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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti 

dapat memberikan konklusi sebagai berikut : 

1. Ada beberapa upaya yang ditempuh oleh mantan isteri agar mantan suami 

melaksanakan kewajiban dalam membiayai hidup anak pasca putusanya 

cerai yaitu: dengan melaporkan ke pengadilan, mantan isteri mengajukan 

gugatan baru yaitu tentang gugatan nafkah anak atau melaporkan untuk 

melakukan eksekusi. Hal ini juga merupakan solusi yang diberikan oleh 

Pengadilan Agama Selatpanjang, solusi yang ditawarkan Pengadilan Agama 

Selatpanjang adalah eksekusi; 

2. Faktor kendala yang dihadapi oleh mantan isteri dalam mengupayakan 

hukum untuk menuntut hak nafkah anak yang tidak terlaksana setelah 

pereceraian di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

kepulauan Meranti yaitu, Pertama: minimnya tingkat kesadaran hukum dan 

pengetahuan hukum di masyarakat, sehingga membuat para mantan suami 

semena-mena, sehingga juga membuat perundang-undangan di Indonesia 

menjadi lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat 

tidak bisa menentukan jalan untuk menuntut keadilan. Kedua: kurang 

adanya rasa tanggungjawab seorang mantan suami mendapat kewajiban. 

Sehingga banyak alasan untuk menghindari kewajiban tersebut. Ketiga: 

tidak adanya social control dari para penegak hukum, dalam hal ini adalah 
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bentuk pengawasan sebagai payung efektifitas hukum dimasyarakat, 

khususnya dalam aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian upaya hukum mantan isteri karena tidak 

terlaksananya nafkah anak setelah perceraian di tinjau menurut Hukum Acara 

Peradilan Agama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Kepulauan Meranti, peneliti memberikan saran kepada: 

1. Bagi praktisi hukum, khususnya legislator (pembuat undang-undang) untuk 

mengkaji ulang dalam undang-undang perkawinan khususnya dalam 

ketentuan kewajiban ayah dalam menafkahi anak dan sanksi hukumanya 

bagi yang tidak mejalankan, seperti perbandingan yang peneliti buat dalam 

bab teori bahwasannya di luar negeri memberikan sanksi berat atas pihak 

yang tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan hak-hak kepada 

anaknya setelah perceraian; 

2. Bagi lembaga Peradilan Agama diseluruh Indonesia khususnya Pengadilan 

Agama Selatpanjang sebagai penegak hukum dan pelaksana yang 

menangani konflik keluarga untuk lebih tegas dalam pemeriksaan hingga 

putusan tentang nafkah anak, misalnya memberikan surat pernyataan 

bermatrai bagi pihak ayah yang dihukum membayar nafkah anak, apabila 

tidak menjalankan pengadilan dapat melakukan eksekusi atas laporan dari 

pihak yang dirugikan (mantan isteri dan anak). kemudian untuk memberikan 

sumbangsih pengetahuan hukum di masyarakat diperlukan training 

(pelatihan) hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga oleh pihak 
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terkait misalnya memberikan mandat atau perintah kepada KUA setempat 

yang berada dalam pengawasan Pengadilan Agama untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat.  


