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Kata Pengantar 

 

Segala Puji Bagi Allah yang telah memberikan kesempatan 

untuk kembali menyelesaikan buku ini. hukum acara perdata 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara 

bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka 

pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, 

satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-

peraturan hukum perdata.  

Sedangkan peradilan agama yaitu peradilan yang mengadung 

asas-asas keislaman, Asas pertama yakni asas Personalitas 

Keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada 

kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang 

mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain 

diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan dapat 

dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan 

agama. 

Selamat membaca semoga buku ini bermanfaat untuk para 

akademisi maupun masyarat pada umumnya 
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BAB I 

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA 

 

 

A. Ruang Lingkup dan Sejarah Hukum Acara Peradilan 

Agama 

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau 

mengistilahkan hukum acara perdata merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara 

bagaimana orang harus bertindak terhadap dan 

dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan 

itu harus bertindak, satu sama lain untuk 

melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan 

hukum perdata. 

Sedangkan R Subekti, berpendapat bahwa hukum 

acara itu mengabdi kepada hukum materiil, maka 

dengan sendirinya setiap perkembangan dalam 

hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan 

hukum acaranya. MH Tirtaamidjaya mengatakan 

bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul 
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dari hukum perdata materiil. Sementara soepomo 

berpendapat bahwa tugas hakim di peradilan dalam 

kasus perdata ialah mempertahankan tata hukum 

perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum 

dalam suatu perkara. 

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum 

acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum 

perdata materiil dengan perantaraan hakim atau 

peraturan hukum yang menentukan bagaimana 

caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata 

materiil.1 

Konkritnya hukum acara perdata mengatur 

tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, 

memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaannya 

daripada putusannya. 

 
1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: 

Liberty, 1988)  h. 28, lihat juga A.T. Hamid, Kamus Yurisprudensi 

dan beberapa Pengertian tentang Hukum Acara Perdata (Jakarta: 

Bina Ilmu, 1984), Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 

Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Mandar 

Maju, 1989). 
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Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 

tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan 

bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum 

acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah 

diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. 

Adapun perkara-perkara dalam bidang 

perkawinan berlaku hukum acara khusus dan 

selebihnya berlaku hukum acara perdata pada 

umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan 

relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, 

pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan 

putusan.2 

Sehingga dapat disimpilkan bahwa hukum acara 

Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang 

mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata 

materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana 

bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana 

 
2A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan 

Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 9. 
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cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan 

sebagaimana mestinya. Karena itu hakim harus 

menguasai hukum acara (hukum formal) disamping 

hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara 

benar-benar tentu menghasilkan putusan yang adil 

dan benar. 

 

2. Sejarah Hukum Acara di Indonesia 

Berbicara mengenai sejarah hukum perdata, maka 

ada dua hal yang diuraikan yaitu tentang sejarah 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga 

peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa 

ketentuan yang mengatur hukum acara di lingkungan 

peradilan umum adalah Herziene Indonesia 

Reglement (HIR). HIR ini mengatur tentang acara 

dibidang perdata dan bidang pidana. Dengan 

berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab 

undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana 

dalam HIR dinyatakan tidak berlaku. 
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Nama semula dari Herziene Indonesia Reglement 

(disingkat HIR) adalah Inlandsch Reglement (IR), 

yang berarti reglement Bumi Putera. Perancang IR 

adalah Mr. HL Wichers, waktu itu presiden dari 

Hooogerechtshop, yaitu badan pengadilan tinggi di 

Indonesia di Zaman kolonial Belanda. Dengan surat 

keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 

Desember 1846 No. 3, Mr. Wichers tersebut diberi 

tugas untuk merancang sebuah reglement (peratuan) 

tentang “administrasi”, polisi dan proses perdata serta 

proses “pidana” bagi golongan bumi putera. 

Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1941 

(staatblad 1941-44) ternyata tidak membawa 

perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di 

muka Pengadilan Negeri. Yang dinamakan 

pembaharuan pada IR itu sebetulnya hanya terjadi 

dalam bidang acara pidana saja, sedangkan dalam 

hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama 

pembaharuan itu mengenai pembentukan aparatur 

kejaksaan atau penutut umum yang berdiri sendiri 

dan langsung dibawah pimpinan procereur General, 
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sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada 

hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih dari pada 

seorang bawahan dari asisten residen, yang 

merupakan seorang pejabat pamong praja. 

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan 

dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas 

peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. 

Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu 

pihak dan di luar jawa dilain pihak. Dibedakan 

peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk 

golongan Bumiputera. Pada umumnya peradilan 

Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat 

pertama ialah Raad van justitie sedangkan untuk 

golongan Bumiputera ialah landraad. Kemudia Raad 

van Justitie ini juga menjadi peradilan banding untuk 

golongan pribumi yang diputus oleh landraad. 

Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut 

tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi 

landraad. Dan ada pula orang Bumiputera di Jawa 
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menjadi hakim pengadilan keresidenan yang 

yurisdiksinya untuk orang Eropa.3 

Orang timur asing dipecah dalam urusan 

peradilan ini. Dalam perkara perdata, orang Cina 

tunduk pada sistem Peradilan di Eropa sedangkan 

pada perkara pidana tunduk kepada peradilan 

Bumiputera. Pada puncaknya peradilan Hindia 

Belanda ada Hoogerechtschop itu ada procureur 

general (Semacam Jaksa Agung). Sebagaimana telah 

disebutkan dimuka, bentuk peradilan gubernemen di 

Jawa Madura di satu pihak dan di luar Jawa Madura 

di lain pihak. 

Begitu pula, hukum materiil sebagaimana 

terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat 

tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga 

masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya 

berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. 

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai 

pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, 

 
3 M. Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 3. 
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melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum 

harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan 

hukum? Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang 

melaksanakan hukum, setiap hari kita melaksanakan 

hukum. 

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya 

hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara 

diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan 

tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi 

sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu di 

langgar sehingga ada pihak yang dirugikan dan 

terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di 

dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum 

materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah 

dipertahankan atau ditegakkan.4  

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata 

terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk 

mempertahankan berlangsungnya hukum materiil 

perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan 

rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping 

 
4Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 1. 
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hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum 

inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara 

perdata. 

 

B. Asas-Asas Hukum Acara di Peradilan Agama 

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka 

perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan 

agama ialah sebagai berikut:5 

1. Asas Personalitas Keislaman 

Asas pertama yakni asas Personalitas Keislaman 

yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada 

kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya 

mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. 

Penganut agama lain diluar Islam atau yang non 

Islam, tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk 

kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. 

Asas Personalitas keislaman diatur dalam pasal 2, 

penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 

 
5 Suryadi, “Hukum Acara Peradilan Agama”, dalam 

Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama, 4-10 Oktober 

1999 (Departemen Kehakiman, 1999), 1. 
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ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam 

ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas 

personalitas keislaman sekaligus dikaitkan 

berbarengan dengan perkara perdata “bidang 

tertentu” sepanjang mengenai sengketa perkara yang 

menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan agama. 

Kalau begitu ketundukan personalitas muslim kepada 

lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan 

yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum 

perdata. Ketundukan bidang personalitas muslim 

kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang 

hukum perdata tertentu. 

Untuk lebih jelas, mari kita rangkai ketentuan 

pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 

alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama 

merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perdata tertentu...”. kemudian Penjelasan 

Umum dimaksud sekaligus mengulang dan 

menerangkan apa-apa yang termasuk kedalam bidang 

perdata tertentu yang berbunyi “Pengadilan Agama 
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merupakan pengadilan tingkat pertama untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, 

waqaf dan shadaqah yang berdasarkan hukum Islam”. 

Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum 

tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam 

pasal 49 ayat 1. Jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan 

umum angka 2 alinea ke tiga serta pasal 49 ayat 1 

diuraikan, dalam asas personalitas ke Islaman yang 

melekat membarengi asas dimaksud: 

(1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama 

pemeluk agama Is-lam, 

(2) Perkara perdata yang disengketakan harus 

mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, 

dan 

(3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan 

tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh 

karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan 

hukum Islam. 
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Analisa di atas memperingatkan, asas personalitas 

keislaman harus meliputi para pihak yang 

bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama 

beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama 

Islam, sengketanya tidak ditundukkan ke Pengadilan 

Agama. Dalam hal yang seperti ini, sengketa tunduk 

kepada kewenangan Peradilan Umum. 

Begitu pula landasan hubungan hukumnya, harus 

berdasarkan hukum Islam. Jika hubungan hukum 

tidak berdasarkan hukum Islam, maka sengketa 

mengadili wewenang Peradilan Umum, misalnya 

hubungan hukum ikatan perkawinan antar suami istri 

adalah hukum barat. Sekalipun suami istri beragama 

Islam, asas personalitas keIslaman mereka ditiadakan 

oleh landasan hukum yang mendasari terjadinya 

perkawinan. 

Oleh karena sengketa perkawinan yang terjadi 

antara mereka tindak tunduk menjadi kewenangan 

Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan surat dari 

Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang 

diajukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung 
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Pandang. Isi pokoknya menegaskan bahwa yang 

dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang 

tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang 

berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Berarti 

orang yang melangsungkan pernikahan secara Islam, 

perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama 

sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.  

Jadi penerapan asas personalitas keislaman 

merupakan kesatuan hubungan yang tidak 

terpisahkan dengan dasar hubungan hukum. 

Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas 

keIslaman harus didukung oleh hubungan hukum 

berdasarkan hukum Islam, barulah sengketanya 

“mutlak” atau “absolut” tunduk menjadi kewenangan 

Peradilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan 

menyelesaikan perkara, harus berdasarkan hukum 

Islam. 

Bagaimana meletakkan patokan asas personalitas 

keislaman? Letak patokan asas personalitas 

Keislaman berdasarkan patokan umum dan patokan 

saat terjadi hubungan. Maksud patokan menentukan 
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keislaman seeorang didasarkan pada faktor “formil” 

tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang 

bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama 

Islam pada dirinya sudah melekat asas personalitas 

keislaman. Faktanya dapat ditemukan di KTP, sensus 

kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa 

juga dari kesaksian, sedang mengenai patokan asas 

personalitas keislaman berdasar “saat terjadi” 

hubungan hukum, ditentukan oleh 2 syarat, yaitu 

pada saat terjadinya hukum kedua belah pihak 

beragama islam, sedangkan hubungan ikatan yang 

mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. 

2. Peradilan Bebas Dari Campur Tangan Pihak-

Pihak Diluar Kekuasaan Kehakiman 

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang 

judicial menurut UU No. 14 tahun 1970 yang diubah 

menjadi UU No. 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, 

karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan 

jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum 

serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui 
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perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, 

sehingga keputusannya mencerminkan perasaan 

keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. 

3. Hakim Bersifat Menunggu 

Asas daripada hukum acara pada umumnya, 

termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa 

pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk 

mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya 

kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada 

proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan 

hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya 

diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi 

tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang 

berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu 

datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya 

yang menyelenggarakan prosesnya adalah negara. 

Namun demikian, apabila sudah datang perkara 

kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalil 

bahwa hukum tidak ada atau hukum belum jelas. 

Larangan bahwa seorang hakim tidak boleh 
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menolaknya karena hakim dianggap tahu akan 

hukumnya (Ius Curia Novit). Dan kalau sekiranya 

seorang hakim tidak menemukan hukum secara 

tertulis ia wajib menggali, memahami dan 

menghayati hukum yang sudah hidup dalam 

masyarakat.6 

4. Hakim Bersifat Pasif 

Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh 

para pihak bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) 

R.Bg. Hakim hanya membantu para pencari keadilan 

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. 

Sebaliknya hakim harus aktif dalam memimpin 

jalannya persidangan, membantu kedua pihak dalam 

menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa 

perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri. Hakim 

terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. 

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri 

 
6 M Taufik Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 6. 
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sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, 

sedang hakim tidak dapat menghalang-halanginya. 

Hal ini dapat berupa perdamaian atau pen-cabutan 

gugatan. Sesuai dengan pasal 130 HIR, 154 R.Bg. 

Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding 

ataupun tidak itu pun bukan kepentingan daripada 

hakim (pasal 6 UU 20 tahun 1947). 

Jadi pengertian pasif di sini adalah hakim tidak 

memperluas pokok sengketa. Akan tetapi itu 

semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali 

tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif 

memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan 

pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan 

harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat 

kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya 

hukum dan memberi keterangan kepada mereka. 

Karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, 

berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya 

mengandung prinsip “hakim pasif”.  
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Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para 

pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan 

hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala 

macam soal bagi masyarakat. Dari diri hakim 

diharapkan tegaknya keadilan karena ia orang yang 

tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. 

5. Persidangan Bersifat Terbuka 

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada asasnya 

adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa 

setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan 

pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini 

tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi 

manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih 

menjamin objektifitas peradilan dengan 

mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, 

memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, 

seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 

tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 

2004.7 

 
7M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara 

Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 (Jakarta: 

Pustaka Kartini, 1989), 57. 
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Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang 

tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan 

itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut 

hukum. Di dalam praktik meskipun hakim tidak 

menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi 

kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan 

dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang 

dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini tujuan 

asas ini sebagai sosial kontrol. Asas terbukanya 

persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang 

berlangsung secara tertulis. 

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-

undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang 

penting yang dimuat didalam berita acara yang 

diperintahkan oleh hakim, maka persidangan 

dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan 

perkara perceraian atau perzinahan sering dinyatakan 

terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum 

dinyatakan tertutup. 

6. Mendengar Kedua Belah Pihak 
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Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak 

harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak 

dan harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa 

pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 

5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, mengandung arti 

bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara 

harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan 

yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi 

kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa 

kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal 

dengan asas “audi et elteran partem”. Hal ini berarti 

hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah 

satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak 

didengar atau tidak diberi kesempatan untuk 

mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga 

pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang 

yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan 

pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, 157 

Rbg, 47 Rv.8 

 
8M Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, 12. 
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7. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan 

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-

alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, 

184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau 

argumentasi itu dimaksudkan sebagai 

pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, 

sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya 

alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan 

karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. 

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar 

putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, 

yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap 

atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan 

untuk kasasi dan harus dibatalkan. Selain itu, alasan-

alasan hukum hakim yang cukup dalam putusan 

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim 

yaitu: kepada Allah SWT, kepada Pengadilan di 
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atasnya, kepada para pihak dan terakhir adalah 

kepada masyarakat.9 

Untuk lebih mempertanggungjawabkan putusan 

sering dicari dukungan dari yurisprudensi dan ilmu 

pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi 

tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus 

mengikuti putusan yang mengenai perkara yang 

sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau 

yang telah pernah diputuskan sendiri saja. Walaupun 

kita pada asasnya tidak menguasai asas “the binding 

force ofprecedent”, namun memang janggal kiranya 

kalau hakim memutuskan bertentangan dengan 

putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan 

atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena 

menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi 

sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia 

harus berani kalau seketika harus meninggalkan 

yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang 

 
9 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan 

Praktek (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 8. 
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dan tidak sesuai lagi dengan zaman atau keadaan 

masyarakat. 

Sebagai contoh klasik dapat disebuntukan putusan 

HR tanggal 31 Januari 1919 tentang perbuatan 

melawan hukum yang meninggalkan pendapat HR 

sebelumnya. Sekalipun kita tidak menganut the 

binding force of precedent, tetapi pada kenyataannya 

sekarang tidak sedikit hakim yang terikat atau 

berkiblat pada putusan pengadilan tinggi atau 

Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis. 

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula 

untuk mendapatkan guna mempertanggungjawabkan 

putusan hakim didalam pertimbangannya. 

Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh 

para pengikutnya serta sikap obyektif dari ilmu 

pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim 

bernilai obyektif pula. Betapa pentingnya ilmu 

pengetahuan bagi hakim, dikatakan oleh Scholten 

bahwa dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka 

hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya di 

dalam sistem hukum. Tanpa itu putusan akan 
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mengambang terlalu subyektif dan tidak meyakinkan 

meskipun dapat dilaksanakan. Ilmu pengetahuan 

sebagai sumber pula dari hukum acara perdata. 

8. Beracara Dikenakan Biaya 

Untuk berperkara pada asasnya dikenakan biaya 

(pasal 4 ayat 4,2,5 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004, pasal 

21 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192-94 Rbg.).10 

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan 

biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak 

serta biaya materai. Disamping itu, apabila diminta 

bantuan seorang pengacara maka harus pula 

dikeluarkan biaya. 

Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya 

perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-

cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan 

dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan 

surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh 

kepala polisi. dalam praktik surat keterangan itu 

cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah 

tempat yang berkepentingan tinggal. Permohonan 

 
10 Ibid, 7. 



25 

 

perkara secara prodeo akan ditolak oleh Pengadilan 

apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak 

mampu. 

9. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang 

jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin 

sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang 

diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka 

pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas 

yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak 

jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai 

penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian 

hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan 

untuk beracara di muka pengadilan kata cepat 

menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak 

formalitas merupakan hambatan bagi jalannya 

pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya 

peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja 

tetapi juga penyelesaian pada berita acara 

pemeriksaan di persidangan sampai pada 
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penandatanganan putusan oleh hakim dan 

pelaksanaannya. 

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai 

bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para 

pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, 

bahkan perkaranya sampai dilanjuntukan oleh para 

ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan 

akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan 

menambah kepercayaan masyarakat kepada 

pengadilan. Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat 

sudah semestinya terimplementasi karena biaya 

perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang 

berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak 

kepada pengadilan. 

10. Asas Tidak Ada Keharusan Diwakilkan 

Jadi dalam pemeriksaan perkara perdata di 

Pengadilan, para pihak yang berperkara tidak ada 

kewajiban untuk menggunakan jasa advokat, yaitu 

dimana para pihak mampu berperkara sendiri. 

11. Asas Perdamaian Pada Sidang pertama 
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Dalam perkara perdata pada sidang pertama 

majelis hakim wajib menawarkan mediasi kepada 

para pihak dengan bantuan seorang mediator, hal ini 

diatur sangat jelas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Perdamaian di 

Pengadilan. Dalam PERMA baru ini, mediator yang 

ditunjuk adalah mediator yang telah memiliki 

sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. 

Karena pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata 

baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan 

Agama, tetap harus mengutamakan penyelesaian-

penyelesaian secara kekeluargaan baik negosiasi 

maupun dengan penawaran-penawaran perdamaian 

selama persidangan oleh majelis hakim. Apalagi 

dalam perkara perceraian, dimana secara maksimal 

hakim akan mengupayakan perdamaian diantara 

kedua belah pihak.11 

 

 

 
11 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan 

Praktek, 8-9. 
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C. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 

1. HIR  

(Herziene Indonesische Reglement) untuk Jawa 

dan Madura.12 

2. R.Bg  

(Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) untuk 

golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada 

di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka 

Lendraad (pengadilan).  

3. B.Rv  

(Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering) 

diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara 

di muka Raad va Justitie dan Residentie gerecht, 

dengan dihapuskannya Raad van justitie dan 

Hoogerechshof, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. 

Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv banyak yang 

masih relevan dengan perkembangan hukum acara 

dewasa ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, 

 
12 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata ( Ponorogo: CV. 

Nata Karya, 2017), 5-6. 
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perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa 

ketentuan hukum acara perdata lainnya. 

4. BW  

(Burgelijke Wetbook voor Indonesia), yang 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, 

terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya 

buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam 

pasal 1865 s/d 1993. 

5. Peraturan Perundang-Undangan 

a. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata 

dalam hal Banding bagi pengadilan Tinggi di 

Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar 

Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 

R.Bg. 

b. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan 

kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 

Tahun 2009 

c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman.  
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d. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 

yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal 

yang berhubungan dengan kasasi dalam proses 

berperkara di Mahkamah Agung. 

e. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

Perkawinan tersebut. 

f. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi 

Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam 

g. Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung, 

khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Online E-adminstrasi dan Prosedur 

Persidangan E-litigasi. 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan 

Peraturan Mahkamah Agung RI. 

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung 

tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. 

Terhadap Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah 

Agung RI ini banyak pakar hukum menganggap 

bahwa Mahkamah Agung RI telah mencampuri 
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urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang 

diajukan kepadanya. Namun apabila dilihat dari pasal 

11 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI 

berhak melakukan pengawasan tertinggi atas 

perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang 

ditentukan oleh undang-undang13.  

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung. 

Yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang 

diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang 

sama, kumpulan keputusan Mahkamah Agung 

tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis 

kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para 

Hakim sendiri kemudian dianut oleh para Hakim 

lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang 

sama. Namun Hakim tidak boleh terikat pada putusan 

Yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak 

menganut asas “the binding force of precedent ”, jadi 

bebas memilih antara meninggalkan Yurisprudensi 

 
13 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9. 
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dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis 

dan telah mendapat putusan sebelumnya. 

8. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak 

tertulis lainnya. 

Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan 

sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali 

hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, 

melainkan sumber hukum. Dalam memutuskan 

perkara para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan 

agar mempergunakan fiqh sebagai pedoman sumber 

hukum acara yang diantaranya adalah: Al Bajuri, 

Fatchul Mu’in, Syarqowiat-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, 

Fathul Wahab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul 

Musytaq, dan sebagainya.  



33 

 

BAB II 

GUGATAN DAN PERMOHONAN 

 

A. Permohonan 

Penyelesaian pemeriksaan persengketaan perkara 

perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah 

satu pihak yang bersengketa harus mengajukan 

permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila 

salah satu pihak sudah mengajukan permintaan 

pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi “perkara” 

di sidang pengadilan. Selama sengketa tidak meminta 

campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan 

tidak bisa berbuat apa apa. Pengadilan tidak boleh 

mencari perkara untuk diadili. Hal ini di tegaskan pasal 

55 UU No . 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 Jo 

UU Nomor 50 tahun 2009. Menurut pasal tersebut tiap 

pemeriksaan perkara di pengadilan di mulai sesudah 

diajukan suatu permohonan atau gugatan pihak-pihak 

yang berperkara di panggil untuk menghadiri 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 
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Bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 dan 

dihubungkan dengan penjelasan pasal 60, dilingkungan 

peradilan agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan 

permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. 

Yang pertama disebut “permohonan”, Yang kedua 

disebut “gugatan” dalam bahasa sehari hari lazim disebut 

gugatan, sehingga di kenal “gugatan permohonan” dan 

“gugat biasa”, hal itu yang akan di bicarakan pada bagian 

ini. 

Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah:14  

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu 

konflik yang harus di selesaikan dan harus di putus 

oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak 

ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli 

waris secara bersama sama menghadap ke pengadilan 

untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian 

masing-masing dari warisan almarhum, atau 

permohonan pengangkatan anak perbaikan akta 

catatan sipil. 

 
14M. Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, 16. 
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2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yang 

itu pihak penggugat dan pihak tergugat yang merasa 

haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam 

permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak 

pemohon. 

3. Surat gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa 

atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu 

permohonan dikenal dengan pengadilan volunteer 

atau pengadilan pura-pura. 

4. Hasil suatu gugatan adalah putusan (vonis) 

sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan. 

Permohonan ini adalah tidak relevan jika dikaitkan 

dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, 

sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan 

dan gugatan perceraian, permohonan perceraian 

dilakukan oleh seseorang suami kepada istrinya, 

sedangkan gugatan perceraian dilakukan oleh seorang 

istri kepada suaminya. Dalam hal permohonan perceraian 

yang dilakukan oleh suami pasti ada tentang perkawinan 

dan PP No. 9 tahun 1975 dimana alasan-alasan tersebut 
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bisa jadi merupakan suatu sengketa atau konflik, dan juga 

ada dua pihak yaitu pemohon dan termohon. 

Karena berbicara mengenai masalah permohonan 

atau gugatan, tidak sesederhana yang di perkirakan orang 

awam. Banyak masalah hukum dan praktik yang terkait 

pada permohonan atau gugatan. Dan untuk 

menyederhanakan pembahasan permohonan dan gugatan 

kita sebut saja gugatan dengan demikian yang akan di 

bahas dalam gugatan, sifat gugatan, formulasi gugatan 

dan perubahan gugatan. 

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang 

saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat) sedang 

dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja 

(yaitu pemohon). Namun demikian di pengadilan agama 

ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, 

sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut 

pemohon dan termohon., yaitu dalam perkara 

permohonan ijin ikrar dan talak dan permohonan ijin 

beristri lebih dari seorang15 

 
15M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara 

Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 (Jakarta: 

Pustaka Kartini, 1989), 192. 
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B. Gugatan 

1. Pengertian Gugatan 

Surat Gugatan ialah suatu surat yang diajukan 

oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang 

berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di 

dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus 

merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan 

pembuktian kebenaran suatu hak.16 

Gugatan (permohonan) harus diajukan dengan 

surat gugatan (permohonan), yang ditandatangani 

oleh penggugat (pemohon) atau wakilnya.17 Karena 

gugatan harus diajukan dengan surat gugatan 

(permohonan), maka bagi mereka yang buta huruf 

dibuka kemungkinan mengajukan gugatan 

(permohonan) secara lisan kepada ketua Pengadilan 

apa dan dimana yang berwenang mengadili untuk 

dibuatkan surat gugatan (permohonan), di samping 

 
16 Mukti Arto, Praktek perkara Perdata, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), 39. 
17 Ahmad Fatoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama (Pola 

Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek), 

(Bandung: cv. Mandar Maju, 2013), 43. 



