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1

Apa yang dimaksud dengan Permohonan Cerai Talak?

Permohonan Cerai Talak adalah permohonan bercerai yang
diajukan oleh seorang Suami (Pemohon) terhadap Isterinya

(Termohon) di Pengadilan Agama. 
 

Dasar hukum 
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama
 

Apa yang dimaksud dengan Cerai Gugat atau Gugatan
Perceraian?

Cerai Gugat atau Gugatan Perceraian adalah gugatan untuk
bercerai yang diajukan oleh seorang Isteri (Penggugat)

terhadap Suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama.
 

Dasar Hukum
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama
 

Hak-Hak Perempuan dan Anak 1



Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dll
yang sukar disembuhkan;
Pergi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan
tanpa alasan yang sah;
Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
Cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya;
Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Suami melanggar taklik talak;
Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam
rumah tangga.

Perceraian dapat terjadi kerena alasan atau alasan-alasan
sebagai berikut:

Dasar Hukum
Pasal 116  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2

Apa alasan-alasan terjadinya perceraian?

Hak-Hak Perempuan dan Anak 2



3

Kapan pasangan suami dan Isteri dinyatakan resmi
bercerai?

Perceraian yang resmi dan diakui hanyalah perceraian yang
diajukan dan  dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama

melalui Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 

Dasar Hukum
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 
Apa status saya selama proses sidang perceraian
masih berjalan?

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya perceraian hanya terjadi
setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama melalui Putusan
yang berkekuatan hukum tetap, sehingga selama proses

persidangan masih berjalan status tetap sepasang suami dan
Isteri. 

Dasar Hukum
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
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4

Apa kewajiban seorang Isteri sebelum terjadinya
(pra perceraian)?

Isteri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir bathin kepada Suami;
Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-
baiknya;
Bersama Suami wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya;
Istri wajib taat pada Suami dan tidak nusyuz (tanpa
alasan tidak taat pada Suami/suatu tindakan yang
melanggar tata krama rumah tangga).

Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Pasal 80 ayat (7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewajiban seorang Isteri adalah:

Dasar Hukum
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5

Apa hak seorang Isteri sebelum terjadinya 
(pra perceraian)?

Berhak untuk dicintai, dihormati, diberikan kesetiaan dan
diberikan bantuan lahir bathin oleh Suami;
Berhak untuk dilindungi dan diberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuan Suaminya, seperti:

1)Nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman;
2)Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan.

Berhak untuk diberikan bimbingan oleh Suami;
Berhak untuk diberikan pendidikan agama dan diberi
kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hak seorang Isteri adalah:

Dasar Hukum

Hak-Hak Perempuan dan Anak 5



Nafkah Iddah (masa tunggu) yakni nafkah yang
diberikan Tergugat (mantan suami) kepada
Penggugat (mantan isteri) selama menjalani masa
tunggu selama kurang lebih 90 hari sejak secara
sah dinyatakan bercerai.Dapat berupa uang,
tempat tinggaldan pakaian (kiswah);
Mut’ah yakni penghibur atau kenang-kenangan dari
Tergugat kepada Penggugat atau dapat dikatakan
seperti mahar untuk bercerai;
Madhiyah yakni nafkah terhutang atau nafkah yang
belum diberikan Tergugat kepada Penggugat
selama masa perkawinan;
Mahar terutang atau yang belum lunas dibayarkan.

Hak-hak yang dapat dimohonkan perempuan (mantan
istri) kepada mantan suami pasca perceraian adalah:

Dasar Hukum
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

6

Apa hak-hak perempuan setelah terjadinya
perceraian (pasca perceraian)? 

Hak-Hak Perempuan dan Anak 6
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Apa syarat mengajukan gugatan pemenuhan hak-hak
perempuan pasca perceraian?

Istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan hak-hak
tersebut selama tidak terbukti Nusyuz yakni tanpa alasan
yang dibenarkan melakukan tindakan tidak taat pada Suami

atau suatu tindakan yang melanggar tata krama rumah
tangga, seperti: tanpa izin meninggalkan kediaman bersama,

membangkang, dan lain sebagainya. 
Dasar Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 
 
 Apa hak-hak anak setelah terjadinya perceraian

(pasca perceraian)?

