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses
terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka
sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam Laporan tahunan 2016, Mahkamah Agung RI menjadikan
“Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak” merupakan bagian dari program
peningkatan “Akses terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik”
yang mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Menurut
pandangan Mahkamah Agung RI, perempuan dan anak merupakan kelompok
masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi akses terhadap keadilan.
Oleh karenanya Mahkamah Agung memberikan perhatian serius untuk
membantu mereka dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Keseriusan

1 Wk.pta.Pekanbaru.



2

Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat dari terbitnya SK KMA Nomor
88/SK/KMA/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Perempuan dan Anak, yang merupakan kelanjutan dari SK KMA
Nomor  43/SK/KMA/IV/2015  tanggal  13 April  2015 yang telah
mempersiapkan:
Pertama: Kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan
kemampuan peradilan untuk menangani masalah perempuan dan anak yang
bermasalah secara hukum.
Kedua: Mempersiapkan TOT (Training Of the Trainers) bagi Penanganan
Korban sesuai UUPemberantasan Perdagangan Orang, UU Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan
Saksi dan Korban, dan Aturan Pelaksanaannya bagi Hakim.
Mahkamah Agung juga telah membentuk Pengadilan  percontohan untuk
peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ada 5 pengadilan
yang telah ditetapkan sebagai pengadilan percontohan, yaitu PN  Stabat, PN
Kupang, PN  Cibinong, PN  Menado, dan  PN   Sleman.
Lalu, mengapa Mahkamah Agung tidak membentuk pengadilan percontohan
dari Pengadilan Agama ? Apakah akses keadilan terhadap “perempuan
sebagai pihak” dalam kasus sengketa perceraian telah memenuhi keadilan
gender ? Menurut penulis, akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak
dalam kasus perceraian khususnya (Cerai Talak) masih belum memenuhi
keadilan gender. Khusus dalam pelaksanaan/eksekusi putusan ijin Cerai
Talak yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Pengadilan lebih berpihak
kepada suami (laki-laki), karena Pengadilan langsung menetapkan hari
sidang penyaksian ikrar talak dan kemudian memanggil suami dan istri
tersebut atau kuasanya, tanpa terlebih dahulu menunggu suami mengajukan
permohonan eksekusi putusan ijin CT tersebut.2 Pengadilan tidak berpihak
kepada istri (perempuan), karena apabila terdapat kewajiban hukum sebagai
akibat terjadinya Cerai Talak tersebut, misalnya : Mut’ah, nafkah iddah, atau
pembayaran nafkah lampau (madhiyah), maka pihak istri (perempuan) harus
mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut secara prosedural, tentu
harus terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi dengan semua
prosesnya. Sedang sebagian kecil Hakim yang telah mempertimbangkan
nilai-nilai keadilan gender dengan menetapkan kewajiban hukum akibat talak
yang menjadi hak istri (perempuan) tersebut harus dibayarkan secara
langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, tidak
dibenarkan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung RI, karena dianggap
sebagai “Premature eksekusi”.3

Menurut pendapat penulis, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

2 Baca Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989;
3 Baca Sema Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama);
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Dengan Hukum” juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian,
karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi
juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak
berdekatan dengan kaum perempuan.
Pendapat penulis tersebut ternyata sejalan dengan kunjungan Tim Federal
Court Of Australia (FCOA), Leisa Lister dan Cate Sumner bersama dengan
Bapak Wahyu Widiyana selaku Senior Advisor of AIJP yang berlangsung di
kantor Ditjen Badilag pada Rabu (13/9/ 2017) lalu. Hal tersebut dikatakan oleh
Mrs. Cate Sumner, bahwa setelah kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI
Prof.Dr.H.M.Hatta Ali, SH.,MH., dan menandatangani nota kesepahaman
kerja sama yudisial dengan Federal Court Of Australia dan Family Court Of
Australia di Melbourn, Australia, maka kerjasama FCOA dengan Peradilan
Agama difokuskan kepada peningkatan akses layanan terhadap perempuan
dan anak terhadap keadilan. Mrs. Cate Sumner mengaku, bahwa telah
mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung RI terkait beberapa
program, yaitu akan mereview terhadap putusan hakim tentang kepatuhannya
terhadap Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perempuan berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam pertemuannya
dengan Direktur Jenderal Badilag (Dr.H.Abdul Manaf, SH., MH.) pada Jum’at
(15/9/2017), Dirjen Badilag menegaskan kepada Tim AIJP, bahwa
pemahaman terhadap sensifitas gender akan menjadi materi dalam
penjaringan pimpinan Peradilan Agama kedepan. 4 Itulah sebabnya penulis
memberi judul terhadap tulisan ini “Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi
Kaum Perempuan dan Anak Korban Perceraian”.
Lalu dimana peran Peradilan Agama dalam meningkatkan akses keadilan
terhadap perempuan dan anak ?? Apakah dalam ranah sengketa perdata
akses keadilan terhadap perempuan dan anak tidak perlu juga mendapat
perhatian dari para hakim ?? Apakah UU Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (UU Nomor 23 tahun 2004), dan UU Perlindungan Anak (UU
Nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014, dan
terakhir dirubah dengan UU Nomor 17 tahun 2016) tidak menyentuh aspek
keperdataan bagi perempuan dan anak ??