38 

 

itu ketua Pengadilan tersebut berwenang memberikan 

bantuan petunjuk seperlunya kepada penggugat 

(pemohon) atas kuasanya tentang cara-cara 

mengajukan surat gugatan (permohonan). 

Surat gugatan/permohonan mempunyai nilai yang 

sangat penting. Ia dapat menentukan apakah gugatan 

atau permohonan dapat diterima atau tidak dapat 

diterima (Niet On vankelijk-NO) dan menentukan 

tentang ruang lingkup pemeriksaan hakim di dalam 

persidangan. 

2. Syarat- Syarat Formil Surat Gugatan 

Syarat-syarat formil gugatan, sebagai berikut: 

a. Tidak Melanggar Kompetensi 

Setiap surat gugatan harus teliti memperhatikan 

syarat kompetensi: 

1) Kompetensi absolut (absolute competency) 

Landasan penentuan kompetensi absolute 

berpedoman kepada pembatasan yurisdiksi 

badan-badan peradilan. Setiap badan 

peradilan, telah ditentukan sendiri oleh 

undang-undang batas kewenangan mengadili 
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yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi 

masing-masing badan peradilan dapat 

mengacu kepada berbagai ketentuan 

perundang-undangan. 

2) Kompetensi relatif (relatif competency) 

Kompetensi relatif didasarkan atas patokan 

batas kewenangan mengadili berdasarkan 

kekuasaan daerah hukum. Masing-masing 

badan peradilan dalam suatu lingkungan telah 

ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. 

Ketentuan relatif ini berdasar Pasal 118 HIR, 

142 RBg dan 99 Rv. 

a) Actor Sequatur ForumRei = Forum 

Domisili 

b) Actor Sequatur Forum Rei dengan hak 

opsi 

c) Actor Sequatur Forum Rei tanpa hak opsi 

d) Tempat Tinggal Penggugat 

e) Forum Rei Sitae 

f) Forum Rei Sitae dengan hak opsi 

g) Domisili Pilihan 
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b. Error in Persona 

Maksudnya adalah salah dalam menunjukkan 

subjek, hal itu disebabkan antara lain:18 

1) Diskualifikasi in Persona 

2) Plurium Litis Consortium 

c. Obscuur Libel 

Gugatan kabur dan tidak jelas, mengakibatkan 

cacat formil, disebabkan, antara lain: 

1) Posita (fundamentum petendi) 

2) Tidak jelas objek yang disengketakan 

3) Penggabungan dua atau beberapa gugatan 

yang masing-masing berdiri sendiri 

4) Terdapat saling bertentangan antara posita 

dengan petitum 

5) Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa 

kompositur atau aequo et bono 

d. Nebis in Idem 

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya 

 
18 Ahmad Fatoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama (Pola 

Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek) 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 46. 
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mengenai pokok perkara yang bersangkutan. 

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal 

yang dituntut harus didasarkan pada alasan yang 

sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama 

dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam 

hubungan yang sama pula. 

e. Gugat Prematur 

Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada 

faktor yang menangguhkan: 

1) Apa yang hendak digugat belum terbuka 

karena syarat yang ditentukan undang-undang 

belum terjadi. 

2) Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor 

syarat yang dijanjikan. 

f. Rei Judicata Deductae 

Apa yang digugat masih tergantung 

pemeriksaannya dalam proses peradilan:19 

1) Perkara yang digugat sudah diajukan dan 

belum putus 

 
19 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata, (Ponorogo: CV. 

Nata Karya, 2017), 22. 
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2) Dan prosesnya masih berlangsung pada 

tingkat banding atau kasasi 

3) Dengan demikian apa yang digugat sekarang 

masih tergantung (aanhanging geding) 

g. Apa yang digugat telah dikesampingkan 

Dalam hal ini terdapat Factor Set A side, bisa 

berupa: 

1) Apa yang digugat sudah terpenuhi 

2) Sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat 

3) Sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli 

waris) 

4) Faktor lewat waktu (daluwarsa) 

3. Bentuk dan Teori Gugatan 

Ada dua bentuk teori gugatan (permohonan)20, yaitu: 

a. Substantie Theori 

Menurut teori substansi, penggugat 

(pemohon) harus mengemukakan dalam surat 

gugatannya (permohonan) bukan hanya peristiwa 

hukumnya saja, akan tetapi sekaligus 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang 

 
20 Ibid, 20. 
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menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa 

hukum. Misal, penggugat (pemohon) ingin 

menuntut yang barangnya dikuasai oleh tergugat, 

supaya dikembalikan kepadanya. Maka tidak 

cukup hanya dengan mengemukakan alasan-

alasan bahwa barang itu (yang digugat) adalah 

miliknya, akan tetapi harus menyebuntukan juga 

mengenai asal-usul barang, seperti warisan bukan 

harta bersama dan lain-lain. 

b. Individualisering Theori 

Menurut teori ini bahan-bahan kenyataan itu 

asal dikemukakan begitu rupa, sehingga tidak 

merugikan orang lain, artinya tidak perlu 

mengemukakan asal-usul pemilikan barang itu, 

dan teori ini dianut oleh sistem peradilan di 

Indonesia pada umumnya. 

4. Macam-Macam Gugatan 

Macam-macam gugatan (vordering) itu,21 antara lain: 

 
21 Ahmad Fatoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama (Pola 

Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek), 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 50-51. 
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a. Tuntutan Perorangan (personlijk) objeknya adalah 

tuntutan pemenuhan ikatan karena persetujuan 

dan karena undang-undang. 

b. Tuntutan Kebendaan (zakelijk) yaitu suatu 

penuntutan penyerahan suatu barang sebagai 

objek daripada hak benda atau pengakuan hak 

benda. 

c. Tuntutan Campuran (gabungan antara personlijk 

dan zakelijk) adalah campuran dari tuntutan 

perorangan dengan kebendaan, penggolongan 

tersebut dapat dilihat dalam dictum (bagian 

terakhir dari suatu putusan dan merupakan 

kalimat di bawah mengadili). 

Gabungan (commulatie) dari beberapa gugatan 

(samenvoeging) dapat dibedakan antara commulatie 

subjektif dan commulatie objektif; 

a. Commulatie Subjektif, dalam suatu perkara 

perdata seorang penggugat melawan beberapa 

orang tergugat atau sebaliknya, yakni beberapa 

orang penggugat melawan seorang tergugat. 

Contoh, gugatan perkara kewarisan, para ahli 
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waris adalah merupakan commulatie 

subjektif(subjeknya banyak). 

b. Commulatie Objektif, ialah gugatan yang 

diajukan kepada seseorang dalam satu perkara 

yang berisi beberapa tuntutan, sebagai contoh 

gugatan perceraian, yang didalamnya terdapat 

pertama tuntutan perceraian, kedua tuntutan harta 

bersama, ketiga tuntutan penguasaan anak dan 

sebagainya. Jadi dalam commulatie objektif, 

objek tuntutannya banyak. 

5. Unsur-unsur Isi Gugatan 

a. Identitas para pihak (penggugat/pemohon dan 

tergugat/termohon):22 

1) Nama (beserta bin/binti dan aliasnya) 

2) Umur 

3) Agama 

4) Pekerjaan 

5) Tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat 

tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, 

 
22 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: CV. 

Nata Karya, 2017),  19-20. 
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Dahulu bertempat di ... tetapi sekarang tidak 

diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.” 

6) Kewarganegaraan (jika perlu) 

b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa 

dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum 

yang dijadikan dasar/landasan gugat. Posita 

memuat: 

1) Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa 

hukum. 

2) Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini 

bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang 

harus melengkapinya dalam keputusan nanti. 

c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh 

Penggugat/Pemohon agar dikabulkan oleh Hakim. 

6. Surat Kuasa Khusus 

Surat kuasa khusus ialah suatu surat yag berisi 

pemberian kekuasaan (wewenang) dari seseorang 

kepada orang lain untuk dan atas nama pemebri kuasa 

menyelenggarakan suatu urusan.23 Dinamakan surat 

 
23 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata (Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2013),  43. 
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kuasa khusus karena harus memuat secara tegas dan 

pasti serta berlaku khusus, yaitu: 

1) Antara pihak-pihak tertentu, 

2) Dalam perkara tertentu, dan 

3) Di muka pengadilan tertentu, yang harus 

dinyatakan dalam surat kuasa khusus. 

Surat kuasa khusus dapat dibuat di hadapan 

Notaris, Ketua/Hakim Pengadilan Agama. Pemberian 

kuasa khusus secra lisan dapat dilakukan di depan 

sidang yang dicatat dalam berita acara persidangan. 

Surat kuasa di bawah tangan dapat dilegalisir pada 

notaris atau hakim Pengadilan Agama.Setiap kuasa 

khusus harus dicatat dalam Register Kuasa Khusus si 

Kepaniteraan PA setempat dimana ia berpaktrek, 

untuk pendataan dan pengawasan. 

Pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak 

materiil atau prinsipiil, sedang penerima kuasa 

berkedudukan sebagai pihak  formil. 

Unsur-unsur dalam surat kuasa, ialah:24 

 
24 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: CV. 

Nata Karya, 2017),  29. 
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1) Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa 

2) Apa yang menjadi pokok perkara 

3) Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan 

tentang kekhususan isi kuasa 

4) Hak subsitusi / pengganti 
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BAB III 

MEDIASI 

 

A. Pengertian 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa 

latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini 

menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga 

sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para 

pihak. “Berada di tengah”  juga bermakna mediator harus 

berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 

menyelesaikan sengketa.25 

Mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang 

bersengketa. Dengan mediasi maka para pihak bersepakat 

untuk mencari solusi di luar pengadilan (non-litigation) 

dengan cara melakukan perundingan yang dibantu oleh 

pihak ketiga yang bersifat netral (neutral) dan tidak 

memihak (impartiality) yang disebut sebagai mediator. 

 
25 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan 

Arbitrase (Malang: Intrans Publishing, 2018), 30. 
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Dalam Proses pengadilan mediasi merupakan sesuatu 

yang diatur dalam Perma No. 01 T. 2008 pasal 7 yang 

memastikan keluar pada hari sidang yang sudah 

ditetapkan yang dihadiri ke 2 belah pihak hakim 

mewajibkan beberapa pihak untuk mediasi. Hakim harus 

menunda sistem persidangan perkara untuk memberi 

peluang para pihak untuk berdamai terlebih dahulu 

sebelum proses pengadilan dilaksanakan. 

 

1. Perbedaan antara akta perdamaian  (produk 

pengadilan) dengan perdamaian kedua belah 

pihak yang terjadi diluar pengadilan. 

a. Akta perdamaian bersifat inkracht van gewijsde 

b. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial 

Setelah kesepakatan damai dikukuhkan menjadi 

akta perdamaian, maka sejak saat itu akta perdamaian 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan klausul-

klausul dalam akta perdamaian akan menjadi dasar 

bagi proses eksekusi seperti layaknya eksekusi 

putusan pengadilan pada umumnya. Putusan Hakim 

dalam akta perdamaian akan memuat diktum 
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condemnatoir yang berbunyi: “Menghukum kedua 

belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk 

melaksanakan isi akta perdamaian tersebut” diktum 

putusan tersebut mengandung sifat perintah yang 

wajib dilaksanakan oleh para pihak. Jika para pihak 

tidak mau melaksanakannya secara sukarela maka 

pengadilan dengan perantaraan juru sita pengadilan 

akan melakukan upaya paksa (eksekusi).26 

Jadi, akta perdamaian (produk pengadilan) 

bersifat eksekutorial, sedangkan diluar pengadilan 

jika tidak didaftarkan maka tidak bersifat 

eksekutorial. 

B. Macam-Macam Mediator 

Pada prinsipnya daftar mediator yang terpampang di 

ruang lobby pengadilan tersebut akan memuat beberapa 

nama mediator yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: 

 
26 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata 

di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 47. 
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1. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu 

Hakim bukan pemeriksa perkara maupun Hakim 

pemeriksa perkara 

2. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari 

kalangan advokat, akademisi maupun profesional 

lainnya yang telah bersertifikasi mediator.27 

C. Prinsip-Prinsip Mediasi 

1. Kerahasian (confidentiality) adalah bahwa segala 

sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang 

diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang 

bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau 

pers oleh masing-masing pihak. 

2. Kesukarelaan (volunteer), masing-masing pihak yang 

bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan 

kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak 

ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau 

pihak luar. 

3. Pemberdayaan (empowerment), didasarkan pada 

asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi 

sebenarnya mempunyai kemampuan untuk 

 
27 Ibid, 91. 
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menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat 

mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. 

4. Netralitas (neutrality), seorang mediator hanya 

memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap 

menjadi milik para pihak yang bersengketa. 

5. Solusi yang unik (a unique solution), solusi yang 

dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai 

dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari 

proses kreativitas.28 

D. Tugas Mediator 

1. Melakukan diagnosis konflik 

2. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-

kepentingan kritis para pihak 

3. Menyusun agenda  

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi 

5. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali 

tuntutan (positional claim) para pihak, menjadi 

kepentingan sesungguhnya dari para pihak. 

 
28Syahrizal Abbas, Mediasi (Jakarta: Prenada Media Group, 

2011), 28. 
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6. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris 

masing-masing pihak menjadi pandangan yang 

mewakili semua pihak. 

7. Mediator bertugas dan berusaha mengubah 

pandangan parsial para pihak mengenai suatu 

permasalahan ke pandangan yang lebih universal 

(umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak. 

8. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam 

pendefinisian permasalahan. 

9. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai 

permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat 

yang tidak menonjolkan unsur emosional. 

10. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak 

agar tetap berada dalam kepentingan yang 

sesungguhnya (underlain interest) dan tidak berubah 

menjadi suatu tuntutan (claim) yang kaku, sehingga 

pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam 

kerangka yang saling menguntungkan para pihak.29

 
29Ibid, 86. 
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BAB IV 

PEMERIKSAAN 

 

A. Pengajuan Di Kepaniteraan 

Surat gugatan/permohonan yang telah dibuat dan 

ditandatangani diajukan kepaniteraan Pengadilan Agama. 

Surat gugatan diaju-kan pada sub Kepaniteraan Gugatan. 

Sedang permohonan pada sub kepaniteraan permohonan, 

penggugat/pemohon menghadap pada meja. Pertama 

yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan 

menulisnya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). 

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus 

telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, 

yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/pasal 182 ayat (1) UU-

PA, meliputi: 

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai 

2. Biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa dan biaya 

sumpah 

3. Biaya pemeriksaan setempat dan pembuatan hakim 

yang lain 



56 

 

4. Biaya panggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas 

perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara 

itu. 

Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara 

secara prodeo (Cuma-cuma) ketidakmampuan tersebut 

dibuktikan dengan dilampir-kan surat keterangan tidak 

mampu dari lurah/kepala desa setempat dan dilegalisir 

oleh camat bagi yang tidak mampu maka biaya panjar 

perkara dihitung Rp. 0,00 dan ditulis pada SKUM.30 

 

B. Pembayaran Panjar Biaya 

Calon penggugat atau pemohon menghadap kepada 

kasir dengan menyerahkan surat gugat, permohonan 

tersebut dan SKUM. Pembayaran biaya panjar perkara 

sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kasir 

kemudian: 

1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal 

biaya perkarya 

2. Mengembalikan surat gugat/permohon dan SKUM 

kepada calon penggugat/pemohon. 

 
30Mukti Arto, Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, 57. 
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3. Menyerahkan uang pamjar tersebut kepada 

bendaharawan perkara. 

 

C. Pendaftaran Perkara 

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan 

dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau 

mungkin sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat 

kelengkapan khusus, atau dalam hal buta huruf, bahwa 

saja semua syarat-syarat kelengkapan itu ke Pengadilan 

Agama, dan segera daftarkan dikepaniteraan. 

Sewaktu kepaniteraan Pengadilan Agama menerima 

berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti 

dan penelitian itu menyangkut dua hal: 

1. Apabila surat gugatan atau permohonan itu sudah 

jelas, mulai dari identitas pihak-pihak bagian posita 

dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah 

sesuai dengan petita dan sebagainya. 

2. Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan 

Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun 

kekuasaan absolut. 
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Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau 

permohonan tersebut, biasanya sudah ditugaskan seorang 

hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul 

tentang keabsahan surat gugatan. 

Setelah selesai proses administrasi di pengadilan 

agama, maka juru sita pengganti melakukan panggilan 

terhadap pihak penggugat maupun tergugat dan ia 

berkewajiban untuk memberi laporan kepada 

atasannya.31 

Dalam hal juru sita pengganti tidak bertemu dengan 

orangnya sendiri di tempat tinggalnya atau tempat di 

mana dia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan 

kepada kepala desanya. 

Sesungguhnya adalah lebih efektif lebih-lebih di 

daerah terpencil, di mana rumah kepala desanya terletak 

jauh dari rumah yang dipanggil, untuk dalam hal jurusita 

pengganti tidak bertemu orang yang di panggil itu sendiri 

menyampaikan surat panggilan itu kepada istri atau anak 

sah dari yang bersangkutan, setidak-tidaknya orang yang 

serumah dengan yang bersangkutan. Hendaknya orang 

 
31 Ibid.,  57 
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yang menerima surat panggilan itu disuruh 

membubuhkan tandatangannya di atas relas/berita acara 

panggilan tersebut. 

Yang menyangkut anak hendaknya di batasi 

umurnya, ialah anak yang berumur 12 tahun atau lebih. 

Dalam hal di rumah pihak yang di panggil itu tidak 

terdapat orang semacam tersebut di atas, barulah surat 

panggilan disampaikan kepada orang luar dan orang yang 

paling tepat menerima surat panggilan tersebut adalah 

ketua RT yang bersangkutan juga harus menandatangani 

relas/berita acara panggilan tersebut. 

Dalam praktik surat panggilan disampaikan juga ke 

alamat kantor pengacara/penasihat hukum dari pihak 

yang berperkara. Selain itu juga panggilan pihak-pihak 

yang berperkara dilakukan melalui iklan dalam barisan 

setempat satu-dua kali. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang 

dipanggil secara jelas, sehingga perkara perceraian 

misalnya tidak dapat dilakukan secara mudah, di mana 

penggugat merahasiakan alamat tergugat, atau dengan 

sengaja memberi alamat palsu. 
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Pada tahap replik penggugat dapat menegaskan 

kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan 

juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh 

tergugat. 

Pada tahap duplik, maka tergugat dapa menjelaskan 

lagi jawabannya yang di sangkal oleh penggugat.32 

Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim 

memandang cukup untuk itu yang kemudian 

dilanjuntukan dengan pembuktian. Pada tahap 

pembuktian maka penggugat mengajukan semua alat-alat 

bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga 

tergugat sudah mengajukan alat-alat bukti untuk 

mendukung jawabannya. Masing-masing pihak berhak 

menilai alat-alat bukti lawannya. 

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak 

mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. 

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan 

segala pendapatnya tentang perkara itu dan 

menyimpulkannya dalam amar putusan. Putusan hakim 

untuk mengakhiri sengketa. 

 
 32Ibid.,  46. 
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D. Masalah Pemanggilan Para Pihak 

Setelah penggugat melakukan gugatannya dalam 

daftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama dan 

melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu 

pemberitahuan hari sidang. Gugatan itu tidak akan 

didaftar apabila biaya perkara belum dibayar. Kemudian 

setelah gugatan didaftar dan dibagikan dengan surat 

penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Agama 

kepada hakim yang akan memeriksanya. Maka hakim 

yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan 

hari sidang perkara tersebut dan sekaligus menyuruh 

memanggil kedua belah pihak agar menghadap di 

Pengadilan Agama pada hari sidang yang telah 

ditentukan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti 

yang diperlukan. 

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang 

menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat gugat 

itu kepada tergugat pribadi ditempat tinggalnya. Apabila 

tergugat tidak dapat ditemukan dirumahnya, maka surat 

panggilan tersebut diserahkan kepada kepala desa yang 
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bersangkutan untuk diteruskan. Kalau tergugat sudah 

meninggal, maka surat panggilan itu disampaikan kepada 

ahli warisnya, jika ahli warisnya tidak diketahui, maka 

disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal 

terakhir dari tergugat yang meninggal tersebut. Apabila 

tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat diserahkan 

kepada bupati dan selanjutnya surat panggilan tersebut 

ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan 

Agama. Pasal 126 HIR memberi kemungkinan untuk 

memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya 

diputus oleh hakim. Ketentuan itu adalah layak dan 

bijaksana, karena didalam suatu perkara perdata bukan 

hanya kepentingan penggugat saja yang harus 

diperhatikan, melainkan kepentingan tergugat pun harus 

diperhatikan pula. Oleh karena itu tergugat haruslah 

dipanggil secara patut. Setelah melakukan panggilan, 

jurusita harus menyerahkan risalah panggilan kepada 

hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang 

merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. 

 

E. Pencabutan Dan Perubahan Gugatan 
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Seseorang yang mengajukan gugatan bermaksud 

menuntut haknya. Kalau tergugat telah memenuhi 

tuntutan penggugat sebelum perkara diputuskan, maka 

tidak ada alasan lagi untuk melanjuntukan tuntutannya 

bagi penggugat. Oleh karena itu penggugat berhak 

sepenuhnya untuk mencabut gugatan ialah karena 

penggugat menyadari kekeliruan dalam mengajukan 

gugatannya. 

Tentang pencabutan dan perubahan tuntutan ini tidak 

diatur dalam HIR akan tetapi dalam Rv. Pencabutan 

gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa 

dipersidangan atau sebelum tergugat memberi 

jawabannya atau setelah diberikan jawaban oleh tergugat. 

Kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa 

dipersidangan atau sebelum tergugat memberi 

jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan 

adanya gugatan itu, yang berarti secara resmi belum 

terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak ada 

persetujuan dari pihak tergugat. 

Sebaliknya jika pencabutan itu terjadi setelah 

tergugat memberi jawabannya atas gugatan penggugat, 
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kecuali bahwa secara resmi tergugat diserang 

kepentingan, kemungkinan besar sekali tergugat telah 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggapi 

gugatan penggugat. Tergugat sudah terlanjur 

mengeluarkan biaya banyak, nama baiknya tersinggung, 

baginya lebih baik kalau perkaranya dilanjuntukan. Oleh 

karena kemungkinan timbul pertentangan kepentingan 

antara penggugat dan tergugat, maka untuk pencabutan 

gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu 

dimintakan persetujuan dari tergugat.33 

Kalau penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya 

yang telah dicabutnya sebelum tergugat memberi 

jawabannya, maka pencabutan gugatannya setelah 

tergugat memberi jawabannya dapat dianggap bahwa 

penggugat telah melepaskan haknya, sehingga tidak 

boleh mengajukannya lagi. 

Didalam praktik sering terjadi pencabutan gugatan 

oleh para pihak penggugat baik dengan alasan bahwa 

tuntutan penggugat telah dipenuhi oleh tergugat maupun 

atas saran hakim yang memeriksa perkara yang 

 
33 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata,  98. 
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bersangkutan karena ada kekeliruan dalam menyusun 

gugatan. 

Suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi 

kepentingan tergugat, karena dengan perubahan itu 

tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaan atau 

jalannya peradilan akan dihambat sehingga akan 

merugikan pihak tergugat. Oleh karena itu bagi tergugat 

akan lebih menguntungkan apabila tidak diadakan 

perubahan gugatan, sehingga ia berhak untuk 

menyatakan keberatannya terhadap perubahan gugatan 

oleh penggugat. Menurut pasal 127 Rv perubahan 

daripada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksan 

perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah 

“oderwerp van den eis” (petitum pokok tuntutan). 

Pengertian oderwerp van den eis ini didalam praktik 

meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk 

peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, jadi 

yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah 

dasar tuntutan, seperti misalnya tuntutan agar perjanjian 

dipenuhi, diubah menjadi perjanjian diputuskan, tuntutan 

agar uang yang telah dibayarkan dikembalikan, serta 
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dikembalikannya barang yang telah diberi karena ada 

cacat yang tersembunyi, diubah menjadi agar sebagian 

uang yang telah dibayarkan dikembalikan dan agar 

barangnya tetap padanya.  

Mengenai perubahan gugatan Mahkamah Agung 

berpendapat bahwa apabila tidak melampaui batas-batas 

materi pokok pertama yang dapat menimbulkan kerugian 

pada hak pembelaan agar tergugat dapat dikabulkan. 

Wajarlah kiranya kalau mengurangi tuntutan itu 

diperbolehkan karena tidak merugikan tergugat. HIR 

tidak mengatur tentang perubahan gugatan ini, meskipun 

demikian mengingat akan peranan hakim itu aktif 

menurut hukum HIR, maka ia dapat mengizinkan 

perubahan tuntutan asal perubahan ini tidak jauh 

menyimpang dari kejadian materiil, yaitu posita yang 

menjadi dasar tuntutan. 

