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ABSTRAK 

Muhammad Ihsan Fauzi, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/Pta.Mu Tentang 

Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Dalam 

Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam. 

Menurut hukum Islam apabila isteri tertalak raj’i (perkawianan putus karena 

kehendak suami) maka batas pemberian nafkah kepada mantan isteri adalah selama 

masa iddah, apabila tidak zina atau nusyuz. 

 Sedangkan menurut hukum negara kewajiban untuk memberikan ½ (seperdua) 

gaji mantan suami PNS (jika tidak ada anak) kepada mantan isteri akan hapus apabila 

isterinya tersebut menikah lagi dengan lelaki yang lain. Artinya batas waktu 

pemberian nafkah dari mantan suami PNS kepada mantan isteri adalah sampai 

mantan isteri menikah lagi (jika cerai dikehendaki dari pihak pria).  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana duduk perkara pada 

putusan No.4/Pdt.G/2014/PTA.MU, bagaimana pertimbangan hakim ketika 

menerapkan Pasal 8 PP No. 10 Thn 1983 jo. PP No. 45 Thn 1990 dalam putusan 

No.4/Pdt.G/2014/PTA.MU, dan bagaimana keterjaminan kehidupan bekas isteri PNS. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang duduk perkara pada 

putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU, dan tentang pertimbangan hakim memutus 

perkara Nomor 04/ Pdt.G/2014/PTA.MU, juga tentang keterjaminan kehidupan 

mantan isteri PNS dalam putusan No. 4/Pdt.G/2014 PTA. MU jika ditinjau dari 

perspektif hukum Islam dan untuk mengetahui apa yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum untuk produk pengadilan (putusan). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yuridis 

dan penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti tentang pertimbnagan 

hakim yang mengimplementasikan Pasal 8 PP No. 10 Thn 1983 jo. PP No.45 Thn 

1990 dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai batas waktu pemberian 

nafkah. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis 

data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya Termohon/Penggugat Rekonvensi 

(isteri) tetap pada gugatan rekonvensinya yaitu supaya Majelis Hakim PTA Maluku 

menghukum Tergugat Rekonvensi (suami) dengan menerapkan PP No.10 Pasal 8 

Thn 1983 jo. PP No.45 Thn1990 di dalam putusan dan dalam putusannya Majelis 

Hakim PTA Maluku Utara mengabulkan gugatan si isteri yaitu mantan isteri PNS 

harus dinafkahi sampai ia kawin. Maka jelas Majelis Hakim PTA Maluku utara 

menyalahi hukum acara di Peradilan Agama karena kedua PP tersebut bukan hukum 

acara, dalam KHI kewajiban suami terhadap isterinya yang dijatuhi talak hanya 

terbatas mengenai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, tidak 

sampai bekas isteri menikah lagi, dengan kata lain PTA Maluku Utara telah 

melampaui kewenangan Pengadilan, sebaiknya memberi nafkah ½ (seperdua) gaji 

tersebut menjadi disatukan kepada mut’ah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 149 

dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.  