UUPeradilan Agama telah memberikan akses keadilan khusus bagi
kaum perempuan terutama dalam layanan hukum kepadanya. Hal tersebut
tercermin dalam Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, bahwa perubahan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berkenaan
dengan sengketa perkawinan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh
istri harus diajukan di tempat kediaman tergugat, akan tetapi oleh karena
diantara tujuan UU Perkawinan adalah dalam rangka melindungi kaum
perempuan, maka UU Peradilan Agama merubah ketentuan hukum acara
tersebut, dengan menetapkan gugatan perceraian oleh istri diajukan di

4 Berita Badilag, tanggal 14 September 2017;
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Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, sedang bagi suami
yang akan mengajukan cerai talak, maka permohonan talaknya diajukan ke
Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istrinya. Hal tersebut merupakan
salah satu akses keadilan yang diberikan oleh Peradilan Agama kepada
kaum perempuan. Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juga memberikan wewenang secara ex officio kepada Pengadilan
untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau suatu kewajiban bagi bekas istrinya5, yang
implikasinya adalah pemberian mut’ah, nafkah iddah, mahar terhutang, dan
nafkah anak yang diasuh oleh ibunya (kaum perempuan) sebagaimana Pasal
149 KHI6, adalah akses keadilan lainnya yang diberikan oleh hukum (formil)
kepada kaum perempuan dan anak. Lalu bagaimana dengan akses-akses
keadilan lainnya sebagai implementasi Agama Islam dan Hukum Islam dalam
memuliakan kaum perempuan dan anak di ranah Peradilan Agama ??

B. PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

Pasal 1 ayat (1), Perma Nomor 3 Tahun 2017 mendefinisikan, bahwa
yang dimaksud “perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan
yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan
sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”. Dengan demikian Perma
Nomor 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum
oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata
di Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perceraian yang merupakan
90 % lebih dari perkara perdata agama di Indonesia.

Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2017
mendefinisikan,  bahwa yang dimaksud Kesetaraan Gender adalah
kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sedang
“Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki
dan perempuan”, ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Maka ketika
Hakim mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi
pihak dalam suatu perkara, Hakim wajib memperhatikan azas-azas: a)
penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) non diskriminasi, c)
Kesetaraan Gender, d) persamaan di depan hukum, e) keadilan, f)
kemanfaatan, dan g) kepastian hukum. Hal tersebut bertujuan untuk
menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh
keadilan (Pasal 2 dan 3). Dalam mempertimbangkan keadilan gender Hakim
harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender( Pasal 6 huruf  c),7

5 Baca Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6 Baca Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
7 Baca Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum.
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tentunya nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an, As-Sunnah,
kitab-kitab Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum yang
hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan
tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan
penggabungan perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku
(Pasal 8 ayat (2).8 Memang, dalam paradigma umum hukum acara
menempatkan Hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan Hakim agar berlaku
aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata. Hal itu terlihat pada
penerapan Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg. dimana pada saat Ketua
Pengadilan (Agama) memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan
yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan, agar
gugatan dapat diterima dan syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau
kuasanya. Dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg Hakim juga harus aktif untuk
mendamaikan pihak berperkara terlebih dahulu, kemudian Pasal 132
HIR/Pasal 156 RBg Hakim juga memiliki peran aktif untuk menginformasikan
kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya
tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh
hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan.9