Asal tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk 

membela diri, maka penggugat boleh mengadakan 

gugatannya. Perubahan gugatan tidak dibenarkan dimana 

pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat 

mana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis 
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dikemukakan dan kedua belah pihak sebelum itu sudah 

mohon putusan. 

 

F. Sidang Pertama 

Tugas Panitera Sesaat sebelum Sidang, panitera 

sidang, pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah 

ditentukan, mempersiapkan dan mengecek segala 

sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, panitera melapor 

kepada ketua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu 

diruang sidang pada tempat duduk yang telah disiapkan 

baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang. 

Selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang 

melalui pintu yang khusus untuknya, dalam keadaan 

sudah berpakaian toga hakim. Begitu majelis hakim 

memasuki ruang sidang, panitera mempersilakan pihak 

bagi keperluan perkaranya jika dirasa perlu boleh 

merekam jalannya sidang bagi kepentingan pembelaan 

perkaranya. 

Sidang tertutup dimungkinkan kalau ada ketentuan 

khusus atau ada alasan khusus yang diajukan oleh pihak 

atau pihak-pihak yang menurut majelis dikabulkan. 
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Contoh bolehnya sidang tertutup karena adanya 

ketentuan khusus, pasal 17 ayat (3) undang-undang 

Nomor 14 tahun 1970 menyebut, sidang 

permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. 

Contoh sidang tertutup atas permintaan pihak atau 

pihak-pihak yang dikabulkan oleh majelis hakim, seperti 

karena perkaranya tersebut sangat berkaitan langsung 

dengan nama baik harkat dan martabat atau kesusilaan 

dan kehormatan pihak atau pihak-pihak. 

Pertimbangan hakim majelis mengabulkan sidang 

tertutup harus dengan penetapan sela. Tetapi cukup 

dicantumkan dalam berita acara sidang saja. Tidak perlu 

dengan penetapan sendiri, sebab penetapan sela di situ 

tidak mempengaruhi pada putusan akhir. 

Sidang tertutup untuk umum maksudnya adalah 

bahwa selain daripada yang berkepentingan langsung 

atau yang diizinkan oleh majelis hakim harus 

meninggalkan ruangan sidang. Tentu saja diluar harus 

diawasi oleh petugas pengadilan agar tidak ada yang 

menguping. Termasuk agar mic dan speaker pengeras 

suara segera disingkirkan. 
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Sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh 

ketua majelis, ketua majelis mengizinkan pihak-pihak 

untuk memasuki ruangan sidang. Atas izin ini, panitera 

sidang atau petugas lain yang ditunjuk, memanggil 

pihak-pihak untuk memasuki dan duduk pada kursi yang 

telah disediakan untuknya. 

Sebagaimana sudah disebutkan terdahulu bahwa 

menurut etik sidang yang baik, penggugat duduk di 

sebelah kiri dari tergugat. Disepakati biasanya 1 atau 2 

minggu. Sidang kemudian diundur? 

 

G. Perdamaian Dalam Perkara Perceraian 

Seperti diatur dalam pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83, UU 

No. 7 tahun 1989 dan pasal 31, 32 PP No. 9 tahun 1975, 

serta Perma No. 1 tahun 2008 bahwa seluruh perkara 

perdata wajib dilakukan mediasi. 

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status 

seseorang maka dalam tindakan hakim dalam 

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk 

menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan 

tidak jadinya perceraian. 
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Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian, hakim 

berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang 

tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali 

apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar 

negeri dia tidak bisa datang menghadapi secara pribadi, 

dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus 

dikuasakan untuk itu. 

Apabila kedua pihak bertempat kediaman diluar 

negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian itu 

harus menghadap secara pribadi. Dalam perkara 

perceraian (terutama jika sudah ada anak) maka hakim 

harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan suami istri 

tersebut. 

Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap 

sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu 

tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama 

perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak 

hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya 

perkara perdata. Dalam upaya mendamaikan kedua belah 

pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang 

atau badan lain yang dianggap perlu. 



71 

 

 

H. Perihal Putusan Gugur 

Sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, apabila 

pihak penggugat telah dipanggil secara patut, namun 

pada hari yang ditentukan ia tidak hadir dan tidak 

mewakili kepada orang lain untuk mewakilinya, maka 

gugatannya dapat dinyatakan gugur dan ia dihukum 

untuk membayar biaya perkara dan ia masih berhak 

untuk mengajukan gugatannya sekali lagi, setelah 

terlebih dahulu ia membayar biaya perkara tersebut sekali 

lagi. 

Akan tetapi, majelis hakim masih dapat memanggil 

pihak penggugat tersebut sekali lagi apabila pada sidang 

berikutnya sudah dipanggil secara patut, maka 

gugatannya dapat digugurkan. 

Apabila terdapat lebih dari satu orang penggugat atau 

lebih dari satu orang tergugat, maka gugatan dapat 

digugurkan apabila seluruh pihak penggugat dan tergugat 

tidak ada yang hadir. Akan tetapi apabila dalam 

persidangan masih ada salah seorang baik dari pihak 

penggugat atau salah seorang dari pihak tergugat, maka 
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persidangan dapat dilanjuntukan dan gugatannya tidak 

dapat digugurkan dan akan diputus menurut acara biasa. 

Perlu diperhatikan pula dalam hal panggilan telah 

dilakukan secara patut yaitu yang bersangkutan telah 

dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang dimana 

pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat 

berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan 

terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah. 

Pasal 122 HIR menyatakan pada waktu menentukan 

persidangan ketua hendaklah mempertimbangkan jarak 

antara tempat tinggal atau tempat sebenarnya berdiam 

para pihak dengan tempat pengadilan bersidang, 

tenggang waktu antara memanggil kedua belah pihak 

dengan hari kerja, kecuali yang sangat mendesak perkara 

itu harus segera diperiksa hal itu harus disebut dalam 

surat perintah. 

Karena itu sebelum majelis hakim menggugurkan 

gugatan penggugat, ia harus memeriksa berita acara 

pemanggilan pihak-pihak apakah pihak penggugat telah 

dipanggil dengan patut, seksama dan seandainya cara 

pemanggilan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, 
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hakim tidak boleh memanggil pihak penggugat sekali 

lagi. 

Pasal 126 HIR menyatakan bahwa sebelum 

menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat 

memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil 

sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. 

Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam 

persidangan, pemberitahuan itu sama dengan panggilan 

baginya. 

Dan kepada juru sita yang telah melakukan 

pemanggilan tidak secara patut, seharusnya diberikan 

teguran. Dan seandainya hal tersebut dilakukan berulang 

kali terhadapnya hendaknya diambil tindakan 

administratif, misalnya dengan melarang untuk 

sementara waktu melakukan pemanggilan-pemanggilan. 

Bagaimana pula apabila terjadi kembali gugatan 

digugurkan. Apakah pihak penggugat dapat mengajukan 

kembali gugatannya. Memang HIR tidak mengatur secara 

tegas larangan tersebut, sehingga penggugat dapat 

mengajukan kembali gugatannya asalkan ia membayar 

kembali biaya perkara. 
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Untuk memutuskan gugur penggugat, isi gugatan 

tidak perlu diperiksa sehingga putusan gugur tidak 

mengenai isi daripada gugatan. Putusan gugur itu 

dijatuhkan demi kepentingan tergugat yang hadir 

dipersidangan. 

 

I. Putusan Di Luar Hadir Tergugat (Putusan Verstek) 

Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah 

ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula 

mengirimkan wakilnya menghadap dipersidangan, 

sekalipun sudah dipanggil secara patut oleh juru sita. 

Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk hadir 

dipersidangan memang sesuai dengan aturan dalam HIR. 

Kalau tergugat tidak hadir dipersidangan setelah 

dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan dengan 

putusan diluar hadir atau verstek kecuali kalau gugatan 

itu melawan hak atau tidak beralasan. 

Tentang kapan dijatuhkan putusan verstek, ada yang 

berpendapat bahwa putusan verstek dijatuhkan pada saat 

sidang pertama hal ini mendasarkan pada kata-kata “ten 

dagediende” dapat pula diartikan “ten dage dat dezaak” 
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yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Pasal 

126 HIR dan pasal 150 Rbg memberi kelonggaran untuk 

dipanggil sekali lagi. 

Kata verstek sendiri berarti tergugat tidak hadir pada 

saat sidang pertama. Namun adakalanya tergugat tidak 

hadir tetapi mengirimkan jawabannya yang berisi 

tangkisan (eksepsi) pengadilan agama tidak berkuasa 

memeriksa perkaranya. Dalam hal ini sekalipun ia atau 

wakilnya tidak datang, hakim wajib memutuskan tentang 

eksepsi itu setelah penggugat didengar. Bila hakim 

menganggap dirinya berwenang untuk memeriksa 

perkara yang bersangkutan, maka eksepsi tersebut ditolak 

dan dijatuhkan putusan tentang pokok perkara. Eksepsi 

tidak berwenang seperti yang tercantum dalam pasal 133 

HIR sesuai dengan pasal 159 Rbg itu mengenai 

kompetensi relatif dan harus diajukan pada permulaan 

sidang sebelum diajukan jawabannya.34 

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum yaitu apabila 

peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak 

membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan 

 
34Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 83. 
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tidak diterima yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-

peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan 

akan ditolak. 

 

J. Pemeriksaan Persidangan 

Secara garis besar pemeriksaan persidangan meliputi :  

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum; 

2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan 

memasuki ruang sidang; 

3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), 

demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari 

organisasi advokat; 

4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi 

kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara 

secara damai; 

5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari 

lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 

Tahun 2008); 

6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka 

sidang dilanjuntukan dengan pembacaan surat 

gugatan oleh penggugat/kuasanya; 
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7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam 

persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang 

bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YME; 

8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya 

jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, 

bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan 

rekonvensi); 

9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga 

berposisi sebagai penggugat rekonvensi; 

10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi 

maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi; 

11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada 

kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, 

vrijwaring, toesenkomst); 

12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul 

putusan sela (putusan provisionil), putusan tentang 

dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat 

intervensi); 

13. Pembuktian  

14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi; 
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15. Dilanjuntukan dari tergugat berupa surat bukti dan 

saksi; 

16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan 

setempat; 

17. Kesimpulan  

18. Musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia); 

19. Pembacaan Putusan; 

20. Isi putusan:  

a. Gugatan dikabulkan,  

b. Gugatan ditolak,  

c. Gugatan tidak dapat diterima; 

21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya 

apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. 

Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari; 

22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka 

diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari 

setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan 

sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap 

maka dianggap menerima putusan.
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BAB V 

PEMBUKTIAN 

A. Pengertian Pembuktian 

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata 

menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui 

bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak 

memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi 

secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara 

bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di 

dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum 

pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima 

pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan 

serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. 

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, 

pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan 

peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk 

meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah 

hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah 

tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara 

tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau 

disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat 
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dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-

peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.  

Dengan demikian, yang dimaksud dengan 

pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah 

menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu 

perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang dikemukakan35.  

Dalam aturan hukum pembuktian di atur dalam: 

1. Pasal 163 HIR ditentukan bahwa: “Barangsiapa yang 

mengatakan ia mempunyai hak atau ia 

menyebuntukan suatu perbuatan untuk menguatkan 

haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, 

maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu 

atau adanya kejadian itu”. 

2. Pasal 1865 BW, ditentukan bahwa: “Setiap orang 

yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak 

atau guna meneguhkan hak sendiri maupun 

membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu 

 
35 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: CV.Nata 

Karya, 2017), 57-58. 
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peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut”. 

3. Pasal 283 RBg, ditentukan bahwa: “Barangsiapa 

beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu 

keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal 

hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau 

keadaan itu”. 

Dari pengertian tentang pembuktian tersebut di atas, 

dapat dijelaskan bahwa penekanan pembuktian terdapat 

pada beban pembuktian terhadap sesuatu hak dan 

kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang 

ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam 

hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak 

lainnya sering kali dapat dijadikan bukti dalam suatu 

perkara di pengadilan36. 

 

B. Prinsip-Prinsip Pembuktian 

Yang dimaksud prinsip pembuktian adalah landasan 

penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim 

 
36 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 236-237. 
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harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip 

dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi 

prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis 

alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam 

penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang 

dibicarakan dalam prinsip ini merupakan ketentuan yang 

berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum. 

Ada 6 prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, 

yaitu meliputi :37 

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan 

Kebenaran Formil 

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara 

Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-

undang (negatief wettelijk stelsel), seperti dalam 

proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian 

kebenaran harus dibuktikan berdasarkan alat bukti 

yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam 

arti memenuhi syarat formil dan materiil. Dan di atas 

 
37 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 

Praktek, 46-50. 
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pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, 

harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang 

kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (beyond 

a reasonable doubt)38. 

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 

KUHAP. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, 

selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai 

batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus 

diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut beyond 

reasonable doubt. Kebenaran yang diwujudkan 

benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak 

meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai 

sebagai kebenaran hakiki. 

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. 

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup 

kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim, tidak 

dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat 

mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan 

dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara 

 
38 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 497-498. 
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teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau 

mempertahankan hak perorangan atau hak perdata 

pihak yang bersangkutan39. Dalam rangka mencari 

kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip 

sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak 

yang berperkara. 

2. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif 

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa 

sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat 

dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim 

dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari 

dan menemukan kebenaran formil yang mana 

kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan 

dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama 

proses persidangan berlangsung.  

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya 

hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta 

penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak 

mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang 

diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan 

 
39 Ibid., 498. 
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keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil 

gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam 

persidangan. 

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan 

memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi 

tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran 

fakta yang diajukan ke persidangan, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif 

meminta para pihak mengajukan atau menambah 

pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu 

menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup 

atau tidak alat bukti yang diajukan, terserah 

sepenuhnya kepada kehendak para pihak40.  

b) Hakim tidak dibenarkan membantu pihak 

manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali 

sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. 

c) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran 

yang diajukan para pihak di persidangan, untuk 

selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim. 

 
40 Ibid., 499-502. 
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d) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada 

tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. 

3. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta 

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan 

tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya 

gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang 

bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. 

Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan 

dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat 

ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang 

mendukungnya.  

a) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas 

yang diajukan dalam persidangan 

Selama proses berlangsung, terutama pada saat 

persidangan memasuki tahap pembuktian antara 

lain: 

1) Para pihak diberikan hak dan kesempatan 

menyampaikan bahan atau alat bukti, 

kemudian bahan atau alat bukti itu diserahkan 

kepada hakim. 
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2) Bahan atau alat bukti yang dinilai 

membuktikan kebenaran yang didalilkan 

pihak mana pun, hanya fakta langsung dengan 

perkara yang disengketakan. 

b) Fakta yang terungkap di luar persidangan 

Fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan 

hanya yang disampaikan para pihak kepada 

hakim dalam persidangan. Hakim tidak 

dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-

fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. 

c) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai 

pembuktian 

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam 

proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai 

pembuktian hanya terbatas pada fakta yang 

konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata 

membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang 

berkaitan langsung dengan perkara yang 

disengketakan. Sedangkan bukti yang hanya 

mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai 



88 

 

alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu 

keadaan atau peristiwa hukum41.  

4. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara 

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah 

berakhir apabila salah satu pihak memberikan 

pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi 

pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara 

murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan 

penggugat, dianggap perkara yang disengketakan 

telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah 

dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang 

terjadi antara para pihak, begitu juga sebaliknya.  

Agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara 

tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal 

antara lain sebagai berikut: 

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat 

Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara 

apabila: 

1) Pengakuan diberikan secara tegas. 

 
41 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 498-501. 
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2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. 

Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, 

apalagi tidak ditujukan terhadap pokok 

perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat 

dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan 

perkara. 

b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri 

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan 

tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu 

tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti 

pengakuan tanpa syarat. 

c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup 

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau 

bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar 

alasan dapat dikontruksi dan dianggap sebagai 

pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat 

sehingga membebaskan pihak lawan untuk 

membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara 
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dengan demikian proses pemeriksaan perkara 

dapat diakhiri42. 

5. Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan 

a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan 

Hal ini bertitik tolak dengan dari doktrin curia 

novit jus atau jus curia novit, yakni pengadilan 

atau hakim dianggap mengetahui segala hukum 

positif. Bahkan bukan hanya hukum positif tetapi 

meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara 

tidak perlu menyebut hukum mana yang 

dilanggar dan hukum mana yang harus 

diterapkan, karena hal itu dianggap sudah 

diketahui hakim. 

b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan 

Mengenai fakta yang diketahui umum tidak 

dibuktikan, dalam hukum acara perdata tidak 

diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima 

secara luas sebagai suatu doktrin hukum 

 
42 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: CV.Nata 

Karya, 2017), 65-67. 
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pembuktian yang dikenal dengan notoir feiten 

atau fakta notoir.  

c. Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan 

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib 

dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal 

atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari 

prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh 

pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara 

logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap 

telah terbukti kebenarannya. 

d. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan 

tidak perlu dibuktikan 

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, 

dilihat atau didengar hakim selama proses 

pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu 

dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu 

memang demikian adanya sehingga telah 

merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi 
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dibuktikan sebab hakim sendiri mengetahui 

bagaimana yang sebenarnya.43 

6. Bukti Lawan 

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu 

memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti 

lawan. Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan : 

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh 

kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah 

dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun 

pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat 

diterima sebagai suatu bukti   tentang   perbuatan   

yang   telah   dilakukan,   kecuali   jika   dapat 

dibuktikan sebaliknya.” Dengan kata lain, Pasal 1918 

KUHPerdata ini memberi hak kepada pihak lawan 

untuk  mengajukan  pembuktian  sebaliknya  terhadap  

pembuktian  yang  melekat pada putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian 

sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan 

atau tegenbewijs. 

 
43 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: CV.Nata 

Karya, 2017), 68-71. 
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Dalam teori maupun praktik, bukti lawan selalu 

dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, 

bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal 

(contra-enquete)   yang diajukan dan disampaikan 

oleh tergugat di persidangan untuk  melumpuhkan  

pembuktian  yang  dikemukakan  pihak  lawan.44   

Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain 

untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran 

pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan 

penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang 

diajukan pihak lawan tersebut. 

Terdapat dua prinsip pokok yang harus 

diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti 

lawan. Prinsip yang pertama, semua alat bukti 

yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, 

dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti 

lawan. A. Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat 

dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan 

mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti 

dapat  disangkal  ataupun  dilemahkan.  Beliau  juga  

 
44 Ibid. 
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menambahkan  bahwa  “bukti lawan adalah bukti 

yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan 

bukti”. Alat yang  dipakai  untuk  memberikan  bukti  

lawan  adalah  sama  dengan  alat  yang dipakai 

untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama 

kuatnya.45  
Prinsip yang kedua, tidak semua alat 

bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal 

ini tergantung pada ketentuan undang-undang. 

Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan 

pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat 

menentukan  (beslissende  bewijs  kracht)  atau  

memaksa  (dwingende  bewijs kracht)  maka  alat  

bukti  tersebut  tidak  dapat  dibantah  maupun  

dilumpuhkan dengan bukti lawan.   Misalnya alat 

bukti sumpah pemutus (beslissende eed) yang 

disebut dalam Pasal 1929 KUHPerdata dan Pasal 182 

RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya 

dapat diajukan terhadap alat bukti yang 

mempunyai nilai kekuatan bebas (vrijbewijs 

kracht), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti 

 
45 Ibid. 
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yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (volledig 

bewijskracht) seperti akta otentik atau akta di bawah 

tangan.46 

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pada 

dasarnya pengajuan bukti lawan harus berdasarkan 

asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang 

diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti 

yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan hal 

itu pula, dianggap beralasan menentukan syarat 

ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk 

melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan yaitu 

:47 

a. mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling 

tidak sama dengan bukti yang dilawan, 

b. alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan 

alat bukti yang dilawan, 

c. kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian 

yang melekat padanya sama kuatnya. Akan 

tetapi, persyaratan itu tidak mutlak apabila 

 
46 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,  515. 
47 Ibid., 515. 
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peraturan perundang-undangan menentukan lain 

maka syarat tersebut dapat disingkirkan. 

7. Beberapa Hal Terkait  Pembuktian 

Dalam praktik hukum acara perdata di 

persidangan pengadilan beban pembuktian yang 

harus dibuktikan hanyalah terhadap suatu hak dan 

kejadian yang disangkal oleh pihak lawan, sedangkan 

yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidaklah harus 

dibuktikan karena beban pembuktian yang tidak 

disangkal oleh pihak lawan pada umumnya 

kebenaran dan keabsahannya terhadap sesuatu hak 

dan kejadian telah diakui oleh para pihak yang 

bersengketa, sehingga pembuktiannya tidak 

dipermasalahkan48. 

Dalam pemeriksaan perkara perdata, ada 

beberapa hal yang menurut hukum pembuktian dalam 

acara perdata tidak perlu dibuktikan atau diketahui 

oleh hakim, yaitu: 

 
48 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 237. 
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a. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek, oleh sebab 

tergugat tidak hadir dan dalil gugat tidak dibantah 

maka tidak perlu dibuktikan atau dianggap benar, 

kecuali dalam perkara perceraian.  

b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat. 

Pengakuan merupakan alat bukti yang 

menentukan, sehingga tidak perlu melakukan 

pembuktian lain lebih lanjut kecuali dalam 

perkara perceraian di mana hakim harus pula 

melengkapi dengan bukti-bukti lain. 

c. Dalam hal telah dilakukan sumpah decisoir. 

Sumpah decisoir merupakan alat bukti yang 

menentukan dan tidak memerlukan pembuktian 

lain lebih lanjut. 

d. Dalam hal bantahan pihak lawan kurang cukup 

atau dalam hal yang diajukan Referte, maka tidak 

diperlukan pembuktian lebih lanjut dan hakim 

tidak boleh membebani para pihak dengan 

pembuktian kecuali dalam perkara perceraian. 

e. Dalam hal apa yang dikenal sebagai peristiwa 

natoir, yakni peristiwa yang diketahui umum. 
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Hakim tidak perlu membuktikannya karena sudah 

menjadi pengetahuan umum.  

f. Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam 

persidangan di muka hakim, hakim secara ex 

officio dianggap telah mengetahui apa yang 

dilihat dan disaksikannya dalam persidangan. 

g. Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan 

tentang pengalaman. Yaitu kesimpulan yang 

berdasarkan pengetahuan umum, dan merupakan 

kejadian yang rutin. 

h. Dalam hal-hal yang bersifat negatif 

Hal-hal yang bersifat negatif tidak mungkin 

dibuktikan. Peristiwa yang negatif tidak dapat 

menjadi dasar suatu hak, sekalipun 

pembuktiannya memungkinkan, hal itu tidak 

penting dan oleh karena itu tidak perlu 

dibuktikan49. 

8. Teori Pembuktian 

 
49 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata  (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2017), 144. 
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Yang berwenang menilai pembuktian yang tidak 

lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah 

hakim, dan hanya judex facti. Terdapat 3 (tiga) teori 

bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan 

oleh para pihak : 

a. Teori Pembuktian Bebas 

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-

ketentuan yang mengikat hakim, sehingga 

penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan 

kepada hakim. Tidak adanya ketentuan yang 

mengikat pada hakim berarti adanya kepercayaan 

terhadap hakim untuk bersikap penuh rasa 

tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak 

dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apa 

pun dan oleh siapa pun. 

b. Teori Pembuktian Negatif 

Di mana hakim terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang bersifat negatif sehingga 

membatasi hakim untuk melakukan sesuatu 

kecuali yang diizinkan oleh Undang-undang. 

c. Teori Pembuktian Positif 
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Di mana hakim diwajibkan untuk melakukan 

segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang 

dilarang dalam undang-undang50. 

 

9. Teori Tentang Beban Pembuktian 

Menurut Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang 

yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 

atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun 

membantah suatu hak orang lain menunjuk pada 

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak 

atau peristiwa tersebut. Pasal ini disebut juga dengan 

Beban Pembuktian. Adapun menurut Pasal 163 

H.I.R., barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai 

hak atau ia menyebuntukan suatu perbuatan untuk 

menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak 

orang lain, maka orang itu harus membuktikan 

adanya hak itu atau adanya kejadian itu51. 