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;
Pasal 80 ayat (4), Pasal 98, dan Pasal 104 ayat (1)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hak anak yang dapat dimohonkan pasca perceraian adalah
Nafkah Pemeliharaan (Hadhanah) yakni biaya pemeliharaan

anak sampai dengan dewasa atau mandiri meliputi biaya hidup,
biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Dasar Hukum

Hak-Hak Perempuan dan Anak 7



Diajukan secara bersamaan dengan Gugatan Cerai yakni
dengan menjelaskan alasan-alasan pengajuan dan
memasukan gugatan pemenuhan hak-hak perempuan dan
anak dalam Surat Gugatan;
Diajukan terpisah dari Gugatan Cerai, yakni diajukan
sebagai perkara baru setelah perkara perceraian selesai
dan pengadilan menyatakan Gugatan Cerai diterima. 

Pasal 78 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

Dapat diajukan dengan 2 (dua) cara yakni:

 
Dasar Hukum

 
 
 

8

Bagaimana cara mengajukan gugatan pemenuhan hak-
hak perempuan dan anak pasca perceraian?

Hak-Hak Perempuan dan Anak 8



Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-
Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Untuk memberikan bantuan hukum dan kemudahan akses bagi
masyarakat pencari keadilan khususnya dalam pemenuhan hak-
hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama
Sanggau melalui Pelayanan Pos Bantuan Hukum telah
menyediakan format Surat Gugatan yang mengakomodir hak-
hak perempuan dan anak.

Dasar Hukum

9

Apakah Pengadilan Agama Sanggau menyediakan
bantuan pembuatan Surat Gugatan Pemenuhan Hak-
Hak Perempuan dan Anak?

Hak-Hak Perempuan dan Anak 9



Dalam hal perkara Cerai Talak dimana Istri menjadi Termohon,
maka gugatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dapat
diajukan dengan cara mengajukan jawaban atas Surat
Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Suami (Pemohon). 
Jawaban diajukan kepada Majelis Hakim secara lisan atau
tertulis (lebih baik) dengan menjelaskan alasan-alasan
pengajuan dan memasukan permohonan (gugat balik) agar
suami (Pemohon) dihukum untuk memenuhi hak-hak perempuan
dan anak pasca perceraian.

Dasar Hukum
Pasal 132 a ayat 2 HIR dan Pasal 158 RBg

10

Bagaimana cara mengajukan gugatan pemenuhan hak-
hak perempuan dan anak dalam perkara Cerai Talak?

Hak-Hak Perempuan dan Anak 10



Pengadilan berusaha untuk mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga panjang atau
pendeknya waktu persidangan ditentukan oleh berbagai
faktor seperti kemampuan Penggugat/Pemohon untuk dapat
membuktikan alasan-alasan yang disampaikannya dalam Surat
Gugatan.
Dasar Hukum
Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

11

Apakah pengajuan gugatan pemenuhan hak-hak
perempuan dan anak memperpanjang waktu
persidangan?

Hak-Hak Perempuan dan Anak 11

Hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan dan anak akan
mempertimbangkan:
a.Rasa keadilan dan kepatutan; 
b.Fakta kemampuan ekonomi suami; dan 
c.Fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.
Dasar Hukum
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

Apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam
memutus gugatan pemenuhan hak-hak perempuan dan
anak?



Slip gaji atau dokumen lain yang menerangkan penghasilan
Tergugat;
Saksi yang dapat menerangkan mengenai penghasilan atau
kemampuan ekonomi Tergugat;
Print rekening koran (apabila pernah menerima nafkah
dalam bentuk transfer).

Bukti yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis
Hakim adalah bukti yang dapat menjelaskan kemapuan ekonomi
Tergugat (Suami) dan kebutuhan dasar hidup Penggugat
(Istri) dan/atau anak, seperti:

Dasar Hukum
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

12

Apa bukti yang dapat saya ajukan kepada Majelis
Hakim dalam gugatan pemenuhan hak-hak perempuan
dan anak?

Hak-Hak Perempuan dan Anak 12

Hak-hak perempuan dan anak tersebut dapat mulai diberikan
oleh Mantan Suami kepada Mantan Istri dan/atau anak,
terhitung sejak Putusan Pengadilan yang menyatakan hak-hak
tersebut diberikan berkekuatan hukum tetap.

Kapan hak-hak perempuan dan anak tersebut dapat
diberikan?



Pada Surat Gugatan mencantumkan permohonan upaya
paksa sebagai akibat dari perceraian seperti permohonan
untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai dengan
kewajibannya dilaksanakan.
Mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
Terkait dengan biaya dan mekanisme eksekusi dapat
dikonsultasikan dengan Petugas Pengadilan Agama
Sanggau. 

Dapat dilakukan beberapa cara seperti:

Dasar Hukum
Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG

13

Bagaimana jika setelah diputuskan oleh Majelis Hakim,
mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk
memenuhi hak-hak perempuan dan anak?

Hak-Hak Perempuan dan Anak 13
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