Dalam bukunya yang berjudul “Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan
Keadilan “YM.Dr.H.Mukti Arto, SH.,M.Hum., Hakim Agung Kamar Agama
memberikan pendapat tentang berbagai langkah kebijakan Hakim dalam
memberikan perlindungan hukum dan keadilan10 yang ditujukan kepada
perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian yang tidak berlaku
larangan “Ultra Petita”, misalnya antara lain:
1) Hak-hak istri akibat perceraian, apalagi perceraian itu disebabkan oleh

kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan
lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada istri,
suami harus dihukum memberi mut’ah dan nafkah iddah yang layak
kepada istri. Meskipun istri tidak memintanya namun Hakim secara ex
officio dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Hak-hak anak akibat perceraian (yang menjadi korban) perceraian orang
tuanya, apabila hadhanah atas anak yang belum mumayyiz ditetapkan
berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum
memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar kepada ibunya guna
biaya pemeliharaan anak tersebut. Meskipun ibunya tidak memintanya,
namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka Hakim secara

8 Baca Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum;
9 Sunarto, Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata (Disertasi), Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 5, No.2,
Mahkamah Agung RI, Jakarta, Juli 2016, hlm. 249.
10 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis
Perlindungan Hukum dan Keadilan, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2017, hlm.131.
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ex officio dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan
anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf f KHI.

3) Dalam menjatuhkan amar putusan, Hakim dituntut untuk lebih cermat
dalam mempertimbangkan amar putusannya apakah masih diperlukan
amar tambahan, supaya perlindungan dan kepastian hukum bagi para
pihak dapat diwujudkan, yakni amar komdenatoir dan amar penopang bagi
kemudahan eksekusi.

4) Apabila amar mengenai pokok perkara masih memerlukan eksekusi atau
tindak lanjut administrasi, maka Hakim dituntut untuk mempertimbangkan
adanya amar tambahan secara ex officio dengan menggunakan dasar
hukum ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-Peradilan
Agama jo.Pasal  2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara filosofis dan teologis
menghendaki agar eksekusi dan/atau tindak lanjut administratif nantinya
dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan
yuridis maupun teknis. Hal ini misalnya:
a) Amar pembebanan dwangsom (secara ex officio) atas keterlambatan

penyerahan anak yang hadhanah ditetapkan pada
penggugat/pemohon sedang anak berada dalam penguasaan tergugat
atau pihak ketiga.

b) Amar perintah kepada pemohon agar pembayaran mut’ah dan nafkah
iddah untuk bekas istri (pihak perempuan) dilakukan pada saat suami
(pihak laki-laki) mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan.
Hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
(1) amar tersebut untuk membantu dan menyelamatkan bekas istri dari

kesulitan eksekusi jika harus diajukan tersendiri melalui prosedur
eksekusi biasa, apalagi jika jumlahnya tidak sebanding dengan
biaya eksekusi. Sehingga dengan amar tersebut bekas istri (pihak
perempuan) akan terselamatkan dari kesulitan dan kerugian baik
waktu, tenaga, maupun biaya akibat prosedur eksekusi yang
memberatkan;

(2) untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami,
yakni jika hak ikrar talak suami dilaksanakan, maka kewajiban
suami untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah pun harus juga
dilaksanakan;

(3) untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak
diberikan oleh Hakim, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga
diberikan oleh Hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan
mut’ah serta nafkah iddah merupakan satu paket keadilan;

(4) UU-Perkawinan dan UU-Peradilan Agama menganut azas
melindungi kaum perempuan pada umumnya dan istri pada
khususnya demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan,
maka disinilah kesempatan yang tepat bagi Hakim untuk
memberikan perlindungan bagi bekas istri;
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(5) Mut’ah dalam prceraian sesungguhnya identik dengan mahar
dalam akad nikah, sehingga dapat diberikan pada saat akad nikah,
atau setidak-tidaknya berprinsip lebih cepat lebih baik; demikian
pula mut’ah dan nafkah iddah akan lebih baik jika diberikan pada
saat ikrar talak;

(6) Secara psykologis suami yang mengucapkan ikrar talak hatinya
dalam keadaan senang dan gembira, dan kemudian ia menghitung
mundur sampai waktu kapan dia berganti dengan istri yang baru.
Sedang di saat yang sama hati istrinya dalam keadaan sangat
sedih dan merasa hancur, karena suaminya telah mengkhiyanati
perkawinannya, itulah sebabnya banyak ahli hukum Islam
berpendapat bahwa salah satu fungsi mut’ah adalah sebagai
penghibur hati istri (perempuan). Sehingga sangat arif dan
bijaksana apabila Hakim mempertimbangkan bahwa mut’ah dan
nafkah iddah tersebut wajib dibayar oleh suami pada saat sidang
ikrar talak dilaksanakan;

C. PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak
dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan
kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah SWT, harus
senantiasa dijaga dan dilindungi, karena di dalam diri anak melekat harkat,
martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, dan
Allah SWT memberikan peringatan kepada kita agar tidak meninggalkan
anak-anak yang lemah jasmani dan rohaninya di kemudian hari, oleh karena
tidak terpenuhi kesejahteraannya (QS.An-Nisa’ [4]:9).11

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah
ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa
ketentuan di dalam KUH Perdata (Burgelijke Wetbook) yang mengatur hak
dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik.12 Hak dan
kewajiban orang tua terhadap anak tersebut juga telah dikenal lama oleh
masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang bersumber dari hukum
Islam ( Al-Qur’an,13 al-Hadits dan kitab-kitab Fiqih) yang merupakan hukum
yang hidup (living law) dalam masyarakat jauh sebelum Belanda menjajah
Indonesia yang kemudian dirangkum dalam sebuah Buku Kompilasi Hukum
Islam yang telah disebar-luaskan kepada masyarakat berdasarkan Intruksi
Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Jika dilihat dari perkembangan hukum di negara Indonesia setelah
merdeka, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebenarnya telah
ditetapkan pertama kali dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang

11 Baca Al-Qur’an, S. An-Nisa’ [4] : 9.
12 Baca Pasal 320 s/d 329   KUH Perdata.
13 Baca Al-Qur’an S. Al-Baqarah [2]:233.
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Perkawinan, yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua
terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, hal mana
kewajiban hukum orang tua tersebut adalah merupakan hak hukum bagi
anak-anaknya, yakni kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya dan
memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan hak
anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup
demi kelangsungan hidupnya, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak
pasca kedua orang tuanya bercerai. Bahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c)
memberikan peluang kepada para Hakim untuk menyimpangi azas “Ultra
Petita” tersebut dengan memberikan putusan yang tidak digugat oleh para
pihak, namun hanya semata berdasarkan kebijaksanaan Hakim yang
mengadili kasus tersebut, dengan mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan sesuatu barang kepada bekas istrinya.14 Hal tersebut
menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum di Indonesia yang menganut
sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental tersebut, doktrin “Ultra Petita
“ juga tidak dilaksanakan dengan kaku dan tegas oleh para Hakim. Hal itu
dimungkinkan apabila putusan hakim tersebut dalam rangka untuk
mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara
perceraian tersebut. Penjelasan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974
tersebut dinyatakan cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan
kepada bekas suami tersebut mestinya bukan hanya terhadap penentuan
pembayaran Mut’ah dan nafkah Iddah bagi bekas istri saja, tetapi juga
terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan bekas istrinya.15

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam UU Perkawinan
tersebut kemudian dipertajam lagi dengan ditetapkannya UU Nomor 4 tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menekankan bahwa anak adalah
seseorang yang harus memperoleh hak-haknya yang dari hak-hak tersebut
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik
secara rohaniyah, jasmaniyah, maupun sosial.16

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai seorang manusia, juga
ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Konvensi
Internasional Tentang Hak-Hak Anak ( The Convention On The Rights Of The
Child ) yang disahkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun
1990. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang manusia juga telah
diperkuat dengan ditetapkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa: Pemenuhan hak-hak anak,
pelaksanaan kewajiban dan tanggung-jawab orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan
terhadap anak dalam segala aspeknya, hal mana upaya tersebut merupakan
bagian dari upaya pembangunan nasional, untuk memajukan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat
bertanggung-jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut
sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepadanya.17

14 Baca Pasal 34, Pasal 41 huruf (a) (b) dan (c), dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 .
15 Baca Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
16 Baca Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 tahun 1979 .
17 Baca Pasal  52 s/d 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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Pada tahun 2001 MPR RI melakukan Amandemen ke 3 terhadap UUD 1945
yang memasukkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak kedalam
Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :”Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sehingga dengan demikian
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah secara Konstitusional
memiliki landasan hukum yang sangat kuat di negara Republik Indonesia.
Kemudian pada tahun 2002 lahirlah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak telah menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Hal
tersebut kemudian dijabarkan dalam Penjelasan UU tersebut, bahwa dalam
rangka terlaksananya rangkaian kegiatan yang terus menerus tersebut maka
ditegaskan, bahwa lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadikan
perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kegiatan.
Sedang ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU tersebut menyatakan, bahwa negara,
pemerintah, dan  pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab
dan menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan
kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut.18 Sedangkan dalam
rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama
dalam lingkup rumah tangga, maka DPR dan Pemerintah telah menetapkan
UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi
tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan
sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan
meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara,
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan
meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif
bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU
perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahkan
lebih disempurnakan lagi dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam rangka melindungi anak-
anak dari kekerasan seksual yang makin marak terjadi di Indonesia.