Ada beberapa teori tentang beban pembuktian 

yang menjadi pedoman bagi hakim: 

 
50 Ibid., 140. 
51 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 324. 
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a. Teori Hukum Subyektif (Teori Hak) 

Teori menetapkan bahwa barangsiapa yang 

mengaku atau mengemukakan suatu hak maka 

yang bersangkutan harus membuktikannya. 

b. Teori Hukum Objektif 

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim 

harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-

fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang 

diajukan kepadanya. 

c. Teori Hukum Acara dan Teori Kelayakan 

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama 

yakni hakim seyogyanya berdasarkan kepatutan 

membagi beban pembuktian. Asas audi et alteram 

partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang 

sama dari para pihak dimuka hakim merupakan 

asas pembagian beban pembuktian menurut teori 

ini. Hakim harus membagi beban pembuktian 

berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, 

dengan demikian hakim harus memberi beban 

kepada kedua belah pihak secara seimbang dan 
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adil sehingga kemungkinan menang antara para 

pihak adalah sama.52 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-

macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus 

diketahui dan dimengerti beberapa pengertian tentang 

bukti dan juga beberapa teori pembuktian. 

a. Bukti lemah 

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan 

penggugat yang sedikit pun  tidak  memberikan  

pembuktian  atau  memberikan  pembuktian  

tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan 

untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat 

bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan 

(kracht van begin bewijs).   Jadi  derajat  bukti  

yang  dibutuhkan belum tercapai  oleh  karena  

itu gugatan  harus  ditolak  dan  penggugat  

sebagai  pihak  yang  kalah.  Daya  bukti 

 
52 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: CV.Nata 

Karya, 2017), hal. 77-78. 
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permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim 

bagi penerimaan suatu gugatan.53 

b. Bukti sempurna 

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh 

pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya 

tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, 

dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan 

dengan bukti sangkalan (tengen bewijs). Jadi 

dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, 

memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, 

akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti 

sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna 

mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa 

tuntutan  penggugat  benar  dan  harus  diterima  

kecuali  tergugat  dengan  bukti sangkalannya 

(tengen bewijs) berhasil mengemukakan alat 

bukti yang berdaya bukti cukup guna 

 
53 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara 

Perdata untuk Mahasiswa danPraktisi (Bandung: CV Mandar 

Maju, 2005), 19. 
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menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah 

benar.54 

c. Bukti pasti/menentukan ( Beslissend Bewijs ) 

Akibat  diajukan  pembuktian  dengan  alat  bukti  

yang  mempunyai  daya bukti pasti/menentukan, 

maka terhadap pembuktian tersebut tidak 

diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. 

Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, 

mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang 

mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi 

yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan 

demikian tuntutan yang diajukan dianggap 

benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang 

pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan 

tidak ada lagi.55 

d. Bukti yang mengikat ( Verplicht Bewijs ) 

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya 

bukti mengikat, maka hakim wajib untuk 

menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian 

 
54 Ibid., 19. 
55 Ibid., 20. 
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tersebut. Contoh  dalam  hal  ini  adalah  dalam  

hal  adanya  sumpah  pemutus  (  sumpah 

decissoir ).56 

e. Bukti sangkalan ( Tengen Bewijs ) 

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang 

dipergunakan dalam bantahan terhadap 

pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam 

persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk 

menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada 

prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan 

bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri 

secara tegas melarang diajukannya suatu alat 

bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah 

pemutus (sumpah decissoir) yang   diatur dalam 

Pasal 1936 KUHPerdata.57 

Seperti  telah  diuraikan  di  atas,  maka  

pembuktian  dilakukan  oleh  para pihak bukan oleh 

hakim. Namun, hakim yang memerintahkan kepada 

para pihak untuk   mengajukan   alat-alat   buktinya.    

 
56 Ibid., 20. 
57 Ibid.,  20. 
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10. Macam-Macam Alat Bukti 

a. Surat  

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala 

sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau 

menyampaikan buah pikiran seseorang dan 

dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti 

berupa surat atau tertulis terdapat 3 (tiga) macam 

yaitu: 

1) Akta Autentik 

Akta autentik adalah suatu surat yang dibuat 

secara tertulis oleh pejabat umum yang karena 

jabatannya mempunyai wewenang untuk itu. 

Dalam praktik surat yang dibuat secara 

tertulis yang dilakukan secara notariil adalah 

sebuah surat yang dibuat oleh seorang notaris, 

atas permintaan para pihak yang telah 

menghadap yang memerlukan jasanya untuk 

dibuatkan suatu surat tertentu yang telah 

disepakati oleh para pihak dituangkan ke 

dalam bentuk akta. 
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2) Akta Di Bawah Tangan 

Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat 

oleh para pihak dengan sengaja untuk 

pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari 

seseorang pejabat. Dalam praktiknya akta di 

bawah tangan ini pelaksanaan pembuatannya 

dapat dibuat oleh para pihak yang 

berkepentingan atau bisa juga minta bantuan 

orang yang mengerti tentang hukum untuk 

menuangkan isi dan atau ketentuan-ketentuan 

perjanjian dalam akta di bawah tangan sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

3) Surat Biasa 

Bukti berupa surat biasa umumnya dilakukan 

secara sepihak. Alat bukti berupa surat biasa 

ini dalam praktik persidangan dipengadilan 

umumnya hanyalah dijadikan alat bukti 

penunjang yang sifatnya insidentil dan bukan 

merupakan alat bukti yang pokok dalam suatu 

sengketa, kecuali apabila dalam sengketa 

yang dihadapi oleh para pihak tidak ada bukti 
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lain yang sah, maka bukti surat biasa dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang pokok dalam 

suatu perkara ditambah dengan alat bukti 

sumpah58. 

b. Saksi  

Saksi ialah orang yang memberikan 

keterangan di muka sidang, dengan memenuhi 

syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau 

keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, 

sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan 

tersebut. Saksi harus memenuhi syarat formil dan 

syarat materiil. 

1) Syarat formil saksi ialah: 

a) Berumur 15 tahun ke atas. 

b) Sehat akalnya. 

c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dari salah satu pihak 

menurut keturunan yang lurus, kecuali 

undang-undang menentukan lain. 

 
58 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 242-244, 250. 
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d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan 

salah satu pihak meskipun sudah bercerai. 

e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah 

satu pihak dengan menerima upah, kecuali 

undang-undang menentukan lain. 

f) Menghadap di persidangan. 

g) Mengangkat sumpah menurut agamanya. 

h) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang 

untuk kesaksian suatu peristiwa, atau 

dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali 

mengenai perzinaan. 

i) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu 

demi satu. 

j) Memberikan keterangan secara lisan, 

2) Syarat materiil saksi ialah: 

a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar 

dan ia alami sendiri. 

b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui 

peristiwanya. 

c) Bukan merupakan pendapat atau 

kesimpulan saksi sendiri. 
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d) Saling bersesuaian satu sama lain. 

e) Tidak bertentangan dengan akal sehat59. 

Alat bukti berupa saksi dalam praktik hukum 

acara perdata dipersidangan pengadilan sangatlah 

penting karena berfungsi untuk menguatkan 

tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak 

yang sedang berperkara, khususnya kejadian atau 

peristiwa perbuatan hukum para pihak yang 

pembuatannya dilakukan di bawah tangan, 

keberadaan saksi sangatlah penting karena apabila 

ada salah satu pihak yang mengingkari dapat 

dijadikan alat bukti yang sah, 

Dalam praktik persidangan pengadilan 

umumnya saksi yang dipergunakan untuk 

memperkuat adanya pembuktian adalah 2 (dua) 

orang saksi. Maksud dan tujuan dipergunakannya 

2 (dua) orang saksi dalam suatu perkara adalah 

agar hakim dapat mencocokkan keterangan-

 
59 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata  (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2017), 165-166. 
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keterangan antara saksi yang satu dengan saksi 

yang lainnya ada kesamaan atau tidak60. 

1) Saksi Sebagai Syarat Hukum 

Saksi ialah orang yang memberikan 

keterangan di muka sidang, dengan memenuhi 

syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa 

atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia 

alami sendiri sebagai bukti terjadinya 

peristiwa atau keadaan tersebut. Adapun 

syarat-syarat saksi, yakni terdiri dari syarat 

formil dan materiil.  

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil 

dan materiil, maka ia mempunyai nilai 

pembuktian bebas. Hakim bebas menilai 

kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim 

tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim 

dapat menyingkirkannya asal 

dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan 

argumentasi yang kuat. 

 
60 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 255-256. 
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Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim 

harus menumpahkan perhatian sepenuhnya 

tentang permufakatan dari saksi-saksi, 

cocoknya kesaksian-kesaksian dari yang 

diketahui dari tempat lain tentang perkara 

yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab 

yang mungkin ada pada saksi itu untuk 

menerangkan dengan cara begini atau begitu, 

tentang perikelakuan atau adat dan kedudukan 

saksi, dan pada umumnya segala hal yang 

dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya 

atau tidak61. 

2) Saksi Sebagai Alat Pembuktian 

Keterangan saksi harus diberikan atau 

dibacakan di muka persidangan agar hakim 

dapat menilai bahwa keterangan yang 

diberikan oleh saksi bukan keterangan palsu. 

Tidak semua keterangan saksi mempunyai 

nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang 

 
61 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 135-136. 
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mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah 

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa 

yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, 

saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu62. 

Dalam mempergunakan saksi di muka sidang 

Pengadilan Agama hendaknya kita tahu 

membedakan apakah saksi sebagai syarat 

hukum ataukah sebagai alat pembuktian, 

sebab fungsi keduanya itu berbeda. 

Pengadilan Agama dalam hal ini, tentunya 

bukan bermaksud mengawinkan orang 

melainkan hanya untuk membuktikan ada atau 

tidaknya nikah. 

Jika saksi sebagai syarat hukum, rasanya kita 

sepakat bahwa tanpa kesaksian 2 orang saksi yang 

beragama Islam perkawinan tersebut tidaklah sah. 

Contoh seorang lelaki atau perempuan yang 

sudah dalam keadaan kawin, bila melakukan zina 

 
62 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 

2001), 34. 
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akan dirajam. Pembuktian zina di situ tidak bisa 

ditawar selain ada 4 orang saksi lelaki yang 

beragama Islam atau dengan jalan li’an. 

Kedudukan saksi disitu sebagai syarat hukum 

untuk bolehnya/berlakunya rajam dan sebagai 

syarat pembuktian telah terjadi zina. Bila 

pengakuan yang dijadikan dasar maka pengakuan 

di situ berfungsi sebagai syarat pembuktian telah 

berzina sekaligus berlaku sebagai syarat hukum 

untuk berlakunya rajam tetapi tidak merupakan  

syarat hukum untuk berlakunya rajam63. Adapun 

variasi alat bukti saksi sebagai berikut: 

1) Keterangan satu orang saksi saja tanpa alat 

bukti lainnya tidak dianggap pembuktian yang 

cukup. Berlaku kaidah satu orang saksi bukan 

saksi (unus testis nullus testis). 

2) Dua orang saksi barulah dapat dikatakan saksi 

yang cukup64. 

 
63 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 137. 
64 Sudikmo Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakart: Unversitas Atma Jaya, 2005), 234-236. 
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3) Dalam perkara zina atau tuduhan zina, 

saksinya 4 orang lelaki yang beragama Islam. 

4) Jika menuduh istri sendiri telah berzina (tidak 

berlaku bagi tuduhan terhadap perempuan 

selain istri) tetapi tidak mampu mendatangkan 

4 orang saksi lelaki yang beragama Islam, 

dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan 

sumpah li’an. 

5) Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam 

perjalanan (musafir) oleh 2 orang lelaki yang 

beragama Islam, atau oleh seorang lelaki 

bersama 2 orang perempuan beragama Islam 

semua, atau boleh oleh 2 orang lelaki yang 

bukan beragama Islam, atau oleh seorang 

lelaki bersama 2 orang perempuan yang 

semuanya bukan beragama Islam. 

6) Pembuktian perkara hudud selain zina, 

termasuk hudud qisas badan atau qisas jiwa, 

dengan 2 orang saksi lelaki yang beragama 

Islam. 
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7) Pembuktian saksi cukup oleh seorang lelaki 

bersama 2 orang perempuan yang beragama 

Islam, yaitu dalam perkara harta benda, 

perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, 

perwakilan, perdamaian, pengakuan, 

pembebasan, dan sebagainya. 

8) Pembuktian dengan perempuan semua, 2 

orang atau 4 orang dalam perkara-perkara 

yang lazimnya hanya diketahui oleh 

perempuan, seperti tentang keperawanan, 

susuan dan sebagainya. 

9) Ada pula ahli hukum islam yang 

membolehkan pembuktian dengan seorang 

saksi saja, yaitu dalam kesaksian awal bulan 

ramadhan65. 

c. Persangkaan 

Menurut Prof. Subekti, persangkaan ialah 

suatu kesimpulan yang diambil dari suatu 

peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari 

 
65Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta:  PT. 

Raja Grafindo Persada, 1995), 160-162. 
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peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik 

kesimpulan, bahwa suatu peristiwa lain yang 

harus dibuktikan juga telah terjadi. Adapun 

persangkaan menurut Pasal 1915 ayat (1) KUH 

Perdata adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh 

undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu 

peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa 

yang tidak dikenal. 

Alat bukti berupa persangkaan-persangkaan di 

dalam hukum acara perdata terdapat 2 (dua) 

macam yaitu: 

1) Persangkaan Menurut Undang-undang 

Persangkaan menurut undang-undang adalah 

persangkaan yang berdasarkan suatu 

ketentuan khusus undang-undang 

dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan 

atau peristiwa-peristiwa tertentu.  

2) Persangkaan Menurut Hakim 

Hakim harus memperhatikan hal-hal yang 

penting yang jelas dan tertentu dan yang 

sesuai satu sama lainnya. Persangkaan yang 
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demikian hanya dapat diterima apabila 

undang-undang mengizinkan pembuktian 

dengan saksi-saksi, begitu pula apabila 

diajukan suatu bantahan terhadap suatu 

perbuatan atau akta berdasarkan alasan 

adanya itikad buruk atau penipuan. Dengan 

demikian, suatu persangkaan yang ditetapkan 

hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu 

perkara di mana untuk pembuktian suatu 

peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi 

yang dengan mata kepala sendiri telah melihat 

peristiwa itu66. 

d. Pengakuan 

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang 

dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak 

memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan 

dapat diberikan di muka hakim dipersidangan 

atau luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat 

 
66 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015),  328-329. 
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pula diberikan secara tertulis maupun lisan di 

depan sidang67. 

Ada beberapa macam bentuk pengakuan 

dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu: 

1) Pengakuan murni di muka sidang, ialah 

pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai 

sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. 

Dalam hal ini, hakim terikat dengan 

pengakuan tersebut. Pengakuan murni di 

muka sidang merupakan bukti yang sempurna 

terhadap yang melakukannya, dan bersifat 

menentukan karena tidak memungkinkan 

pembuktian lawan. 

2) Pengakuan dengan kualifikasi, ialah 

pengakuan yang disertai dengan sangkalan 

terhadap sebagian dari tuntutan. Pada 

hakikatnya pengakuan dengan kualifikasi ini 

tidak lain adalah jawaban tergugat yang 

sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian 

 
67 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata  (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2017), 177. 
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terdiri dari sangkalan. Hakim tidak bisa 

memisah-misah atau memecah-mecah 

pengakuan itu dengan menerima sebagian dari 

pengakuan sehingga tidak perlu dibuktikan 

lagi dan menolak sebagian lainnya yang 

masih perlu dibuktikan lebih lanjut, sehingga 

merugikan pihak yang memberi pengakuan. 

3) Pengakuan dengan klausula, ialah suatu 

pengakuan yang disertai dengan keterangan 

tambahan yang bersifat membebaskan. 

Pengakuan yang semacam ini juga tidak boleh 

dipisah-pisahkan, yaitu dengan menerima 

sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu 

lagi dibuktikan dan menolak sebagian yang 

lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih 

lanjut, sehingga hal ini merugikan tergugat68. 

e. Sumpah 

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat 

yang diberikan atau diucapkan pada waktu 

 
68 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata  (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2017), 177-180. 
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memberi janji atau keterangan dengan mengingat 

sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa 

yang memberi keterangan atau janji yang tidak 

benar akan dihukum oleh-Nya. Ada 2 (dua) 

macam sumpah, yaitu: 

1) Sumpah promissoir, ialah sumpah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

dilakukan oleh saksi atau ahli. Adapun ciri-

cirinya yaitu: 

a) Sumpah diucapkan sebelum mereka 

memberikan keterangan/melakukan 

sesuatu. 

b) Sumpah berfungsi sebagai syarat formil 

sahnya suatu keterangan/tindakan. 

c) Sumpah ini bukan merupakan alat bukti. 

d) Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa. 

2) Sumpah assertoir, ialah sumpah untuk 

memberi keterangan guna meneguhkan bahwa 

sesuatu itu benar demikian atau tidak benar 

yang dilakukan oleh para pihak dalam 

perkara. Adapun ciri-cirinya yaitu: 
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a) Sumpah diucapkan sesudah mereka 

memberi keterangan atau melakukan 

sesuatu. 

b) Sumpah berfungsi untuk meneguhkan 

suatu peristiwa atau hak. 

c) Sumpah ini termasuk alat bukti. 

d) Sumpah mengakhiri sengketa. 

Sumpah promissoir mempunyai fungsi formil, 

yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu 

tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di 

atas sumpahnya itu. Sedangkan sumpah assertoir 

mempunyai fungsi materiil, yaitu sebagai alat 

bukti di muka pengadilan untuk menyelesaikan 

sengketa69. 

Ada perbedaan yang pokok antara istilah 

sumpah tambahan menurut Pengadilan Umum 

dengan sumpah tambahan menurut Pengadilan 

Agama/Acara Peradilan Islam. Menurut Peradilan 

Umum, sumpah tambahan itu adalah sumpah 

yang diucapkan oleh salah satu pihak atas 

 
69 Ibid.,184-185. 



123 

 

perintah hakim karena alat bukti minimal untuk 

dapatnya hakim memutus belum mencukupi, 

misalnya baru ada 1 (satu) orang saksi saja70. 

Oleh karena sumpah tambahan ini menempati 

atau menggantikan satu alat bukti lainnya maka 

kalau dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa 

sumpah tersebut palsu, sedangkan keputusan telah 

diperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap 

putusan itu dapat dimintakan peninjauan kembali 

ke Mahkamah Agung71. 

Menurut Peradilan Agama/Acara Peradilan 

Islam, sumpah tambahan yang disebut yamin al-

itizhar, bukan berarti alat bukti minimal untuk 

dapatnya hakim memutus, melainkan untuk 

menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. 

Karenanya walaupun dapat dibuktikan 

dikemudian hari bahwa sumpah tambahan 

tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat 

 
70 HIR, Pasal 155; RBg, Pasal 182; BW, Pasal 1940-1941. 
71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995, Pasal 66-67 tentang 

peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 
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mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang 

telah diambil. 

Sumpah tambahan menurut Acara Peradilan 

Islam dapat juga diartikan sebagai sumpah yang 

diucapkan dari pihak yang dituntut dalam hal 

pihak yang menuntut sudah tidak mampu 

membuktikan, yaitu sebagai penguat 

ketidakmampuan bukti dari pihak yang menuntut. 

Ini pun kalau terbukti dikemudian hari bahwa 

sumpah tambahan tersebut terbukti palsu, tidak 

dapat memengaruhi apa-apa terhadap putusan 

yang telah diambil. 

Menurut Peradilan Umum, kalau alat bukti 

minimal untuk dapatnya hakim memutus telah 

cukup, hakim tidak boleh lagi memerintahkan 

pihak untuk mengucapkan sumpah tambahan 

tersebut. Jenis-jenis sumpah dalam hukum acara 

peradilan agama, meliputi: 

1) Sumpah Tambahan  

Menurut Prof. Subekti, sumpah tambahan 

adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh 
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hakim pada salah satu pihak yang berperkara, 

apabila hakim itu berpendapat bahwa di 

dalam suatu perkara sudah terdapat suatu 

“permulaan pembuktian”, yang perlu 

ditambah dengan penyumpahan, karena 

dipandang kurang memuaskan untuk 

menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti 

yang terdapat itu. 

Adapun menurut Pasal 1929 KUH Perdata 

sumpah pelengkap atau tambahan adalah 

sumpah yang oleh hakim karena jabatannya 

diperintahkan kepada salah satu pihak yang 

berperkara. Sumpah tambahan ini tidak bisa 

dikembalikan, sebab yang memerintahkan 

sumpah adalah hakim dan siapa yang harus 

bersumpah itu telah dipertimbangkan dengan 

seksama72. 

Syarat formil yang dianggap sangat penting 

ialah mengucapkan sumpah di depan 

 
72 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015),  331-332. 
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persidangan, yang berisi pernyataan bahwa 

akan menerangkan apa yang sebenarnya atau 

voir dire, yakni berkata benar. Pengucapan 

sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur 

dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBg dan 

Pasal 1911 KUH Perdata, yang merupakan 

kewajiban saksi untuk bersumpah/berjanji 

menurut agamanya untuk menerangkan yang 

sebenarnya, dan diberikan sebelum 

memberikan keterangan yang disebut “Sistim 

Promisoris”. 

Menurut Pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUH 

Perdata keterangan seorang saksi saja tidak 

dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang 

saksi harus dipenuhi atau ditambah alat bukti 

lain.  

2) Sumpah Pemutus (Decisoir) 

Sumpah decisoir disebut juga sumpah 

pemutus. Ada juga yang mempergunakan 

sumpah menentukan. Yaitu sumpah yang oleh 

pihak yang satu (boleh tergugat/penggugat) 
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diperintahkan kepada pihak yang lain untuk 

mengantungkan putusan perkara atas 

pengucapan atau pengangkatan sumpah. 

Sumpah inilah yang disebut sumpah pemutus, 

yaitu:  

a) Merupakan sumpah yang diucapkan salah 

satu pihak atas perintah atau kehendak 

pihak lawan. 

b) Pihak yang memerintahkan atau yang 

meminta mengucap sumpah atau disebut 

deferent. Yaitu orang atau pihak yang 

memerintahkan sumpah pemutus. 

Sedangkan pihak yang diperintahkan 

bersumpah disebut delaat atau 

gendefereerde. 

Makna sumpah pemutus yakni memiliki 

daya kekuatan memutuskan perkara atau 

mengakhiri perselisihan. Jadi sumpah 

pemutus ini memiliki daya atau sifat litis 

decisoir yang berarti pengucapan sumpah 

pemutus:  
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a) Dengan sendirinya mengakhiri proses 

pemeriksaan perkara. 

b) Diikuti dengan pengambilan dan dengan 

menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar 

yang  diucapkan. 

c) Dan undang-undang melekatkan pada 

sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan 

pembuktian sempurna, mengikat, dan 

menentukan73. 

3) Sumpah Penaksiran 

Dalam kalimat Terakhir pasal 155 ayat (1) 

HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata, Yahya 

menjelaskan bahwa sumpah penaksir 

merupakan salah satu alat  bukti yang secara 

khusus diterapkan untuk menentukan berapa 

jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang 

digugat oleh penggugat. 

Apabila dalam persidangan penggugat tidak 

mampu membuktikan berapa jumlah ganti 

 
73 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 750. 
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rugi yang sebenarnya atau berapa nilai harga 

barang yang dituntutnya. Begitu juga tergugat 

tidak mampu membuktikan bantahannya 

berapa ganti rugi atau harga barang yang 

sebenarnya. Taksiran atas ganti rugi atau 

harga barang itu dapat ditentukan melalui 

pembebanan sumpah penaksir 

Tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan 

berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan 

dikabulkan. Jadi, penerapan sumpah ini baru 

dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada 

bukti dari kedua belah pihak yang dapat 

membuktikkan jumlah yang sebenarnya. 

Kalau ada bukti, sumpah penaksir tidak boleh 

diterapkan74. 

4) Sumpah Li’an 

Sumpah ini dilakukan sebagai sebuah proses 

hukum untuk melengkapi bukti. Istilah 

sumpah li’an ini hanya dikenal dilingkungan 

Peradilan Agama, berdasarkan Undang-

 
74 Ibid., 775-776. 
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undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian 

diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006. Perbedaan antara sumpah li’an dengan 

sumpah pelengkap dan sumpah pemutus 

terletak pada teks sumpah pada cakupan 

sumpah tersebut. 

Sumpah li’an dilakukan khusus dalam perkara 

permohonan cerai talak dengan alasan istri 

berbuat zina dan menggunakan teks sumpah 

yang sudah baku. Sumpah pelengkap dan 

pemutus dilakukan dalam semua jenis perkara 

dengan teks sumpah tergantung pada hakim 

dan pihak yang bersengketa. 

5) Sumpah Qasamah 

Qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang. 

Qasamah merupakan salah satu cara 

pembuktian yang berlaku pada zaman 

jahiliah, setelah Islam datang, Nabi mengakui 

dan menetapkannya (qasamah) sebagai salah 

satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana 

pembunuhan. 
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Qasamah disyariatkan dalam rangka 

memelihara jiwa, sehingga dalam keadaan 

bagaimanapun pembunuhan itu harus tetap 

diselesaikan, dibuktikan dan ditetapkan 

hukumannya. Dengan demikian qasamah 

merupakan suatu jalan keluar untuk 

menyelesaikan suatu kasus pembunuhan, di 

mana tidak terdapat bukti berupa saksi atau 

pengakuan. Para ulama sepakat bahwa 

qasamah hanya digunakan untuk tindak 

pembunuhan, bukan yang lainnya. 

 

f. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat 

Yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat 

adalah pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh 

hakim anggota dan panitera pengganti terhadap 

barang bergerak maupun barang tidak bergerak 

yang menjadi objek persengketaan para pihak.  

Dalam persidangan apabila ada permintaan 

dari salah satu pihak atau para pihak yang sedang 

berperkara atau karena jabatannya hakim 
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memandang perlu untuk mengadakan 

pemeriksaan setempat terhadap objek yang 

menjadi sengketa para pihak yang sedang 

berperkara dan diperkirakan objeknya tidak dapat 

diajukan ke depan sidang pengadilan, maka 

hakim ketua dapat memerintahkan hakim anggota 

yang dibantu oleh panitera pengganti mengadakan 

pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa75. 

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan 

setempat bukan merupakan alat bukti karena 

tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut 

dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1886 

KUH Perdata. Oleh karena itu, tidak sah sebagai 

alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun 

demikian, Pasal 180 RBg/153 HIR ayat ( 1 ) 

menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat 

pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan 

keterangan  bagi  hakim.  Dengan  begitu,  nilai  

 
75 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 283-285. 
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kekuatan  yang  melekat  padanya hanya  sebagai  

keterangan  yang  menjelaskan  tentang  kepastian  

definitif  atas barang yang disengketakan. Namun, 

bila suatu keterangan yang jelas dan definitif 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti 

keterangan tersebut pada dasarnya tidak lain 

merupakan pembuktian tentang eksistensi dan 

keadaan barang yang bersangkutan.  Dan  oleh  

karena  keterangan  tersebut  merupakan  hasil  

yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan 

setempat maka keterangan itu sama dengan fakta 

yang ditemukan di persidangan. Dan terhadap 

setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, 

hakim terikat untuk menjadikannya sebagai 

bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. 

Tetapi sifat daya ikatnya tidak mutlak, hakim 

bebas  menentukan  nilai  kekuatan  

pembuktiannya.  Berarti,  pemeriksaan setempat 

memiliki kekuatan permbuktian bebas.76 

 

 
76 Martha Eri Safira, 68. 
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g. Keterangan ahli 

Sama halnya seperti pemeriksaan setempat, 

Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866 

KUHPerdata tidak mencantumkan keterangan 

ahli sebagai alat bukti. Berarti, secara formil, 

keterangan ahli berada di luar alat bukti. Oleh 

karena itu, menurut  hukum  pembuktian  tidak  

mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian. Namun, 

sesuai dengan isi Pasal 181 RBg/154 HIR bahwa 

jika menurut pertimbangan hakim suatu perkara 

itu dapat menjadi lebih jelas bila diadakan 

pemeriksaan terhadap seorang ahli, maka ia dapat 

mengangkat seorang ahli baik atas permintaan 

para pihak maupun karena jabatannya, dimana 

hakim tidak wajib mengikuti pendapat dari ahli 

tersebut jika pendapat tersebut berlawanan 

dengan keyakinannya. Akan tetapi, bila pendapat 

tersebut sesuai dengan keyakinannya, maka 

hakim dapat mengikuti pendapat ahli. Dari sini 

dapat dilihat bahwa terhadap hakim diberi 

kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti 
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pendapat ahli. Bila hakim mengikuti pendapat 

tersebut, ia mengambil alih pendapat tersebut 

menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan 

sebagai bagian pertimbangan dalam putusan. 

Sedangkan,   bila   ia   tidak   mengikuti   

pendapat   ahli   tersebut,   pendapat   itu 

disingkirkan dan dianggap tidak ada. Dengan 

kata lain, keterangan ahli memiliki kekuatan 

pembuktian bebas.77 

 
77 Ibid. 
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BAB VI 

PENYITAAN 

 

A. Pengertian Sita (beslaag) dan Fungsinya 

Setiap orang yang berperkara di pengadilan 

menginginkan apabila kelak perkaranya di menangkan 

dapat menikmati hasil dari kemenangannya. Perjuangan 

yang begitu panjang, memakan waktu dan biaya jangan 

sampai hanya menang di atas kertas artinya menang 

perkara namun kemenangan tersebut hanya sebatas 

ketukan palu hakim di ruang sidang tidak bisa di 

wujudkan dalam kenyataan yang sesungguhnya. 

Penggugat sangat berkepentingan bahwa bila nanti 

menang terjamin haknya atau dijamin bahwa putusnya 

dapat di laksanakan. Sebab ada kemungkinan pihak 

lawan atau tergugat selama dalam proses pemeriksaan 

sidang mengalihkan harta kekayaannya kepada orang 

lain, sehingga sering terjadi kemudian gugat penggugat 

di kabulkan pengadilan dan putusan pengadilan tersebut 

tidak bisa dijalani. Untuk kepentingan pihak yang 

berperkara agar haknya, sekiranya gugatannya 
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dikabulkan nanti undang-undang menyediakan upaya 

untuk penegakan hak tersebut. Hal ini dikenal dengan 

istilah penyitaan (beslag). 

Permohonan sita sendiri adalah upaya menjamin hak 

penggugat/permohonan seandainya ia memang dalam 

perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui 

segala haknya itu dapat dilaksanakan. 

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), 

dan istilah Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah 

sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di 

dalamnya ialah:78 

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat 

secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. 

2. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan 

secara resmi (official) berdasarkan perintah 

pengadilan atau hakim. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

persoalan sita antara lain adalah: 

 
78 Martha Safira Eri, M.H., Hukum Acara Perdata (Ponorogo: 

CV. Nata Karya, 2017), 30. 
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1. Sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatur dalam 

Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang 

Diperbaharui (HIR), yang berbunyi sebagai berikut: 

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang 

yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan 

atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya 

belum dapat dijalankan, mencari akal akan 

menggelapkan atau membawa barangnya baik yang 

tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan 

menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka 

atas surat permintaan orang yang berkepentingan 

ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, 

supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang 

yang memasukkan permintaan itu, dan kepada 

peminta harus diberitahukan akan menghadap 

persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah 

itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.” 

2. Tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak 

digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses 

persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan 

dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang 
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dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan 

menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan 

penyitaan barang milik tergugat bukan untuk 

diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), 

tetapi untuk melunasi pembayaran utang tergugat 

kepada penggugat. 

3. Bila sita jaminan dikabulkan oleh hakim, haknya atas 

benda tersebut menjadi hilang sementara dan 

memaksa pemilik benda untuk melakukan prestasi 

tertentu. Terkadang ada pemilik barang yang sudah 

dibebankan sita jaminan tetap mengalihkan barang 

tersebut kepada orang lain, termasuk dengan cara 

dijual. Perbuatan pemilik barang yang menjual 

barang yang telah diletakan sita jaminan, dapat dijerat 

dengan ketentuan Pasal 227 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, yang berbunyi: “Barang siapa 

melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui 

bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan 

ratus rupiah.” 
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Bila barang yang telah diletakkan sita jaminan 

tersebut sudah dijual, kewajiban si tergugat untuk 

melunasi utang kepada pemohon sita tidak menjadi 

hilang, selain karena utang tersebut belum dilunasi, 

tergugat juga harus bertanggung jawab sampai 

seluruh harta pribadinya terhadap perikatan yang 

telah ia buat. (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata). 

 

B. Prinsip-Prinsip dalam Penyitaan 

Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakkan baik itu 

terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna 

menjamin pelaksanaan putusan.79 

Permohonan sita diajukan kepada pengadilan agama 

yang memeriksa perkara dengan menyebuntukan:  

1. Pihak –pihak dalam perkara.  

2. Alasan-alasan permohonan sita. 

3. Barang – barang yang  dimihonkan sita. 

4. Petitum sita.80 

 
79Martha Safira Eri, 50. 
80Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan 

Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 65. 
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C. Macam-Macam Sita 

1. Sita Revindicatoir 

Kata revindicatoir berasal dari kata revundiceer, 

yang berarti meminta kembali miliknya. Sita 

revindicatoir ialah sita terhadap barang milik kreditur 

(penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat). 

Sita Revindicatoir bukanlah untuk menjamin suatu 

tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin 

suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan 

berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sita 

Revindicatoir diatur dalam pasal 226 HIR, pasal 260 

R.Bg.81 Syarat-syarat Sita Revindicatoir: 

a. Diajukan oleh pemilik-pemilik barang bergerak 

yang barangnya ada ditangan orang lain (dikuasai 

tergugat) 

b. Barang yang dimintakan sita hanyalah barang 

yang bergerak. Terhadap benda tetap tidak dapat 

dimohonkan sita revindicatoir.  

 
81 Ibid, 80. 
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c. Barang tersebut adalah milik 

penggugat/pemohon. 

d. Barang tersebut dikuasai oleh tergugat secara 

tidak sah, atau dengan cara melawan hukum, atau 

tergugat tidak berhak atasnya. 

e. Sita revindicatoir hanya terbatas atas sengketa 

hak milik saja. 

2. Sita Marital 

Sita Marital ialah sita yang  diletakkan atas harta 

perkawinan. Sita Marital diatur dalam pasal 78 huruf 

c UU. No. 7/1989 jo pasal 24 PP. No.9/1975, pasal 95 

Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat Sita Marital: 

a. Sita Marital dapat dimohonkan oleh suami atau 

istri dalam sengketa perceraian, pembagian harta 

perkawinan, pengamanan harta perkawinan. 

b. Sita Marital dapat diletakkan atas semua harta 

perkawinan yang meliputi harta suami, harta istri 

dan harta bersama suami istri yang disengketakan 

dalam pembagian harta bersama. 
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c. Sita Marital merupakan sengketa kepemilikan dan 

jaminan pembagian harta bersama dalam 

perkawinan. 

d. Sita Marital dapat diajukan bersama-sama dalam 

pemeriksaan perceraian atau setelah perceraian 

terjadi 

e. Sita Marital untuk mengamankan harta bersama 

suami istri dapat pula diajukan meskipun tanpa 

dibarengi perceraian. 

f. Selama masa sita tidak dapat dilakukan penjualan 

atas harta bersama untuk kepentingan keluarga 

kecuali dengan izin dari Pengadilan Agama. 

3. Sita Conservatoir/Sita Jaminan 

Sita Conservatoir artinya jaminan atau tanggung 

jawab. Sita Conservatoir ialah sita terhadap barang-

barang milik tergugat yang disengketakan status 

kepemilikannya, atau dalam sengketa utang-piutang 

atau tuntutan ganti rugi. Sita Conservatoir diatur 

dalam pasal 227 HIR/pasal. 261 RBg.82 Ciri-ciri Sita 

Conservatoir: 

 
82 Mukti Arto, 76. 
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a. Sita dapat dilakukan atas: 

1) Harta yang disengketakan status 

kepemilikanya atau  

2) Harta kekayaan tergugat dalam sengketa 

hutang  piutang atau tuntutan ganti rugi. 

b. Obyek kekayaan dapat meliputi atas: 

1) Barang bergerak dan barang tidak bergerak 

2) Barang yang berwujud dan tidak berwujud 

c. Pembebanan sita dapat diletakkan: 

1) Hanya atas benda tertentu(yaitu jika sita 

didasarkan atas sengketa kepemilikan)  

2) Atas seluruh harta kekayaan tergugat sampai 

mencukupi jumlah seluruh  tagihan (jika 

gugatan didasarkan atas utang piutang atau 

tuntutan ganti rugi) 

d. Permohoanan sita dapat diletakkan: 

1) Tergugat dikhawatirkan akan 

memindahtangankan barang-barang 

sengketa/jaminan kekhawatir itu. 

2) Terdapat fakta-fakta yang mendasari  

e. Permohoanan sita harus ada alasan bahwa: 
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1) Ada kekhawatiran atau persengketaan bahwa 

tergugat mencari akal untuk menggelapkan 

atau mengasingkan harta kekayaannya selama 

proses pemeriksaan perkara sedang 

berlangsung. 

2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus 

nyata dan beralasan secara obyektif. 

f. Permohoanan sita tanpa ada alasan seperti 

tersebut di atas tidak dapat dikabulkan. 

 

D. Proses Pengangkatan Jurusita Dan Juru Sita 

Pengganti 

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 49 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum .10 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2007 Tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, 

bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut: 

a. Pengangkatan Jurusita dan Jurusita Pengganti harus 

selektif dan memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang 

No. 49 Tahun 2009 dan Pasal 41 Undang-Undang 
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Nomor 2 Tahun 1986 serta Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

125/KMA/SKlIXl2009. 

b. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum atas usul Ketua 

Pengadilan Negeri atau adanya sebab lain yang tidak 

bertentangan dengan aturan yang berlaku. 

c. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapat 

persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum. 

d. Usul Pengangkatan Jurusita maupun permohonan 

persetujuan Jurusita Pengganti harus disertai data 

pendukung berupa formasi atau jumlah Jurusita dan 

Jurusita Pengganti yang ada pada Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan. 

 

E. Kewenangan Jurusita 

Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah 

hukum Pengadilan yang bersangkutan. Tentang 

wewenang Juru Sita sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
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65 (2) UU No. 2 Tahun 1986 dan Pasal 103 (2) UU No. 7 

Tahun 1989. Sebagai aparat hukum pendukung 

pengadilan, tanggung jawab Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

dalam konteks kelembagaan adalah kepada Ketua 

Pengadilan dimana secara administratif bertanggung 

jawab kepada Panitera. Hal ini diatur dalam Pasal 8 

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/055/SK/X/1996. 

a. Dalam hal ditunjuk melakukan eksekusi, Juru Sita 

atau Juru Sita Pengganti bertanggung jawab kepada 

Ketua Pengadilan. 

b. Dalam hal melaksanakan perintah 

pemanggilan/penyampaian pengumuman, tegoran, 

protes-protes dan pemberitahuan, Juru Sita atau Juru 

Sita Pengganti bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan/Ketua Sidang. 

c. Dalam hal melakukan sita, Juru Sita atau Juru Sita 

Pengganti bertanggung jawab pada Ketua 

Pengadilan/Ketua Sidang.83 

 
83Mahkamah Agung RI, Praktek Kejurusitaan Pengadilan 

(Jakarta, 2004), 6. 
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Apabila kita lihat dalam Pasal 198 R.O tugas dan 

wewenang Juru Sita ialah melakukan pemberitahuan 

pengadilan, pengumuman, protes-protes dan exploit-

exploit lain yang bersangkutan ataupun tidak 

bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam proses, 

juga untuk mengadakan segala macam panggilan, 

teguran dan pemberitahuan tentang kapan dimulainya 

perkara atau instruksi yang bersangkutan dengan perkara 

perdata ataupun perkara pidana dan menjalankan semua 

exploit untuk melaksanakan perintah-perintah hukum, 

keputusan hakim dan arest-arest baik dalam perkara 

perdata maupun pidana. 

Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah 

hukum Pengadilan yang bersangkutan. Sebagaimana kita 

ketahui bahwa Pasal 104 Undang-undang No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 66 Undang-

undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah 

mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh Mahkamah 
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Agung. Juga bisa dilihat dalam HIR pasal 388 sampai 

39184 

 

F. Fiat eksekusi (executoir daan verklaaring) 

Fiat eksekusi merupakan eksekusi yang dilaksanakan 

oleh kantor lelang negara setelah mendapat persetujuan 

dari ketua pengadilan negeri setempat, penetapan ketua 

pengadilan negeri tersebut bukanlah merupakan putusan 

tetapi lebih merupakan putusan pengadilan negeri yang 

diputus melalui gugatan perdata, tetapi merupakan jalan 

pintas. Eksekusi yang dapat dijalankan langsung oleh 

kreditor tanpa meminta fiat eksekusi. Fiat eksekusi 

adalah eksekusi yang dilaksanakan dengan ijin khusus 

dari pengadilan negeri meski pengadilan tidak melalukan 

pemeriksaan seperti dalam perkara perdata biasa. 85 

Berdasarkan fiat eksekusi dari ketua pengadilan 

negeri tersebut yang biasanya disusul dengan terbitnya 

surat perintah penjualan lelang, maka kantor lelang 

 
84Mahkamah Agung RI, Praktek Kejurusitaan Pengadilan 

(Jakarta, 2004), 7 
85 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek 

(Bandung: Citra Bakti, 2000) , 64. 
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merupakan penjualan atas obyek Hak tanggungan 

dimuka umum. Namun sebelum ketua pengadilan negeri 

menerbitkan fiat eksekusi biasanya didahului dengan 

pemberian peringatan (aanmaning) kepada debitur agar 

dalam jangka waktu tertentu dia memenuhi kewajibannya 

secara sukarela. Setelah prosedur tersebut dilalui, atas 

obyek hak jaminan yang ditujukan kepada kantor lelang 

negara untuk melaksanakan penjualan lelang secara 

umum. Prosedur yang demikian berlaku terhadap 

eksekusi berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan.  

Obyek gadai ini adalah bentuk benda bergerak. 

Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu 

benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda 

bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah 

atau dipindahkan. Termasuk dalam benda bergerak 

berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-

lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti 

piutang atas tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut 

hasil atas benda dan atas piutang. 
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G. Kapan sejarah “pengukuhan putusan PA” dimulai 

dan dihentikan? 

Berdasar ketentuan Pasal 63 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan ditegaskan "Setiap Keputusan 

Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum" 

tata cara Pengukuhan diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 

PP No. 9 Tahun 1975. Hal yang paling pokok dalam tata 

cara Pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh 

Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :86 

1. Putusan yang hendak dikukuhkan ialah putusan 

Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap; 

2. Permintaan pengukuhan disampaikan Panitera 

Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap; 

3. Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari dari penerimaan putusan yang hendak 

dikukuhkan menyampaikan kembali putusan tersebut 

kepada Pengadilan Agama; 

 
86 Ibid, 77. 
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4. Pengukuhan dilakukan dengan cara membubuhkan 

kata-kata "dikukuhkan" dan ditanda-tangani oleh 

hakim Pengadilan Negeri serta dibubuhi cap dinas 

pada putusan tersebut. 

Pengukuhan diminta dan dilaksanakan hanya 

terhadap Putusan Pengadilan Agama yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permintaan 

serta pengukuhan terhadap Putusan Pengadilan Agama 

tampaknya bersifat "imperatif". Oleh karena itu, terlepas 

dari pendapat yang pro dan kontra terhadap masalah 

pengukuhan, selama ketentuan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 

1974 dan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 belum diubah 

atau dicabut, maka tidak ada alasan untuk melangkahi 

kewajiban pengukuhan. Setiap putusan dan keputusan 

Pengadilan Agama, tanpa kecuali, harus dikukuhkan oleh 

Pengadilan Negeri. 

 

H. Jelaskan bagaimana sebuah putusan bisa dieksekusi! 

Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan 

pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan 

pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang 
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sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah 

putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan 

upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.87 

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala 

putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus 

melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku 

setelah ditetapkannya UU No. 7/1989. Dan sebagai 

akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah: 

1. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan 

pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan 

2. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita 

untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya. 

Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela 

atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, 

apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara 

sukarela. Semua keputusan pengadilan mempunyai 

kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan 

 
87 Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 43. 
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secara paksa oleh alat-alat Negara .Keputusan pengadilan 

bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala 

keputusannya berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa ”. 

Putusan yang dapat dieksekusi adalah yang 

memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu Putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:88 

1. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat 

dilaksanakan lebih dulu 

2. Pelaksanaan putusan provisionil 

3. Pelaksanaan Akta Perdamaian 

4. Pelaksanaan (eksekusi) Grose akta 

5. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara 

sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh 

Ketua Pengadilan Agama 

6. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir 

Putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif 

tidak diperlukan eksekusi. Putusan kondemnatoir tidak 

mungkin berdiri sendiri, dan merupakan bagian dari 

 
88 Ibid,. 
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putusan deklaratoir, karena sebelum bersifat menghukum 

terlebih dahulu ditetapkan suatu keadaan hukum 

Terdapat beberapa macam pelaksanaan putusan, 

yaitu: 

1. Putusan yang menghukum salah satu untuk 

membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 

196 HIR, pasal 208 R.Bg 

2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk 

melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam 

pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg 

3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk 

mengosongkan suatu benda tetap. Putusan ini disebut 

juga Eksekusi Riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 

Rv. 

4. Eskekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini 

diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat 

(2) R.Bg 

Pasal 196 HIR/207 R.Bg mengatur tentang 

pelaksanaan putusan yang diakibatkan dari tindakan 

tergugat/enggan untuk secara suka rela melaksanakan isi 

putusan untuk membayar sejumlah uang, sehingga pihak 
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penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan 

permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua 

Pengadilan Agama agar putusan dapat dijalankan. 

Pasal 225 HIR/259 R.Bg berkaitan dengan 

pelaksanaan putusan untuk melakukan suatu perbuatan 

tertentu yang tidak ditaati, sehingga dapat dimintakan 

pemenuhan tersebut dinilai dalam bentuk uang. Maksud 

pelaksanaan putusan yang diatur dalam ketentuan ini 

adalah untuk menguangkan bagian tertentu dari harta 

kekayaan pihak tergugat sebagai pihak yang dikalahkan 

dengan tujuan guna memenuhi isi putusan sebagai 

termuat dalam amarnya, yang telah memenangkan pihak 

penggugat sebagai pemohon eksekusi. Yang 

dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 

Rv. adalah dilaksanakan putusan yang memerintahkan 

pengosongan atas benda tidak bergerak. Dalam praktik 

di pengadilan, tergugat yang dihukum untuk 

mengosongkan benda tidak bergerak tersebut setelah 

terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan 

menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada 
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penggugat selaku pihak yang dimenangkan, apabila 

tidak bersedia melaksanakan perintah pengadilan. 
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BAB VII 

PUTUSAN/ PENETAPAN 

 

Ada 3 hal kemungkinan produk hakim dalam 

pemeriksaan perkara yaitu: 

A. Putusan (vonnis) 

B. Penetapan (beschikking) 

C. Akta perdamaian (acta van Dading)89 

 

A. Putusan dan Penetapan Pengadilan 

1. Putusan Hakim 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh 

hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 

untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 

untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau 

sengketa antara para pihak. 

Umumnya proses di pengadilan adalah bertujuan 

untuk memperoleh suatu putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik 

 
89 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan 

Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 251. 
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dimana putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai 

keadilan serta tidak dapat diubah lagi. Adanya 

putusan ini membuat kedua belah pihak yang 

berperkara memaksa kedua belah untuk mematuhi 

putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apabila 

mereka tidak mematuhinya maka berlakunya dapat 

dipaksakan oleh bantuan alat-alat Negara.90 

2. Penetapan 

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas 

perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan 

dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali 

adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan 

sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction 

valuntaria yang berarti bukan peradilan yang 

sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada 

permohon tidak ada lawan hukum. Didalam 

penetapan, Hakim tidak menggunakan kata 

“mengadili”, namun cukup dengan menggunakan 

kata ”menetapkan”. 

 
90Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1993). 
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B. Perbedaan antara Putusan dengan Penetapan 

1. Dilihat Dari Ada Tidaknya Gugatan 

Sebelum dikeluarkan suatu putusan oleh hakim 

pada pengadilan, penggugat mengajukan gugatan atas 

perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk 

tergugat kepada pengadilan yang berwenang. Pada 

penetapan, sebelum dikeluarkannya penetapan oleh 

Hakim, pemohon mengajukan permohonan atas 

perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan. 

2. Para Pihak Yang Berperkara 

Di dalam putusan, pihak yang berperkara ada dua 

yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah 

seseorang yang merasa atau memang haknya 

dilanggar oleh seseorang sedangkan tergugat adalah 

seseorang yang dilaporkan oleh penggugat karena 

penggugat merasa dilanggar haknya oleh tergugat. Di 

dalam penetapan, pihak yang berperkara hanya ada 1, 

yaitu pemohon dimana pemohon itu sendiri adalah 

pihak yang menganggap hak dan/ kewenangan 
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konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-

undang, yaitu: 

Perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan 

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam Undang-Undang, Badan hukum Publik 

atau privat, dan/ atau Lembaga negara. 

3. Kata-Kata Penegasan Yang Dipakai 

Di dalam putusan, hakim menggunakan kata 

mengadili dimana kata itu digunakan untuk 

mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus 

membayar ganti rugi materiil atau immateriil kepada 

penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya. 

Sedangkan di dalam penetapan, hakim hanya 

menggunakan kata menetapkan untuk memutuskan 

perkara yang diajukan oleh para pemohon. 

4. Berdasarkan Artinya 

Putusan disebut dengan jurisdiction contentiosa 

karena adanya pihak tergugat dan penggugat 

sebagaimana ada dalam pengadilan yang 
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sesungguhnya. Penetapan disebut dengan jurisdiction 

valuntaria karena yang ada di dalam penetapan 

hanyalah pemohon dan untuk selanjutnya disebut 

dengan pemohon I dan pemohon II. 

5. Ada Tidaknya Konflik Atau Sengketa 

Jauh sebelum adanya gugatan dan putusan, ada 

sengketa atau konflik yang menimbulkan gugatan dan 

putusan tersebut sedangkan sebelum ada penetapan 

tidak ada konflik atau sengketa yang 

melatarbelakangi munculnya penetapan itu91. 