Perlindungan hukum pertama yang wajib mendapatkan perhatian dari
para Hakim adalah kepastian hukum bagi anak-anak yang menjadi korban
perceraian, tentang siapa diantara kedua orang tuanya yang berhak
memeliharanya guna melanjutkan hak kelangsungan hidupnya. Secara
normatif sekitar separuh lebih hadhanah anak-anak yang belum berumur 12
tahun (mumayyiz) menjadi hak ibunya, sedang anak-anak yang telah

18 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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mumayyiz (umur 12 tahun keatas), hukum memberikan hak kepada anak
untuk memilih dipelihara oleh ibu atau ayahnya setelah kedua orang tuanya
bercerai.19 Namun secara sosiologis banyak yang memilih untuk diasuh oleh
ibunya setelah kedua orang tuanya bercerai, daripada memilih diasuh oleh
ayahnya yang kemudian akan kumpul bersama dengan ibu tirinya.

Mahkamah Agung RI sebenarnya telah memberikan Regulasi terhadap
pemeliharaan (hadhanah) anak-anak korban perceraian orang tuanya,
dengan keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan
Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan
Tugas Pengadilan, yang menegaskan bahwa “Tentang akibat perceraian,
berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak
menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memerlukan perwalian
(bandingkan dengan Pasal 299 KUH Pdt), Hakim “harus menunjuk” salah
satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak
tersebut (Pasal 41 UUP). Regulasi ini adalah Hasil Rumusan Kamar Perdata,
namun seluruh Hakim Agung Kamar Agama juga ikut menandatangani
Rumusan Kamar Perdata ini.20

Menurut pendapat penulis, kalimat “Hakim harus menunjuk”, berarti bahwa
dalam menangani kasus perceraian apabila Hakim menemukan fakta adanya
anak dari hasil perkawinan tersebut, maka Hakim wajib aktif memberikan
perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, dengan menunjuk salah
satu dari kedua orang tuanya sebagai penanggungjawab pemeliharaan anak
tersebut. Artinya, dengan putusannya Hakim memberikan perlindungan
hukum dan kepastian hukum terhadap siapa yang menjadi penanggungjawab
hadhanah anak yang menjadi korban perceraian itu tanpa menunggu inisiatif
atau permintaan orang tuanya. Artinya, penunjukan yang dilakukan oleh
Hakim kepada salah satu orang tua sebagai penanggungjawab pemeliharaan
terhadap anak dalam sengketa perceraian, tidak dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap azas “Ultra Petita” sebagaimana ketentuan Pasal 178
ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg. Akan tetapi dalam sebuah pertemuan
dengan penulis, Bapak Prof. Dr.H.Abdul Manan, SH., S.Ip., M.Hum.
berpendapat bahwa hasil rumusan Kamar Perdata tersebut adalah untuk
menetapkan perwalian anak.

Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak korban perceraian yang
terjadi di Peradilan Agama ? Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan
perceraian yang dijatuhkan pada tahun 2012 di beberapa Pengadilan Agama
di Jawa Timur, maka ditemukan angka 99,99 % Hakim tidak
mempertimbangkan tentang nasib dan kelangsungan anak, Hakim tidak
memberikan kepastian hukum kepada anak, siapa diantara kedua orang
tuanya yang harus bertanggungjawab terhadap pemeliharaannya, dan siapa
yang harus bertanggungjawab untuk membiayai hidupnya. Hakim hanya
mempertimbangkan anak hanya sebagai suatu fakta akibat perkawinan saja.
Hampir seluruh Hakim Peradilan Agama masih berpandangan bahwa
pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi fakta akibat

19 Baca Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
20 Baca SEMA Nomer 7 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub. Hasil Rumusan Kamar Perdata angka Rumawi XII.
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perkawinan dan akan menjadi korban perceraian kedua orang tuanya adalah
pelanggaran terhadap azas “Ultra Petitum Partium” yang harus dihindari oleh
Hakim jika tidak ingin putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang
lebih tinggi. Dan pendapat itulah yang merupakan hasil Rumusan Kamar
Agama Mahkamah Agung RI dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Hasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi
Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub Rumusan Kamar Agama poin 10
yang menegaskan bahwa, Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak
diajukan dalam gugatan/permohonan maka Hakim tidak boleh menentukan
secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut.21 Dengan demikian sampai
dengan akhir tahun 2016 praktis tidak ada perlindungan hukum bagi
kepastian hukum hak hadhanah anak-anak yang menjadi korban perceraian
kedua orang tuanya, dan tidak ada kepastian hukum tentang siapa yang
bertanggungjawab terhadap nafkah anak-anak tersebut, kecuali dengan
adanya gugatan/permohonan dari salah satu diantara kedua orang tuanya
tersebut.

Alhamdulillah, di akhir tahun 2016 Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah
Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub
Rumusan Kamar Agama poin 5 yang menegaskan bahwa, Pengadilan
Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya
apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,
sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f KHI.22 Suatu hasil
rumusan hukum yang berguna sebagai payung hukum untuk menghindari
pelanggaran azas “Ultra Petita” bagi Hakim yang bijaksana karena ingin
memberikan perlindungan hukum terhadap kelangsungan hidup anak yang
menjadi korban perceraian orang tuanya. Akan tetapi menurut pendapat
penulis, rumusan Kamar Agama tentang penetapan nafkah anak secara ex
officio kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam
asuhan ibunya itu, masih belum lengkap, karena secara yuridis ibu masih
belum mempunyai kepastian hukum bahwa dialah yang mengasuh anaknya.
Sehingga ibu (perempuan) tersebut belum memiliki legal standing untuk
menerima pembayaran nafkah anaknya tersebut dari mantan suaminya. Oleh
karena ibu perlu mendapatkan perlindungan hukum dari Hakim untuk secara
ex officio ditetapkan sebagai penanggungjawab hadhanah terhadap anaknya
tersebut, sehingga ibu memiliki legal standing untuk menerima pembayaran
nafkah anak yang diasuhnya yang secara ex offio telah ditetapkan oleh
Hakim. Tentu pendapat penulis ini bersinggungan dengan Hasil Rumusan
Kamar Agama poin 10 pada SEMA Nomor 3 tahun 2015, namun sejalan
dengan Hasil Rumusan Kamar Perdata yang disetujui oleh Hakim Kamar
Agama pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

Dengan demikian menurut pendapat penulis, PERMA Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat

21 Baca SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
22 Baca SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
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pula dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, tentang pemberian
kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang tua anak tersebut
yang ditetapkan sebagai penanggungjawab hadhanahnya, dan pemberian
kepastian hukum terhadap siapa diantaranya kedua orang tuanya yang
bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut.

D. PENUTUP/KESIMPULAN
Bahwa dengan mempertimbangkan azas-azas kesetaraan gender dan

persamaan di depan hukum antara suami dan istri, keseimbangan dalam
memperoleh nilai-nilai keadilan dalam persidangan yang diselenggarakan
oleh Hakim, adanya jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum
bahwa suaminya akan segera melaksanakan kewajibannya sebagai akibat
ikrar talak yang dijatuhkan kepadanya, maka Perma Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum dapat dijadikan dasar untuk mempertegas penggunaan ketentuan
Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta
ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim dalam
menangani atau mengadili kasus sengketa perceraian.

Menurut pendapat penulis, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,
dapat dijadikan payung hukum oleh Hakim untuk menunda pelaksanaan
sidang ikrar talak, apabila suami belum dapat melaksanakan kewajibannya
untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah atau lainnya yang menjadi hak
istrinya, kecuali apabila istri menyatakan kerelaannya terhadap penundaan
pembayaran hak-haknya tersebut.

Menurut pendapat penulis, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,
dapat dijadikan payung hukum oleh Hakim untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, tentang
pemberian kepastian hukum terhadap ibu yang secara nyata telah
memelihara anak tersebut sehingga ibu anak tersebut memiliki legal
standing untuk menerima pembayaran nafkah dari ayahnya yang telah
ditetapkan oleh Hakim secara ex officio berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun
2016.

Pekanbaru, 20-09-2017

Penulis,