 

C. Macam-Macam Putusan 

Putusan Pengadilan dibedakan  atas 2 (dua) macam 

(Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg), yaitu 

putusan sela (tussenvonnis) dan putusan akhir 

(eindvonnis)92. 

1. Putusan Sela 

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan 

sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan 

 
91 Ibid,. 
92H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara 

Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V,  2009 
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untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan 

pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela 

Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak 

berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu 

perkara. 

Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) 

RBg menentukan bahwa :“Putusan sela hanya 

dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan 

banding terhadap putusan akhir” 

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa 

putusan sela, yaitu : 

a. Putusan preparatoir adalah putusan persidangan 

mengenai jalannya pemeriksaan 

untuk melancarkan  segala sesuatu  guna 

mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan 

untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi. 

b. Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya 

memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan 

untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan 

setempat. Karena putusan ini menyangkut 

masalah pembuktian, maka 
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putusan interlocutoir akan mempengaruhi 

putusan akhir. 

c. Putusan incidentieel adalah putusan yang 

berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa 

yang menghentikan  prosedur peradilan biasa. 

Putusan ini pun belum berhubungan dengan 

pokok perkara, seperti putusan yang 

membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu 

perkara (vrijwaring, voeging, dantussenkomst). 

d. Putusan provisioneel adalah putusan  

yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan 

pihak yang berperkara agar diadakan tindakan 

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak 

sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya 

dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok 

diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban 

untuk tinggal bersama dengan suaminya. 

2. Putusan Akhir 

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri 

perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. 
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 Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) 

dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu : 

a. Putusan condemnatoir adalah putusan yang 

bersifat menghukum pihak yang kalah untuk 

memenuhi prestasi. Hak perdata penggugat yang 

dituntutnya terhadap tergugat, diakui 

kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu 

berbunyi “Menghukum .... dan seterusnya” 

b. Putusan constitutief adalah putusan yang 

menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. 

Misalnya, putusan yang membatalkan suatu 

perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu 

ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan 

berbunyi : “Menyatakan ... dan seterusnya.” 

c. Putusan declaratoir adalah putusan yang 

menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan 

yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian 

antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah 

menurut hukum dan sebagainya. Amar 

putusannya selalu berbunyi : “Menyatakan ... sah 

menurut hukum.” 
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Dari ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan 

yang memerlukan pelaksanaan (executie) 

hanyalah putusan akhir yang 

bersifat condemnatoir, sedangkan putusan akhir 

lainya hanya mempunyai kekuatan mengikat. 

 

D. Hal-Hal Dalam Putusan Hakim  

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu 

putusan hakim  bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 

ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya 10 

(sepuluh) buah elemen harus terpenuhi. Menurut ayat (2) 

Pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi 

kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan 

batal demi hukum ( “van rechtswege nietig ” )93. 

Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”. 

 
93 Ahmad Fathoni Ramli, Adminristrasi Pengadilan Agama, 

(Bandung: Mandar Maju, 2013), 181-191. 
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2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 

pekerjaan terdakwa ; 

3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat 

Dakwaan ; 

4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai 

fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang 

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 

dasar penentuan kesalahan terdakwa ; 

5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat 

tuntutan; 

6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 

putusan disertai keadaan yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa ; 

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 

hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ; 

8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 

terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana 
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disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 

tindakan yang dijatuhkan ; 

9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 

dengan menyebuntukan jumlahnya yang pasti dan 

ketentuan mengenai barang bukti ; 

10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 

keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika 

terdapat surat otentik dianggap palsu ;  

11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 

tahanan atau dibebaskan ; 

12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, 

nama hakim yang memutus dan nama panitera. 

 

E. Teknik Penyusunan Putusan 

Ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam 

menyusun sebuah putusan :   

1. Masalah atau pokok sengketa adalah selisih antara 

informasi dalil Penggugat dengan informasi dalil 
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Tergugat, atau selisih antara ketentuan hukum 

normatif dengan fakta yang ada94.  

2. Perumusan masalah Cara perumusan masalah atau 

pokok sengketa adalah berdasarkan keterangan yang 

disampaikan oleh Penggugat baik dalam surat 

gugatan, replik dan kesimpulannya, dan juga 

berdasarkan keterangan yang diampaikan oleh 

Tergugat baik dalam jawaban, duplik dan 

kesimpulannya. Sehingga dari proses tersebut Hakim 

akan dapat menemukan fakta konkrit yang 

disengketakan oleh para pihak.  

3. Jawaban Tergugat setidaknya dapat kita pilah 

menjadi :  

a. Sama dengan peristiwa yang disampaikan oleh 

Penggugat. Dalam arti Tergugat telah mengakui 

apa yang disampaikan oleh Penggugat. Hal ini 

tidak perlu dibuktikan, oleh karena sudah 

dianggap terbukti. (Pasal 311, 312 dan 313 RBg). 

Posita yang telah terbukti dalam persidangan, 

 
94 Ali Masykuri Haidar, Menjawab Problematika Hukum Dalam 

Memeriksa Perkara Perceraian, 23 . 
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pada akhirnya akan dikabulkan dalam amar 

putusan.  

b. Berbeda dengan peristiwa yang disampaikan oleh 

Penggugat. Dalam kejadian ini Tergugat menolak 

peristiwa yang disampaikan oleh Penggugat. 

Dalam kasus ini, Penggugat wajib membuktikan 

apa saja yang disanggah oleh Tergugat. Jika 

Penggugat mampu membuktikan dalil 

gugatannya, maka akan dikabulkan, sedangkan 

apabila Penggugat tidak mampu membuktikan 

positanya maka petitum yang didukung oleh 

posita tersebut akan ditolak.  

c. Ada yang sama dan ada yang berbeda dengan apa 

yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam hal ini, 

apa yang disanggah oleh Tergugat, wajib 

dibuktikan oleh Penggugat dan apabila terbukti 

akan dikabulkan, sedang yang telah diakui, tidak 

perlu dibuktikan dan akan menjadi dasar 

mengabulkan petitum.  

Setelah Hakim dapat merumuskan pokok 

sengketa, kemudian menentukan siapa yang 
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dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dalam 

tahapan ini Hakim perlu menerapkan langkah 

pembuktian sebagai berikut :  

1) Siapa yang membuktikan.  

2) Apa yang harus dibuktikan.  

3) Bagaimana cara membuktikan.  

Dalam mencari keterangan atau informasi dari 

alat bukti harus dilakukan secara rinci dan tuntas. 

Agar informasi yang diperoleh dapat menjadi 

fakta yang valid hendaknya selalu berpedoman 

pada rumus 5W + 1H : What = apa, Who = siapa, 

When = kapan, Where = dimana, Why = mengapa 

dan How = bagaimana.  

Gugatan yang diakui oleh Tergugat maka telah 

terbukti dan merupakan fakta hukum. Apabila 

gugatan Penggugat disanggah oleh Tergugat, maka 

Penggugat wajib membuktikannya. Dalam proses 

pembuktian Penggugat mampu membuktikan 

menurut hukum acara, maka gugatan Penggugat telah 

terbukti dan menjadi fakta hukum.  

4. Fakta Kejadian dan Fakta Hukum :  
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a. Fakta kejadian adalah peristiwa yang timbul, 

kejadian yang sebenarnya, peristiwa konkrit, 

peristiwa yang sudah, sedang atau yang akan 

terjadi yang maujud dalam ruang dan waktu. 

Fakta kejadian ini akan diketemukan dari proses 

pembuktian dengan mendengarkan keterangan 

para saksi dan alat bukti lainnya dan ada juga 

yang diketemukan dengan penalaran dari berbagai 

fakta. Contoh fakta kejadian adalah “penguasaan 

seluruh harta bersama oleh suami”.  

b. Fakta hukum adalah perbuatan subyek hukum 

yang mempunyai akibat hukum dan diketemukan 

dalam proses pembuktian. Seperti “harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 

(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 197495.  

5. Tiga tahapan tugas Hakim :  

a. Menkonstatir :  

1) Hakim menkonstatir benar atau tidaknya 

peristiwa yang diajukan oleh Penggugat. 

 
95 Ibid,. 
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Misalnya : Benarkah A sebagai Tergugat telah 

memecahkan kaca jendela B sebagai 

Penggugat sehingga B menderita kerugian. 

Dalam kasus ini para pihak yang wajib 

membuktikan melalui alat bukti. 

2) Dalam tahap kontatiring ini kegiatan Hakim 

bersifat logis. Penguasaan pembuktian bagi 

Hakim sangat dibutuhkan.  

3) Dalam tahap pemeriksaan pembuktian, 

diketemukan bahwa kedua saksi B yang 

memenuhi syarat sebagai saksi menerangkan 

bahwa ketika B dan kedua saksi sedang 

berbincang-bincang di ruang teras rumah B 

melihat A melempar ayam namun tidak 

mengenai sasaran, akan tetapi batu yang untuk 

melempar A tersebut mengenai kaca jendela 

B dan pecah. Dari pembuktian ini, telah 

ditemukan fakta konkrit bahwa A telah 

memecahkan kaca jendel B sehingga pecah. 

b. Menkualifisir :  
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1) Hakim kemudian mengkualifikasi. Termasuk 

hubungan hukum apakah tindakan A yang 

memecahkan kaca jendela B tadi. 

2) Dalam hal ini dikualifikasi sebagai perbuatan 

melawan hukum Pasal 1365 KUHPer yang 

berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar 

hukum dan membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 

kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut". 

c. Menkonstituir :  

1) Hakim menetapkan hukumnya terhadap yang 

bersangkutan.  

2) Hakim menggunakan silogisme, yaitu 

menarik suatu simpulan hukum dari premis 

mayor berupa aturan hukum (Pasal 1365 

KUHPer) dan premis minor, berupa tindakan 

A memecahkan kaca jendela B.  

3) Fakta hukumnya adalah bahwa tindakan A 

yang terbukti memecahkan kaca jendela B 

dan mengakibatkan pecah, telah menimbulkan 
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kerugian bagi B, oleh karena itu A dihukum 

untuk mengganti kaca jendela B.  

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang 

terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan 

hukumnya. Karena di dalam peristiwa itu sendiri 

tersimpul hukumnya. Bila peristiwa telah terbukti, berarti 

hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi 

sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan 

hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua 

belah pihak. 

Hakim harus mengkualifikasi peristiwa yang telah 

dianggapnya terbukti (Hakim dianggap tahu akan 

hukumnya (ius curia novit). 

 

F. Prosedur Penemuan Hukum  

1. Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat  

2. Putusan desa (Pasal 120a HIR) merupakan penetapan 

administratif oleh hakim perdamaian desa. Hakim di 

lingkungan peradilan umum tidak wenang menilai 

putusan desa. 

3. Yurisprudensi  
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4. Ilmu pengetahuan (doktrin)  

 

G. Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim 

1. Legisme : bahwa satu-satunya sumber hukum adalah 

undang-undang. Hakim hanyalah subsumptie 

automaat. Yang dipentingkan adalah kepastian 

hukum. 

2. Begriffsjurisprudenz : Hakim memiliki peranan yang 

aktif (bebas) dalam menciptakan putusan atau hukum 

lahir karena peradilan. Hukum sebagai satu sistem 

tertutup yang menguasai semua tingkah laku sosial, 

artinya dasar dari hukum adalah suatu sistem asas-

asas hukum serta pengertian dasar yang menyediakan 

kaidah yang sudah pasti untuk setiap peristiwa 

konkrit.  

3. Aliran yang berlaku sekarang : yaitu bukan hanya 

undang-undang dan peradilan tetapi sumber hukum 

hakim juga hukum kebiasaan. Jadi pekerjaan hakim 

juga ilmiah yaitu ia harus selalu mendalami ilmu 

pengetahuan hukum yang memantapkan 

pertimbangan2 sebagai dasar putusannya. 
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*Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh 

hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 

untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan 

untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara 

atau sengketa antara para pihak.  

 

H. Kekuatan Putusan 

1. Kekuatan Mengikat  

(Pasal 1917 BW), ada 3 teori : 

a. Teori hukum materiil (mengadakan perubahan 

terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan 

yaitu menimbulkan atau meniadakan hubungan 

hukum berdasarkan UU). 

b. Teori hukum acara (putusan bukan sumber 

hukum materiil melainkan sumber dari wewenang 

prosesuil). 

c. Teori hukum pembuktian (putusan merupakan 

bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, 

sehingga mempunyai kekuatan mengikat, 
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pembuktian lawan terhadap isi ustu putusan tidak 

diperkenankan).  

Terikatnya para pihak pada putusan  

a. Arti positif : kekuatan  mengikat suatu putusan 

adalah benar. Terikatnya para pihak ini adalah 

didasarkan pada UU 

b. Arti negatif : hakim tidak boleh memutus perkara 

yang pernah diputus sebelumnya  antara kedua 

belah pihak, serta mengenai pokok perkara yang 

sama (asas litis finiri oportet). 

c. Kekuatan hukum yang pasti (kract van gewijsde) : 

suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang 

pasti/tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum 

biasa tersedia (perlawanan, banding maupun 

kasasi), kecuali dengan upaya hukum yang 

khusus.  

2. Kekuatan Pembuktian 

Bahwa semua putusan dituangkan dalam akta 

tertulis yang merupakan akta otentik, yang bertujuan 

untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para 

pihak yang mungkin diperlukannya untuk 
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mengajukan banding, kasasi atau pelaksanannya. 

Putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat pada 

pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian 

bagi pihak ketiga. Putusan verstek tidak atau sama 

sekali mempunyai nilai untuk mengikat.  

3. Kekuatan Eksekutorial 

Suatu putusan tidak hanya semata-mata 

menetapkan hak/ hukumnya saja, melainkan juga 

realisasi/ pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. 

Kekuatan mengikat dari suatu putusan belum cukup 

dan tidak berarti apabila putusan tersebut tidak dapat 

dilaksanakan atau direalisasikan. Maka putusan 

hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu 

kekuatan yang dilaksanakannya apa yang ditetapkan 

dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. 

Bahwa adanya kepala putusan : “Demi Keadilan 

berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

menunjukkan bahwa setiap putusan maupun akta 

notariil dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti 

putusan pengadilan yang memang mempunyai kepala 

eksekotorial itu. 
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Pertanyaan : Bagaimana apabila putusan 

tersebut masih dalam proses perlawanan, banding, 

kasasi maupun upaya hukum khusus? Bisakah 

kekuatan eksekotorial dilaksanakan?  

 

I. Isi Putusan  

a. Kepala putusan (Ps. 435 Rv) 

b. Identitas Para pihak  

c. Pertimbangan hakim (considerans) yang merupakan 

dasar putusan yang dibagi menjadi 2 yaitu : (1). 

duduknya perkara (peristiwanya)  (2). Hukumnya  

d. Pasal 184 HIR mengharuskan setiap putusan memuat 

ringkasan yang jelas dari : tuntutan dan jawaban, 

alasan dan dasar dari pada putusan (memiliki 

kekuatan obektif dan wibawa hakim), pasal2 serta 

hukum tidak tertulis (Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 th 

1970), pokok perkara, biaya perkara, serta hadir 

tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan 

oleh hakim. 
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e. Amar Putusan (dictum) hakim wajib mengadili semua 

bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan 

atas perkara yang tidak dituntut. 

1) Amar putusan ada yang disebut declaratif  yang 

merupakan penetapan daripada hubungan hukum 

yang menjadi sengketa. 

2) dispositif : yang menjadi hukum atau 

hukumannya : mengabulkan atau menolak 

gugatan.  

 

J. Jenis-Jenis Putusan  

Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan antara putusan 

akhir dan bukan putusan akhir. Putusan akhir : putusan 

yang mengakiri suatu sengketa/perkara dalam suatu 

tingkatan peradilan tertentu. Macam putusan akhir : 

1. Putusan akhir yang bersifat menghukum 

(condemnatoir) 

2. Putusan akhir yang bersifat menciptakan atau 

meniadakan suatu keadaan hukum(costitutif) 

3. Putusan akhir yang bersifat menerangkan atau 

menyatakan apa yang sah (declaratoir). Hanya 
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putusan yang bersifat condemnatori yang dapat 

dilaksanakan dengan paksa.  

Putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela), 

Macamnya : 

1. Putusan preparatoir (putusan sebagai persiapan 

putusan akhir Pasal 48 Rv). Tidak mempunyai 

pengaruh atas pokok perkara / putusan akhir (contoh : 

putusan menggabungkan dua perkara atau 

menolaknya, putusan menolak diundurkanya 

pemeriksaan saksi) 

2. Putusan interlocutoir : putusan yang isinya 

memerintahkan pembuktian (contoh : pemeriksaan 

saksi atau pemeriksaan setempat). Putusan 

interlocutoir dapat mempengaruhi putusan akhir. 

3. Putusan insidentil (berkaitan dengan perlawanan 

pihak ketiga vrijwaring (penanggungan/pembebasan), 

voeging (menyertai) atau tussenkomst (menengahi))  

 

K. Upaya Hukum Terhadap Putusan  

Upaya hukum dibagi menjadi 2 : upaya hukum biasa 

(perlawanan, banding dan kasasi) dan upaya hukum 
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khusus atau istimewa. Upaya hukum biasa asasnya 

terbuka untuk setiap putusan  selam tenggang waktu yang 

ditentukan UU. Upaya hukum biasa bersifat 

menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. 

Upaya hukum istimewa berkaitan dengan peninjauan 

kembali (request civil) dan derdenverzet (perlawanan 

dari pihak ketiga). Perlawanan berkaitan dengan putusan 

verstek. 

Kasasi berkaitan dengan putusan dari pengadilan 

tingkat pertama yang dianggap oleh salah satu pihak 

tidak adil atau bertentangan (kurang benar). Prorogasi  

(pemeriksaan ulang): mengajukan suatu sengketa 

berdasarkan persetujuan kedua belah pihak kepada hakim 

yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa 

tersebut (pada hakim di tingkat peradilan yang lebih 

tinggi). 

Alasan-alasan Hukum dalam mengajukan Kasasi 

(Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985) : 

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang  

2. Salah menerapkan / melanggar hukum yang berlaku 
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3. Lalai memenuhi syarat -syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan per-UU-an yang mengancam kelalaian itu 

dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 

Peninjauan kembali berkaitan dengan putusan dalam 

tingkat akhir dan putusan verstek yang tidak 

dimungkinkan untuk mengajukan perlawanan. Alasan-

alasan peninjauan kembali : 

1. Apabila putusan didasarkan atas tipu muslihat / 

kebohongan pihak lawan  

2. Ditemukannya surat2 bukti yang bersifat 

menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak 

dapat ditemukan; 

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak 

dituntut; 

4. Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus 

tanpa dipertimbangan sebab-sebabnya; 

5. Apabila antara pihak2 yang sama mengenai perkara 

yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan 

yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan 

putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 
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6. Apabila dalam suatu putusan ada kekhilafan hakim 

atau suatu kekeliruan yang nyata  

Perlawanan pihak ketiga : apabila ternyata putusan 

yang telah pada tingkat akhir ternyata melanggar hak-

hak dari pihak ketiga dan nyata-nyata putusan 

tersebut telah merugikan pihak ketiga.  

 

L. Pelaksanaan Putusan  

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan 

dalam arti secara paksa oleh pengadilan (eksekutorial), 

hanya putusan yang condemnatoir sajalah yang dapat 

dilaksanakan. Putusan declaratoir dan constitutif tidak 

memerlukan sarana pemaksa dari pengadilan, karena 

tidak dimuat hak atas suatu prestasi. Bila pihak yang 

dikalahkan mau melaksanakan putusan secara sukarela, 

maka tanpa perlu bantuan pengadilan. 

Tetapi kecenderungan pihak kalah selalu tidak mau 

atau enggan melaksanakan putusan secara sukarela, 

sehingga pihak yang dimenangkan bisa mengajukan 

permohonan eksekusi ke pengadilan yang akan 

dilaksanakan dengan paksa.  



186 

 

Eksekusi dimulai dengan sita eksekutorial, kecuali 

sebelumnya telah diadakan sita conservatoir (Maka 

setelah ada titel eksekutorial, sita conservatori dianggap 

sah dan berharga)  

 

M. Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan  

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah 

untuk membayar sejumlah uang. 

2. Eksekusi yang menghukum orang untuk melakukan 

suatu perbuatan. 

3. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang dilaksanakan sama 

hasilnya dengan pelaksanaan putusan jika 

dilaksanakan degan sukarela (eksekusi mengenai 

ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi 

riil).  

4. Mengenai Putusan Arbitrase Asing Bisa 

Dilaksanakan Dalam Hal :  

a. Apabila ada konvensi internasional perihal 

pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 

asing (asas timbal balik).Terbatas terhadap 

putusan yang berkaitan dengan hukum dagang; 
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b. Terbatas terhadap putusan-putusan yang tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum.  

c. Setelah memperoleh executorial dari MA  

d. Sita eksekutorial mengenai barang bergerak bisa 

dilaksanakan secara langsung, sedangkan untuk 

benda tidak bergerak harus mendapatkan 

persetujuan dari lurah atau kepala desa, dan 

disaksikan oleh lurak / kepala desa maupun 

perangkat desa.  

e. Setelah sita dilaksanakan terhadap barang 

bergerak maupun tidak bergerak, akan dilakukan 

penjualan. Penjualan bisa dilakukan oleh BLN 

(Badan Lelang Negara) Maupun orang yang 

ditetapkan secara khusus oleh PN.  
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BAB VIII 

ADMINISTRASI ONLINE (E-COURT) DAN 

PERSIDANGAN ONLINE (E-LITIGASI) 

 

A. Sejarah E-Court dan E-Litigation di Indonesia 

Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan 

seringkali dijumpai permasalahan-permasalahan, seperti 

keterlambatan (delay), keterjangkauan (acces), dan 

integritas (integrity). Selain itu, masih dijumpai juga 

masalah yang lain, seperti awamnya masyarakat terhadap 

prosedur beracara, markus tersembunyi dan fasilitas yang 

kurang memadai. Hal ini tentu sangat merugikan bagi 

semua pihak.96 

Untuk memangkas problematika tersebut, Mahkamah 

Agung berusaha memodernisasi sistem Peradilan di 

Indonesia, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Pengadilan 

secara Elektronik pada tanggal 29 Maret 2018. Hal ini 

dilakukan untuk memenuhi asas peradilan, yaitu 

sederhana, cepat dan biaya ringan. PERMA ini 

 
96 http://www.pa-kebumen.go.id/artikel-pa, diakses pada 29 

November 2020, 13:00 

http://www.pa-kebumen.go.id/artikel-pa
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merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah 

Agung RI dalam mewujudkan reformasi di dunia 

peradilan Indonesia (justice reform) yang mensinergikan 

peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT 

for Judiciary).97  

Secara substansial, PERMA ini tidak menghapus 

ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan 

menambah atau pun menyempurnakannya. Sampai saat 

ini Mahkamah Agung senantiasa berupaya untuk 

menyempurnakan e-court dengan pemberlakuan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan diterapkannya 

persidangan di pengadilan secara elektronik (e-

litigation). Adanya e-litigation dicanangkan untuk 

membuktikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat 

lebih baik, lebih cepat, dan lebih  keadilan karena 

memberi akses kemudahan dalam persidangan.98 Sejak 

lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara elektronik yang diundangkan pada tanggal 19 

 
97 https://www.pt-bengkulu.go.id/berita, diakses pada 29 

November 2020, 13:00. 
98 Ibid.  

https://www.pt-bengkulu.go.id/berita
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Agustus 2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi PERMA No. 3 Tahun 2018.99 PERMA ini 

merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan 

perkembangan jaman yang mengharuskan adanya 

pelayanan administrasi perkara dan persidangan di 

pengadilan yang lebih efektif dan efisien serta upaya 

untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing 

business) di Indonesia.100 

Dalam sejarah penyelesaian perkara di persidangan, 

Indonesia pernah beberapa kali menerapkan virtual court 

(pengadilan berbasis virtual). Pengadilan virtual adalah 

ide konseptual dari forum peradilan yang tidak memiliki 

kehadiran fisik tetapi masih menyediakan layanan 

keadilan yang sama yang tersedia diruang sidang. 

 
99 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 894, Pasal 38.  
100  Sonyendah Retnaningsih, dkk, “Pelaksanaan e-Court 

Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan e-litigation menurut 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan 

Negeri di Indonesia), Jurnal Hukum &Pembangunan, Vol.50, No. 1 

(2020), 129. 
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Namun, akses ke pengadilan virtual akan terbatas pada 

akses daring, konferensi video dan telekonferensi. 

Berikut sejarah virtual court di Indonesia: 

1. Dalam perkara Tdw. Rahadi Ramelan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor: 

354/Pid.B/2002/PN.JakartaSelatan, saat pemeriksaan 

Saksi BJ. Habibie seluruh jalannya persidangan 

dengan menggunakan media teleconference dapat 

diakses oleh masyarakat karena terjalin kerjasama 

antara Pegadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surya 

Citra Televisi (SCTV) dengan ditandatanganinya 

Nota Kesepahaman pada tanggal 20 Juni 2002. 

2. Dalam kasus Abu Bakar Ba‘asyir pada tahun 2003, 

Penuntut Umum menghadirkan 32 (tiga puluh dua) 

orang saksi, dan 7 (tujuh) di antaranya memberikan 

keterangan melalui sarana video teleconference. 

Dalam perkara ini, pihak yang meminta agar ketujuh 

orang saksi memberikan keterangan melalui 

teleconference adalah Penuntut Umum. Alasannya 

adalah karena saksi-saksi tersebut tidak dapat 

dihadirkan ke persidangan karena sedang ditahan 
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oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura 

sehingga tidak mungkin dihadirkan ke persidangan. 

Lokasi kesaksian ketujuh orang saksi melalui 

teleconference adalah di wilayah Negara Malaysia 

dan Negara Singapura. Jadi, saat keterangan 

disampaikan melalui teleconference, lokasinya tidak 

berada di wilayah hukum Negara Indonesia. 

3. Pada kasus pencabulan oleh Tdw. Neil Bantleman, 

sudah ada UU Perlindungan Saksi dan Korban yang 

memberikan legitimasi untuk dilakukannya 

persidangan melalui sarana audio visual 

(teleconference). 

4. Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 

mengatur persidangan secara elektronik khusus untuk 

perkara perdata, perdata agama, dll. Tapi tidak 

mengatur tentang persidangan elektronik perkara 



193 

 

pidana. Namun ada beberapa asas yang sifatnya 

unversal yang dapat dijadikan acuan pada PERMA 

ini untuk melegitimasi persidangan virtual perkara 

pidana.101 

 

B. Dasar Pengaturan e-Court di Indonesia 

E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”). 

SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik  (“Perpres 95/2018”). SPBE adalah 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan 

layanan kepada pengguna SPBE. Pasal 3 Perpres 

95/2018 menerangkan bahwa ruang lingkup pengaturan 

dalam Perpres 95/2018 adalah: 

1. Tata kelola SPBE; 

2. Manajemen SPBE; 

3. Audit teknologi informasi dan komunikasi; 

 
101 Martha Eri Safira, Virtual Court: Masa Depan Persidangan 

di Indonesia, Sejarah, Dasar Hukum, Tujuan dan Kendalanya, 

disampaikan dalam Webinar Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 22 

Juli 2020. 
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4. Penyelenggara SPBE; 

5. Percepatan SPBE; dan 

6. Pemantauan dan evaluasi SPBE.102 

E-court merupakan salah satu bentuk implementasi 

SPBE, sebagaimana tergambar dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik yang 

mana kemudian diubah dan disempurnakan dalam 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik (“PERMA 1/2019”).  Kemudian diatur 

pelaksanaannya di dalam SK KMA : 

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik. 

 

C. Manfaat Penggunaan Virtual Court di Indonesia 

1. Perluasan Akses Pengadilan terhadap para 

Pencari Keadilan 

 
102 Ibid.  
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Hal ini sebagaimana fungsi Hukum dan 

Pengadilan yang dikemukakan oleh Lawrence M. 

Frieman, “Fungsi hukum secara luas adalah untuk 

menyelesaikan konflik di mana pengadilan 

merupakan lembaga yang khusus dibuat untuk 

membantu menyelesaikan konflik tersebut”. 

2. Optimalisasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, 

dan Biaya Ringan 

a. Mempermudah Pemeriksaan Saksi/ Ahli yang 

Sulit untuk Hadir ke Pengadilan; 

1) Saksi yang sedang Sakit/ Penyandang 

Disabilitas; 

2) Saksi/ Ahli yang Berada di luar Kota/ Negeri; 

3) Saksi/ Ahli yang Keberatan untuk Hadir 

karena ada tanggung jawab Lain yang tidak 

bisa ditinggalkan; 

b. Mempermudah Proses Persidangan yang Sifatnya 

Pembacaan Surat/ Dokumen Hukum;  

1) Proses dan Legitimasi Penyerahan/ 

Pengiriman Surat/ Dokumen Hukum Secara 

elektronik; 
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c. Efektifitas dan Efisiensi Waktu, Biaya dan 

Tenaga dalam Proses Penegakan Hukum 

(Economic Analysis of Law – Cost and Benefit 

Analysis); 

1) Ilustrasi Potensi Penghematan Anggaran 

Penuntutan pada Satuan Kerja (Satker) 

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2020; 

2) Optimalisasi Asas Persidangan yang Terbuka 

untuk Umum dan Keterbukaan Informasi 

Publik; 

d. Memperluas Akses Pengawasan Publik terhadap 

Persidangan melalui Siaran Langsung Virtual 

Court; 

1) Siaran Langsung Virtual Court vs Pencemaran 

Alat bukti (Saksi/ Ahli); 

2) Perekaman Proses Persidangan dalam Virtual 

Court dapat Menjaga Integritas dan 

Memberikan Kemudahan dalam Penyusunan 

Fakta Persidangan; 

e. Optimalisasi Proses Pemeriksaan Persidangan 

Perkara dalam Pembuktian: 
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1) Pemeriksaan Alat Bukti Surat; 

2) Penunjukan dan Pemeriksaan Barang Bukti 

(dalam perkara pidana).103 

3. Optimalisasi Asas Persidangan Yang Terbuka 

Untuk Umum & Keterbukaan Informasi Publik 

a. Memperluas Akses Pengawasan Publik Terhadap 

Persidangan melalui Siaran Langsung Virtual 

Court; 

b. Siaran Langsung Virtual Court v Pencemaran 

Alat bukti (Saksi/ Ahli); 

c. Perekaman Proses Persidangan dalam Virtual 

Court Dapat Menjaga Integritas Dan Memberikan 

Kemudahan Dalam Penyusunan Fakta 

Persidangan; 

4. Optimalisasi Proses Pemeriksaan Persidangan 

Perkara Dalam Pembuktian 

a. Pemeriksaan Alat Bukti Surat; 

b. Penunjukan & Pemeriksaan Barang Bukti (dalam 

perkara pidana); 

 

 
103 Ibid.  
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D. Pengaturan Sistem e-Court dan e-Litigation di 

Indonesia 

Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi 

kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umunya, 

dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang 

bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. 

Keterbukaan (transparant) muncul sebagai sebuah 

paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi 

semangat jaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal 

yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari 

asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung 

prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, 

keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan 

sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari-hari 

bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan 

memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan 

semangat Mahkamah Agung RI bersama empat 

lingkungan peradilan di bawahnya, selalu meningkatkan 

pelayanan publik yang prima menggunakan asas 

teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu 

upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan 
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publik terhadap Mahkamah Agung RI. PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 telah menambah ruang lingkup e-court 

dengan e-litigation, sehingga menjadi: (1) e-fiiling, (2) e-

payment, (3) pengiriman dokumen persidangan, (4) e-

summons dan (5) e-litigation. 

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai 

bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 

pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara 

online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, 

jawaban, kesimpulan) dan pemanggilan secara online. 

Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima 

pendaftaran perkara secara online di mana masyarakat 

akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan 

pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court 

adalah sebagai berikut:104 

1. Pendaftaran Perkara Online (e-filling) 

 
104 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-

Court Panduan Pendaftaran Online untul Pengguna Terdaftar, 

Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 

dalam https://ecourt.mahkamahagung.go.id, diakses pada 30 

November 2020, 09.30.  

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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Menurut Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, 

layanan administrasi secara elektronik dapat 

digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna 

Lain. Dalam Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa, 

pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi 

syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan 

dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh 

Mahkamah Agung. Kemudian yang dimaksud dengan 

pengguna lain dalam Pasal 1 Angka 4 adalah subjek 

hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk 

menggunakan sistem informasi pengadilan dengan 

hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah 

Agung meliputi, Jaksa Pengacara Negara, Biro/ 

Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, 

Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk 

badan hukum (in house lawyer), kuasa hukum 

insidentil yang ditentukan undang-undang. 

Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna 

terdaftar bagi advokat adalah: 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b. Kartu Keanggotaan Advokat, dan 
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c. Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan 

Tinggi. 

Sedangkan persyaratan untuk pengguna lain adalah: 

a. Kartu identitas pegawai/ kartu tanda anggota, 

surat kuasa dan/ atau surat tugas dari 

kementerian/ lembaga/ badan usaha bagi pihak 

yang mewakili kementerian/ lembaga dan badan 

usaha; 

b. Kartu tanda penduduk/ paspor dan identitas 

lainnya untuk perorangan; dan 

c. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara 

insidentil karena hubungan keluarga calon 

pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan 

pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan. 

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah 

terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau 

Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan 

pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim 

secara elektronik melalui aplikasi e-court Makamah 

Agung RI. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 PERMA 
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Nomor 1 Tahun 2019, adminitrasi perkara secara 

elektronik adalah serangkaian proses penerimaan 

gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan

/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian 

panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta 

pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan 

dokumen perkara perdata/ perdata agama/tata usaha 

militer/tata usaha Negara dengan menggunakan 

sistem elektronik yang berlaku di masing-masing 

lingkungan peradilan. 

Keuntungan pendaftaran perkara secara online 

melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari 

aplikasi ini adalah: 

a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses 

pendaftaran perkara. 

b. Pembayaran biaya panjar perkara yang dapat 

dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari 

berbagai metode pembayaran dan bank. 

c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses 

dari berbagai lokasi dan media. 
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d. Proses temu kembali data yang lebih cepat. 

2. Pembayaran Panjar Perkara Online (e-payment) 

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, 

calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan 

menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat 

kuasa untuk membayar (SKUM). Calon 

penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara 

sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. 

Kemudian, kasir melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam 

jurnal biaya perkara. 

b. Menandatangani dan memberi nomor perkara 

serta tanda lunas pada SKUM tersebut. 

c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan 

SKUM kepada calon penggugat/pemohon. 

d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada 

bendaharawan perkara.105 

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (e-

SKUM), pengguna terdaftar akan langsung 

 
105 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata 

Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia (Jakarta: 

IKAHI, 2008), 149.  
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mendapatkan SKUM yang digenerate secara 

elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses 

generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan 

komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan 

dikonfigurasikan oleh pengadilan, dan besaran biaya 

radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan 

sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah 

diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan 

elektronik SKUM atau e-SKUM. Setelah memastikan 

berapa panjar perkara yang harus dibayar lalu dapat 

langsung melakukan pendaftaran serta langsung dapat 

membayar biaya perkara melalui beberapa media di 

antaranya melalui mesin EDC (Electronic Data 

Capture) di meja informasi, STM atau setor tunai 

pada Bank yang bermitra dengan pengadilan.106 

3. Dokumen Persidangan  

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal 

pengiriman dokumen persidangan seperti replik, 

duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara 

 
106 Biro Perencanaaan dan Organisasi Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-KUM & ATR 

(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), 3.  
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elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan 

para pihak. 

4. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) 

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan 

dengan menggunakan e-court¸ maka pemanggilan 

kepada pengguna terdaftar dilakukan secara 

elektronik yang dikirimkan ke alamat elektronik 

pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat 

untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan 

manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan 

yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju 

dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju 

maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik 

sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan 

apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara 

manual seperti biasa. Kuasa hukum wajib 

mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk 

beracara secara elektronik. 

Selanjutnya jurus sita atau juru sita pengganti 

akan mengirimkan surat panggilan persidangan 
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(relaas panggilan) kepada para pihak secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengaduan 

(SIP). Panggilan tersebut akan dikirim secara 

elektronik ditujukan ke daerah domisili elektronik 

para pihak. Bagi yang berada di luar wilayah hukum, 

maka pengadilan akan mengirimkan surat tembusan 

kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak 

tersebut berdomisili (Pasal 17 ayat (1) PERMA 

1/2019. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

Informasi perkara dalam SIP memiliki kekuatan 

hukum yang sama dengan buku register perkara 

sebagaimana dimaksud dalam perundang-

undangan.107 

5. Persidangan online (e-litgatation) 

Persidangan online (e-litgatation) adalah 

serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara 

oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan 

teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 1 Angka 

7) yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk 

 
107 RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi 

Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, Jurnal Adalah, Vol. 4, No. 

1 (2020), 11.  
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proses persidangan dengan acara penyampaian 

gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan

/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, 

duplik pembuktian, kesimpulan dan pengucapan 

putusan/penetapan (Pasal 4, PERMA 1/2019). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

persidangan online sebagai berikut: 

a. Persetujuan Penggugat dan Tergugat 

Dalam Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

diatur bahwa pada sidang pertama guna 

kelancaran sidang elektronik, Hakim/Hakim 

Ketua dapat memberikan penjelasan mengenai 

hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan 

secara elektronik, kemudian persidangan secara 

elektronik dapat dilaksanakan setelah Penggugat 

dan Tergugat menyatakan persetujuannya. 

Apabila pihak Tergugat tidak setuju maka 

persidangan secara elektronik tidak dapat 

dilaksanakan. Untuk pihak Penggugat, dianggap 

telah memberikan persetujuannya secara hukum 

pada saat Penggugat melakukan pendaftaran 
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perkara secara elektronik (Pasal 20 PERMA 

1/2019). 

b. Tahap Jawab Menjawab 

Jadwal persidangan secara elektronik untuk acara 

penyampaian jawaban, replik dan duplik 

ditetapkan oleh Hakim/ Hakim Ketua dan 

diinformasikan kepada para pihak melalui Sistem 

Informasi Pengadilan (SIP) (Pasal 21), kemudian 

para pihak wajib menyampaikan dokumen 

elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, 

para pihak yang tidak menyampaikan dokumen 

elektronik sesuai jadwal dianggap tidak 

menggunakan haknya (Pasal 22). 

c. Pihak Ketiga 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur 

mengenai prosedur masuknya pihak ketiga dalam 

persidangan secara elektronik di mana bagi pihak 

ketiga yang mengajukan intervensi tersebut wajib 

mengikuti proses pemeriksaan secara elektronik 

yang sudah dilakukan. Apabila pihak ketiga 

tersebut tidak setuju maka Hakim/Hakim Ketua 
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akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan 

permohonan intervensi tersebut tidak dapat 

diterima (Pasal 23). 

d. Tanda Tangan Elektronik 

Dalam Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

mengatur bahwa putusan/ penetapan dituangkan 

dalam bentuk salinan putusan/ penetapan 

elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik 

menurut peraturan perundang-undangan 

mengenai informasi dan transaksi elektronik. 

Tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang 

terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi, atau terkait dengan Informasi 

Elektronik lainya yang digunakan sebagai alat 

autentifikasi dan verifikasi atas identitas penanda 

tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi 

elektronik.108 Untuk dapat menjalankan peraturan 

ini pengadilan harus dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana yang mendukung dengan 

 
108 Pasal 1 Angka 12 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.  
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menyediakan sistem/ aplikasi yang dapat 

menjamin keautentikan dari tanda tangan 

elektronik yang ada dalam suatu putusan/ 

penetapan elektronik. 

6. Alur Persidangan Secara Elektronik 

Adapun alur persidangan secara elektronik, 

sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

a. Proses Persidangan Awal 

1) Sidang dilaksanakan di ruang sidang 

pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam 

kerja yang telah ditetapkan. 

2) Hakim/ Hakim Ketua membuka sidang. 

3) Majelis Hakim meneliti dokumen baik 

elektronik maupun manual yang ada 

dalam berkas. 

4) Hakim/ Hakim Ketua setelah berusaha 

mendamaikan para pihak kemudiana 

memerintahkan para pihak untuk 

melakukan mediasi sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 
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b. Proses Persidangan Lanjutan 

1) Saat sidang kedua dalam agenda laporan 

mediator tidak berhasil kemudian Hakim/ 

Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal 

persidangan elektronik (Court Calendar) 

untuk acara penyampaian jawaban, replik, 

duplik, pembuktian (sesuai keadaan dapat 

dengan pemeriksaan biasa) kesimpulan 

sampai dengan pembacaan putusan secara 

elektronik. 

2) Sidang di scors untuk membuat akun yang 

didaftarkan di Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) guna menyelaraskan semua 

akun baik akun Majelis maupun Para 

Pihak agar semua dapat verifikasi dan 

akun para pihak sebagai syarat  agenda 

dapat dilanjutkan dan penyelarasan Jadwal 

persidangan  yang harus ditaati oleh para 

pihak  yang semua terakomodasi dalam 

Sistem Informasi Pelaporan Peserta 

(SIPP). 
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3) Setelah semua tercatat dalam SIPP 

kemudian scors dicabut sidang dilanjutkan 

untuk agenda lanjutan pemberian 

kesempatan penyampaian jawaban 

4) Panitera pengganti mencatatkan semua 

data persidangan pada Sistem Informasi 

Pengadilan. 

5) Tergugat mengajukan jawaban secara 

elektronik pada hari sidang yang telah 

ditetapkan. Apabila pada jadwal sidang 

yang telah ditetapkan, pihak Penggugat 

tidak mengirimkan jawaban/ replik/ 

Duplik/ kesimpulan,  secara elektronik 

tanpa alasan yang sah, maka dianggap 

tidak menggunakan haknya, kecuali 

dengan alasan yang sah, maka sidang 

ditunda satu kali. 

c. Proses Persidangan Lanjutan 

1) Setelah Majelis Hakim memverifikasi 

jawaban yang diajukan oleh Tergugat 

secara elektronik maka Majelis Hakim 
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meneruskan jawaban kepada akun 

Penggugat melalui Sistem Informasi 

Pengadilan. 

2) Setelah Hakim/ Hakim Ketua 

memverifikasi replik yang diajukan oleh 

Penggugat secara elektronik maka Majelis 

Hakim meneruskan replik kepada akun 

Tergugat melalui Sistem Informasi 

Pengadilan. 

3) Setelah Hakim/ Hakim Ketua 

memverifikasi duplik yang diajukan oleh 

Tergugat secara elektronik maka Majelis 

Hakim meneruskan duplik kepada akun  

Penggugat. 

4) Semua dokumen yang disampaikan 

melalui Sistem Informasi Pengadilan 

wajib dalam format pdf dan rtf/doc. 

d. Pembuktian 

1) Para pihak wajib mengunggah dokumen 

bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam 

Sistem Informasi Pengadilan. 
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2) Asli dari Surat-surat bukti tersebut 

diperlihatkan di muka sidang yang telah 

ditetapkan. 

3) Persidangan pembuktian dengan acara 

pemeriksaan keterangan saksi dan/atau 

ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh 

melalui media komunikasi audio visual, 

sehingga semua pihak saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta 

berpartisipasi dalam persidangan. Atau 

dengan persidangan biasa di ruang sidang. 

4) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan 

proses komunikasi audio visual 

dibebankan kepada Penggugat dan/atau 

kepada pihak Tergugat yang 

menghendaki. 

5) Persidangan secara elektronik 

sebagaimana dimaksud di atas 

dilaksanakan dengan infrastruktur pada 

pengadilan dimana saksi dan/atau ahli 

memberikan keterangan dibawah sumpah, 



215 

 

dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti 

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

setempat. 

e. Putusan 

1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/ 

Hakim Ketua  dipersidangan kemudian 

diupload secara elektronik. 

2) Pengucapan putusan/ penetapan 

sebagaimana dimaksud secara hukum 

telah dilaksanakan dengan menyampaikan 

putusan/ penetapan elektronik kepada para 

pihak melalui Sistem Informasi 

Pengadilan. 

3) Pengucapan putusan/ penetapan 

sebagaimana dimaksud secara hukum 

dianggap telah dihadiri oleh para pihak 

sesuai kesepakatan melalui agenda jadwal 

sidang elektronik dan dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum 
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KANTOR ADVOKAT & PENGACARA 

SIGIT IKSAN WIBOWO, SH & REKAN 

Jl. Pesanggrahan VIII/16 Kota Madiun Telp : (0351) 

781 3537, Hp. 081259 93510 

 

SURAT KUASA KHUSUS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

 

Nama          : SULASMI Binti MAD JAYUS 

TTL           : Madiun, 14 Januari 1976 

Pekerjaan      : Swasta ( TKI ) 

Agama        : Islam 

Alamat             : Desa Sambirejo RT.15RW.04,  

Kec.Gger, Kab.Madiun 

A. Hongkong      : Flat E, 20/F Block 8 KA ON LAU,  

KA WAI CHUEN, 5 Fat KWONG 

STREET, HUNG HOM, 

KOWLOON, Hongkong 

No. ID/Pasport     : W567524(6) / AN073890 

 

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor 

kuasanya sebagaimana tersebut di bawah, dengan ini 

memberi kuasa kepada: 

 

SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I. 
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Advokat/ konsultan hukum, berkantor di Jl. 

Pesanggrahan VIII / 16 Kota Madiun ; 

 

KHUSUS 

 

Menjadi kuasa hukum, mendampingi dan mewakili 

pemberi kuasa dalam Mengajukan Gugatan Cerai 

terhadap ZAINAL ARIFIN Bin SUNARYO, Pekerjaan 

Swasta, Alamat di Desa Sambirejo RT.06 RW.02, Kec. 

Geger, Kab. Madiun, ke Pengadilan Agama Kab. 

Madiun, sebagai Tergugat. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada Penerima 

Kuasa diberi hak dan wewenang untuk dan atas nama 

Pemberi Kuasa sebagai berikut: 

1. Menghadap/ menemui dan berbicara di hadapan 

Pejabat, Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun di mana perkara ini diajukan dan 

diperiksa, dan atau orang-orang yang berkaitan 

dengan perkara ini untuk meminta dan memberikan 

penjelasan-penjelasan. 

2. Membuat, menandatangani serta mengajukan 

Gugatan Cerai dan surat-surat atau persyaratan lain 

yang diperlukan, menghadiri sidang-sidang di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

pemeriksaan perkara, memberikan replik, 

mengajukan bukti-bukti, mengajukan dan menolak 

saksi-saksi, membuat kesimpulan dan mohon putusan 

Pengadilan; 
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3. Menerima dan melakukan pembayaran serta 

menandatangani bukti-bukti pembayaran; 

4. Mengadakan negoisasi, perdamaian baik di dalam 

maupun di luar Pengadilan; 

5. Mengajukan upaya hukum lainnya yang dianggap 

perlu demi lancarnya proses penyelesaian Gugatan 

cerai ini; 

6. Mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Cerai atas 

Putusan Hakim serta menerima Akta Perceraian dari 

KUA. 

 

Pada pokoknya untuk melakukan segala tindakan hukum 

dalam arti seluas-luasnya yang terkait dengan Gugatan 

Cerai ini sepanjang masih diperkenankan peraturan 

perundang-undangan atau hukum yang berlaku. 

 

         Hongkong,    November 2010 

 

PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA 

 

 

 

SIGIT IKSAN W., S.H.I. 

 

 

 

SULASMI Binti MAD JAYUS 
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KANTOR ADVOKAT & PENGACARA 

SIGIT IKSAN WIBOWO, SH & REKAN 

Jl. Pesanggrahan VIII/16 Kota Madiun Telp : (0351) 

781 3537, Hp. 081259 93510 

 

SURAT KUASA KHUSUS PERDAMAIAN / 

MEDIASI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama           : SULASMI Binti MAD JAYUS 

TTL           : Madiun, 14 Januari 1976 

Pekerjaan      : Swasta ( TKI ) 

Agama           : Islam 

Alamat            : Desa Sambirejo RT.15RW.04,  

Kec.Gger, Kab.Madiun 

A. Hongkong      : Flat E, 20/F Block 8 KA ON LAU,  

KA WAI CHUEN, 5 Fat KWONG 

STREET, HUNG HOM, 

KOWLOON, Hongkong 

No. ID/Pasport     : W567524(6) / AN073890 

 

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor 

kuasanya sebagaimana tersebut di bawah, dengan ini 

memberi kuasa kepada: 

 

SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I. 
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Advokat/ konsultan hukum, berkantor di Jl. 

Pesanggrahan VIII / 16 Kota Madiun ; 

 

KHUSUS 

 

Untuk Mewakili Pemberi Kuasa dalam hal menghadiri 

acara perdamaian dan atau melakukan perdamaian 

dengan ZAINAL ARIFIN Bin SUNARYO, Pekerjaan 

Swasta, Alamat di Desa Sambirejo RT.06 RW.02, Kec. 

Geger, Kab. Madiun, ke Pengadilan Agama Kab. 

Madiun, sebagai Tergugat, sehubungan dengan adanya 

perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pemberi Kuasa 

di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

 

Demikian Surat Kuasa Khusus Perdamaian ini di buat 

dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima 

Kuasa di atas materai yang cukup. Surat Kuasa Khusus 

Permaian ini diberikan hak Substitusi pada pihak lain. 

 

Hongkong,    November 2010 

 

PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA 

 

 

 

SIGIT IKSAN W., S.H.I. 

 

 

 

SULASMI Binti MAD JAYUS 
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  Trenggalek, 08 Juli 2013 

 

Hal : Permohonan Pengesahan Nikah                            

 

Kepada 

Yth.  Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jln. Dr. Sutomo No. 21 

Trenggalek 

 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

BAYULIS binti BAKAT,  Umur 55 tahun, Agama 

Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal Dusun 

Tanjungwetan RT.01 RW. 01  Desa Munungrejo 

Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sekarang 

berada di alamat Dusun Nglongah Kidul RT.12 RW.04 

Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; 

 

Dengan ini mengajukan Pengesahan Nikah terhadap: 

PINAWATI binti BAKAT,  Umur 62 tahun, Agama 

Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal RT.04 RW. 02  

Kelurahan Kelutan  Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Termohon I ; 
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SUHERLIN binti BAKAT,  Umur 50 tahun, Agama 

Islam, pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal Desa 

Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, 

sekarang berada di alamat Dusun Nglongah RT.12 

RW.04 Desa Sumberingin Kecamatan Karangan 

Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai 

Termohon II ; 

TUTIK SUWARTI binti BAKAT,  Umur 46 tahun, 

Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal 

Dusun Nglongah RT.12 RW. 04  Desa Sumberingin  

Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya 

disebut sebagai Termohon III ; 

IDA BAGUS SUROTO bin BAKAT,  Umur 41 

tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, 

bertempat tinggal RT.01 RW. 02 Desa Kandangan 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, sekarang 

berada di alamat Dusun Nglongah RT.12 RW.04 Desa 

Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV ; 

 

Adapun alasan/dalil - dalil Permohonan Pemohon 

sebagai berikut ; 

1. Bahwa dahulu kala telah terjadi pernikahan sah antara 

seorang laki-laki yang bernama BAKAT bin WONO 

MENGGOLO dengan seorang wanita yang bernama 

YAMINI binti CEPLUK pada tahun 1954, dihadapan 

pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Karangan Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya 

disebut sebagai Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon ;--- 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Pemohon 

berstatus jejaka dan Ibu Pemohon berstatus perawan 

;--------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa setelah pernikahan orang tua Pemohon 

tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;  

a. PINAWATI, berumur 62 tahun ; 

b. BAYULIS, berumur 55 tahun (Pemohon) ; 

c. SUHERLIN, berumur 50 tahun ; 

d. TUTIK SUWARTI, berumur 46 tahun ; 

e. IDA BAGUS SUROTO, berumur 41 tahun ; 

4. Bahwa pada saat pernikahan orang tua Pemohon 

tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan 

semenda yang dapat menghalangi perkawinan 

menurut ketentuan syariat agama Islam maupun 

peraturan perundang-undangan;-------------------------- 

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak 

ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua 

Pemohon dan selama itu belum pernah bercerai ;------ 

6. Bahwa meskipun pernikahan tersebut telah 

dilaksanakan menurut syariat Islam, dan dilaksanakan 

di KUA setempat, namun sampai sekarang tidak 

memilik Akta Nikah karena data pernikahan orang 

tua Pemohon dalam register nikah/ akta nikah tidak 

diketemukan, sebagaimana tertera dalam Surat 

Keterangan Nomor : Kk.13.03.08/Pw.01/196/2013 

tertanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh 
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Kepala KUA Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek ;------------------------------------------------- 

7. Bahwa pada tahun 2007 Ayah Pemohon (BAKAT bin 

WONO MENGGOLO) telah meninggal dunia karena 

sakit, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan 

Kematian Nomor : 4720/649/406.050.07/2013 

tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek ;------------------------------------------------- 

8. Bahwa pada tahun 2009 Ibu Pemohon (YAMINI binti 

CEPLUK) telah meninggal dunia karena sakit, 

sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan 

Kematian Nomor : 470/648/406.050.07/2013 

tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek;-------------------------------------------------- 

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat 

nikah orang tua Pemohon dalam rangka untuk 

memenuhi dan melengkapi persyaratan pembuatan 

Akta Kelahiran Pemohon ;-------------------------------- 

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.;----------- 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut : 

PRIMER: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;------------------- 
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2. Menyatakan sah perkawinan antara seorang laki-laki 

yang bernama BAKAT bin WONO MENGGOLO 

dengan seorang wanita yang bernama YAMINI binti 

CEPLUK pada tahun 1954, dihadapan 

pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Karangan Kabupaten Trenggalek ;----------------------- 

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan 

pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan 

Kabupaten Trenggalek ;----------------------------------- 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;- 

SUBSIDER: 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil 

- adilnya;--------------------------------------------------------------- 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon 

menyampaikan terima kasih.  

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Hormat Saya, 

Pemohon  

 

 

 

BAYULIS binti BAKAT 
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Trenggalek, 23 Oktober 2013 

 

Hal :  Permohonan Asal Usul Anak                            

 

Kepada 

Yth.  Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jln. Dr. Sutomo No. 21 Trenggalek 

Di- 

Trenggalek 

 

      Assalamu'alaikum wr. wb. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama   : JUNARIN bin SAMSI 

Umur   : 46 tahun, agama Islam 

Pendidikan  : Sarjana  

Pekerjaan  : Pedagang 

Tempat tinggal  : Dusun Krajan RT.03 RW. 01  Desa 

Wonokerto  Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek  

Selanjutnya disebut sebagai 

--------------------------PEMOHON--------------------------- 

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan Asal 

Usul Anak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa dahulu kala Pemohon telah menikah secara 

sirri dengan seorang wanita bernama WARSITI binti 
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WARJI pada tahun 2007, sehingga  tidak dicatatkan 

secara resmi pada Kantor Urusan Agama ;-------------- 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 

berstatus jejaka dan PemohonI berstatus janda;-------- 

3. Bahwa setelah terjadi pernikahan tersebut Pemohon 

dengan istri Pemohon telah berhubungan suami istri 

(ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak 

bernama FIAN TIHZAN JUNA, berumur 5 tahun 7 

bulan ;------------------------------------------------------------- 

4. Bahwa kemudian Pemohon menikah sah pada tanggal 

16 September 2011 dihadapan Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh 

Kabupaten Trenggalek, dengan wali nikah bernama: 

WARJI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu 

GUNAWAN dan BILAL dengan mas kawin uang 

sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta 

telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 

September 2011 nomor : 221/20/IX/2011;-------------- 

5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Pemohon 

hendak mengurus akta kelahiran anak Pemohon 

(FIAN TIHZAN JUNA), namun mendapatkan 

kesulitan karena kelahiran anak Pemohon tersebut 

terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah 

Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan 



 

235 

 

tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai 

alas hukum / mempunyai kepastian hukum ;----------- 

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini. ;---------- 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut : 

PRIMER:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;------------------- 

2. Menetapkan, anak yang bernama: FIAN TIHZAN 

JUNA, berumur 5 tahun 7 bulan ;, adalah anak sah 

dari Pemohon JUNARIN bin SAMSI dengan istri 

Pemohon WARSITI binti WARJI yang menikah sah 

pada tanggal 16 September 2011 sebagaimana pada 

Kutipan Akta Nikah tanggal 16 September 2011 

Nomor : 221/20/IX/2011 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten 

Trenggalek;----------------------------------------------------- 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama 

Trenggalek untuk menyampaikan salinan Penetapan 
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kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek 

;------------------------------------------------------------------- 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;- 

SUBSIDER: 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil 

- adilnya;-------------------------------------------------------------- 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon 

menyampaikan terima kasih.  

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Hormat Saya, 

Pemohon 

 

 

 

JUNARIN bin SAMSI 
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Trenggalek, 14 Maret 2013 

 

Hal : Hak Pengasuhan Anak     

 

Kepada Yth. 

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jln. Dr. Sutomo No. 21  

Trenggalek 

 

Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama   : EKA YUNI WIJIATI binti WITOYO 

Umur   : 18 tahun, agama Islam 

Pendidikan : SLTP  

Pekerjaan : Dagang  

Tempat tinggal:Dusun Santren RT.09 RW. 03  Desa 

Rejowinangun  Kecamatan Trenggalek 

Kabupaten Trenggalek, sekarang berada 

dialamat Dusun Tenggong RT.32 RW.12 

Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan 

Kabupaten Trenggalek. 

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;--------------------- 

Dengan hormat, Penggugat mengajukan Gugatan Hak 

Pengasuhan Anak kepada: 

Nama   : SAKIRAN bin ..... 

Umur   : 40 tahun, agama Islam 

Pendidikan  : SD 
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Pekerjaan  : Dagang  

Tempat tinggal:Dusun Santren RT.09 RW. 03  Desa 

Rejowinangun  Kecamatan Trenggalek 

Kabupaten Trenggalek 

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;----------------------- 

Nama   : RAHMAT BASTIAN bin SAKIRAN 

Umur   : 19 tahun, agama Islam 

Pendidikan  : SLTP 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Tempat tinggal:Dusun Santren RT.09 RW. 03  Desa 

Rejowinangun  Kecamatan Trenggalek 

Kabupaten Trenggalek 

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;--------------- 

Dengan keterangan dan alasan/dalil - dalil gugatan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat pernah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2010 

yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek, dengan Akta Nikah Nomor : 

168/03/2010 ;--------------------------------------------------- 

2. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara 

Penggugat dan Turut Tergugat telah dikaruniai 

seorang anak yang bernama ANANDA EKTIAN 

IQBAL MAULANA, berumur 2 tahun 6 bulan ;------- 
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3. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat sekarang telah 

bercerai sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan 

Agama Trenggalek pada tanggal 06 Februari 2013 

dan telah menerima Akta Cerai Nomor :  

0267/AC/2013/PA.TL, yang dikeluarkan dan 

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama 

Trenggalek  ;------------------------------------------------- 

4. Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Turut 

Tergugat belum pernah rujuk kembali, dan saat ini 

anak Penggugat dengan Turut Tergugat (ANANDA 

EKTIAN IQBAL MAULANA) berada dalam asuhan 

Tergugat ;---------------------------------------------------- 

5. Bahwa selama anak Penggugat dalam asuhan 

Tergugat, Penggugat tidak pernah diijinkan atau tidak 

diperbolehkan membawa anaknya tersebut untuk 

tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat tanpa 

alasan yang jelas ;------------------------------------------- 

6. Bahwa pada saat ini Penggugat membutuhkan surat 

putusan atas hak asuh anak tersebut dari Pengadilan 

Agama Trenggalek untuk kepentingan anak 

Penggugat tersebut baik perkembangan jasmani dan 

ruhani, maupun perkembangan psikis anak tersebut 

yang masih berumur 2 tahun 6 bulan selain itu untuk 

menjamin kehidupannya lebih baik anak tersebut 

berada dalam asuhan Penggugat ; ------------------------ 

7. Bahwa Penggugat merasa mampu mengasuh anak 

tersebut, karena Penggugat mempuyai pekerjaan dan 
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penghasilan yang cukup, dan Penggugat berjanji akan 

berlaku amanah, adil, jujur untuk melindungi 

kepentingan dari anak Penggugat tersebut  ; ----------- 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ; ---------- 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat 

mohon agar Ketua Pengadilan Agama  Trenggalek 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; ---------------------- 

2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama: ANANDA 

EKTIAN IQBAL MAULANA bin RAHMAT 

BASTIAN, umur 2 tahun 6 bulan diberikan kepada 

Penggugat; -------------------------------------------------- 

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 

anak Penggugat yang bernama ANANDA EKTIAN 

IQBAL MAULANA, umur 2 tahun 6 bulan, kepada 

Penggugat ; ------------------------------------------------- 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;- 

SUBSIDER  : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-

adilnya  ; --------------------------------------------------------- 
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Demikian atas terkabulnya permohonan ini, 

Penggugat menyampaikan terima kasih.  

 Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

 Hormat Saya, 

 

 

 

EKA YUNI WIJIATI binti WITOYO 
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  Trenggalek, 07 Februari 2014 

 

 

Hal :  Perubahan Nama (Akta Nikah)                            

 

Kepada 

Yth.  Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jalan Dr. Sutomo No. 21 

Trenggalek 

 

 Assalamu'alaikum wr. wb. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama    : EDI SISWANTO bin KATIMIN  

Umur    : 37 tahun, agama Islam 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Tempat tinggal    : Dusun Pacar RT.04 RW. 02  

Desa Nglinggis  Kecamatan Tugu 

Kabupaten Trenggalek  

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ; ------------------- 

Nama    : SUMIATI binti TEKO 

Umur    : 36 tahun, agama Islam 

Pendidikan Err:04 : SMP  

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Tempat tinggal    :  Dusun Pacar RT.04 RW. 02  

Desa Nglinggis  Kecamatan 

Tugu Kabupaten Trenggalek 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ; ------------------ 
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Bersama ini pemohon mengajukan permohonan 

perubahan nama pada akta nikah dengan dalil-

dalil/alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1998, Pemohon I telah 

melangsungkan pernikahan dengan SUMIATI binti 

TEKO yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 312/105/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998  ;----- 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I 

berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;--- 

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri 

Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

masing-masing bernama: 1) SITI NURLAILIA, umur 

15 tahun; 2) GALIH AJI PAMUNGKAS, umur 12 

tahun;--------------------------------------------------------- 

4. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak mempunyai 

hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat 

menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat 

agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, 

serta selama pernikahan tersebut sampai sekarang 

Pemohon dengan istri belum pernah bercerai;---------- 

5. Bahwa selanjutnya pada AKTA NIKAH Pemohon 

tertulis nama Pemohon DEDY SETIONO bin 

KATIMIN, yang mana nama tersebut terdapat 

kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen 

pribadi Pemohon, antara lain KTP Pemohon dan KK 

Pemohon ; --------------------------------------------------- 

6. Bahwa nama yang tertera pada AKTA NIKAH 

Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-
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dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar 

adalah EDI SISWANTO bin KATIMIN, untuk itu 

Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama 

Trenggalek, menjatuhkan penetapan perubahan nama 

pada AKTA NIKAH Pemohon tersebut sesuai 

dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;---------- 

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat 

membutuhkan penetapan perubahan nama pada 

AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 

untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), 

selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk 

melengkapi dokumen dan mengurus pembetulan Akta 

Kelahiran anak-anak Pemohon ;-------------------------- 

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.;---------- 

9. Bahwa paraPemohon sanggup membayar seluruh 

biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;--- 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut : 

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; 

2. Menetapkan, nama Pemohon I (DEDY SETIONO bin 

KATIMIN) dirubah menjadi (EDI SISWANTO bin 

KATIMIN ) ; 
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3. Memerintahkan KUA Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro, untuk merubah Akta Nikah Nomor : 

312/105/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, yang semula 

bernama DEDY SETIONO bin KATIMIN menjadi 

EDI SISWANTO bin KATIMIN  ; 

4. Membebankan kepada para pemohon untuk 

membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

SUBSIDER : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil 

- adilnya; 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon 

menyampaikan terima kasih.  

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Hormat Saya, 

Pemohon I 

 

EDI SISWANTO bin KATIMIN  

 

Pemohon II 

 

SUMIATI binti TEKO 
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Trenggalek, 05 Desember 2012 

Hal : Penetapan Ahli Waris 

 

Kepada Yth. 

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jln. Dr. Sutomo No. 21  

Trenggagek 

 

Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

DASI bin MONADI, umur 85 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.17 RW. 

06 Desa  Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;----- 

LAMIN bin SARDI, umur 61 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.10 RW. 

05 Desa  Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek,  selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; --- 

LAMIJAH binti SARDI, umur 52 tahun, agama 

Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.17 RW. 06 

Desa  Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek,  selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; -- 

LAMINI binti SARDI, umur 43 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.13 RW. 07 Desa 

Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek,  

selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; ------------------ 
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Dengan ini hendak mengajukan penetapan ahli waris 

sebagaimana fakta hukum dan bukti-bukti yang akan 

kami uraikan dibawah ini : 

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah 

menurut syari’at Islam antara SADIMO bin 

RAWIDIN dengan NAINEM DJUMINEM binti 

MONADI yang pelaksanaan pernikahannya 

dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1962 sebagaimana 

Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/692/282212, atau 

terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 

02/1998 tertanggal 14 januari 1998 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Gubeng 

Kota Surabaya ; -------------------------------------------- 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pasangan suami 

istri tersebut tinggal bersama di Surabaya dan belum 

dikaruniai keturunan, namun kemudian SADIMO bin 

RAWIDIN meninggal dunia, sehingga NAINEM 

DJUMINEM binti MONADI memutuskan untuk 

tinggal bersama kakaknya yaitu Pemohon I (DASI 

bin MONADI) ; -------------------------------------------- 

3. Bahwa untuk tinggal bersama kakaknya, NAINEM 

DJUMINEM binti MONADI telah menjual rumah 

dan tanah yang ada di Surabaya seharga Rp. 

100.000.000, - (Seratus juta rupiah) ; ------------------- 

4. Bahwa uang hasil menjual tanah tersebut oleh 

NAINEM DJUMINEM binti MONADI dimasukkan 

ke tabungan BRI, dan selanjutnya uang tersebut 
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sebagaian yang ada di BRI diambil dan dipakai 

NAINEM DJUMINEM binti MONADI untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari dan saat ini tersisa saldo 

sebesar Rp. 60.723.027,- (Enam puluh juta tujuh ratus 

dua puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) ; ---------- 

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012, 

NAINEM DJUMINEM binti MONADI telah 

meninggal dunia, sebagaimana tertera dalam Surat 

Kematian Nomor : 29/2012 tertanggal 10 September 

2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gembleb 

Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek  ; --------- 

6. Bahwa setelah NAINEM DJUMINEM binti 

MONADI tersebut meninggal dunia, almarhumah 

tidak mempunyai keturunan, sehingga Ahli Warisnya 

sebagai berikut : 1) DASI bin MONADI (sebagai 

kakak pertama) dan 2) SARDI bin MONADI 

(sebagai kakak kedua) ; ----------------------------------- 

7. Bahwa SARDI bin MONADI sebagai Ahli Waris dari 

NAINEM DJUMINEM binti MONADI pun telah 

meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Juni 

2008, sebagai tertera dalam Surat Kematian Nomor : 

34/2008 tertanggal 20 Nopember 2012 yang 

dikeluarkan oleh Kepala Desa Gembleb Kecamatan 

Pogalan Kabupaten Trenggalek ; ------------------------ 

8. Bahwa oleh karena SARDI bin MONADI meninggal 

dunia maka Ahli Warisnya jatuh kepada ketiga 

anaknya yang masing-masing bernama : 1) LAMIN 
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bin SARDI; 2) LAMIJAH binti SARDI; dan 3) 

LAMINI binti SARDI ; ----------------------------------- 

9. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari ibu 

NAINEM DJUMINEM binti MONADI adalah 

sebagai berikut : 

a. DASI bin MONADI (kakak/ Pemohon I) 

b. LAMIN bin SARDI (keponakan/ Pemohon II) 

c. LAMIJAH binti SARDI (keponakan/ Pemohon 

III) 

d. LAMINI binti SARDI (keponakan/ Pemohon 

IV) 

10. Bahwa almarhumah NAINEM DJUMINEM binti 

MONADI meninggalkan harta berupa uang yang 

masih berada dalam tabungan BRI atas nama 

almarhumah, dan untuk mengurus pengambilan uang 

tersebut, para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli 

Waris dari Pengadilan Agama Trenggalek dimana 

para Pemohon bertempat tinggal ; ----------------------- 

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh 

biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.  ; - 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon 

mohon agar Ketua Pengadilan Agama  Trenggalek 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

PRIMER : 
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1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

seluruhnya 

2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah NAINEM 

DJUMINEM binti MONADI adalah sebagai berikut : 

a. DASI bin MONADI (kakak/ Pemohon I) 

b. LAMIN bin SARDI (keponakan/ Pemohon II) 

c. LAMIJAH binti SARDI (keponakan/ Pemohon 

III) 

d. LAMINI binti SARDI (keponakan/ Pemohon IV) 

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk 

membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan 

yang berlaku  

SUBSIDER : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-

adilnya; 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon 

menyampaikan terima kasih.  

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

 

Hormat Saya, 

Pemohon I, 

 

DASI bin MONADI 
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Pemohon II, 

 

LAMIN bin SARDI 

 

Pemohon III, 

 

LAMIJAH binti SARDI 

Pemohon IV, 

 

LAMINI binti SARDI 
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Trenggalek, 18 Nopember 2013 

Hal:  Permohonan Ijin Poligami                               

 

Kepada 

Yth.  Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jln. Dr. Sutomo No. 21 

Trenggalek 

 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama            : SAMSURIANTO bin RASULI 

Umur    : 43 tahun, agama Islam 

Pendidikan   : SLTA  

Pekerjaan   : Nelayan  

Tempat kediaman di  : Dusun Ketawang RT.11 RW. 02  

Desa Tasikmadu  Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek, 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; --------------------- 

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan 

Ijin Poligami terhadap: 

Nama    : SURATEMI binti SARIPAN 

Umur    : 47 tahun, agama Islam 

Pendidikan   : SD  

Pekerjaan  : Mengurus rumah tangga 

Tempat kediaman di  : Dusun Ketawang RT.11 RW. 02  

Desa Tasikmadu  Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek, 
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Selanjutnya disebut sebagai Termohon; -------------------- 

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon 

sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1994, Pemohon telah 

melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang 

telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, 

sebagaimana ternyata dalam  Kutipan Akta Nikah 

Nomor 91/15/VII/94 tanggal 22 Juli 1994; ------------- 

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka 

dan Termohon berstatus  janda ; ------------------------- 

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan 

Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua 

selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu menempati 

rumah sendiri sampai sekarang ; ------------------------- 

4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan 

Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah 

punya anak  seorang, bernama MUCHAMAD 

SAMSULNURHUDA ; ----------------------------------- 

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) 

dengan seorang perempuan : 

Nama :FERI WIRIYANTI binti 

WAKIRAN 

Umur   : 31 tahun, agama Islam 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Tempat kediaman di : Dusun Ketawang RT.08 RW. 

02  Desa Tasikmadu  
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Kecamatan Watulimo 

Kabupaten Trenggalek, 

sebagai calon istri kedua 

Pemohon;  

6. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, 

disebabkan isteri pertama sudah tidak bisa memberi 

keturunan / anak lagi kepada Pemohon, karena istri 

pertama Pemohon sudah dalam keadaan menopouse ;  

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak 

keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan 

calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, serta 

Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon , 

sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Tidak 

Keberatan Untuk Dimadu tertanggal 14 November 

2013, atas nama SURATEMI binti SARIPAN, 

dengan diketahui 2 (dua) orang saksi yaitu : 

SAMSUDIN dan SUYADJI ; ---------------------------- 

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu 

memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-

anak Pemohon, sebagaimana tertera dalam Surat 

Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 14 November 

2013, atas nama SUMASURIANTO, dengan 

dketahui 2 (dua) orang saksi yaitu : SAMSUDIN dan 

SUYADJI ; -------------------------------------------------- 

9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan yang 

mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- 

sampai dengan Rp. 10.000.000,- per bulan, sehingga 

tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi 
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kedua isterinya tersebut sebagaimana tertera dalam 

Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 

470/288/406.056.05/2013 tertanggal 12 Nopember 

2013, atas nama SAMSURIANTO, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Desa Tasikmadu Kecaatan Watulimo 

Kabupaten Trenggalek ; ----------------------------------- 

10. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon 

telah memperoleh harta sebagai berikut : 

a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran panjang 

12 meter, lebar 6 meter, luas 72 meter persegi, 

berdinding tembok, berlantai keramik, balungan 

kayu bang dan kayu sengon, berdiri diatas tanah 

seluas 280 meter persegi bersertipikat dengan 

nomor : HAK MILIK 2121, terletak di Dusun 

Ketawang RT.011 RW.002 Desa Tasikmadu 

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

Dengan batas-batas : 

1) Sebelah Utara : Tanah Sdr. SASONGKO 

2) Sebelah Timur : Tanah Sdr. SADILAL 

3) Sebelah Selatan : Tanah Sdr. BIBIT  

4) Sebelah Barat : Tanah Sdr. JAR 

b. Sebuah rumah permanen dengan ukuran panjang 

15 meter, lebar 7 meter, luas 105 meter persegi 

berdinding tembok lantai keramik balungan kayu 

bang dan kayu sengon, berdiri diatas tanah seluar 

700 meter persegi bersertipikat dengan nomor : 

HAK MILIK 2339 terletak di Desa Prigi 
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Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

Dengan batas-batas : 

1) Sebelah Utara : Sdr. WORO 

2) Sebelah Timur : Sdr. TONI 

3) Sebelah Selatan : Sungai 

4) Sebelah Barat : Sdr. SETU 

c. 1 (satu) Unit Kapal Porsenseine dengan nama 

kapal : SUPER JAYA, milik SAMSURIANTO 

(Pemohon) ; 

d. 1 (satu) mobil Toyota Rush dengan NOPOL : AG 

596 YH 

e. 2 (dua) Sepeda Motor masing-masing Beat warna 

hijau dengan NOPOL : AG 5547 ZO dan Vixion 

warna merah putih dengan NOPOL : AG 3539 

ZW 

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua 

Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, 

sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi 

perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam 

maupun peraturan perundang-undangan; --------------- 

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini. ; --------- 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon 

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan 

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 
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PRIMER: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ------------------- 

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi 

(poligami) dengan seorang perempuan bernama: 

FERI WIRIYANTI binti WAKIRAN; ------------------ 

3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan 

Pemohon dengan Termohon berupa: 

Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon 

telah memperoleh harta sebagai berikut : 

a Sebuah rumah permanen dengan ukuran panjang 

12 meter, lebar 6 meter, luas 72 meter persegi, 

berdinding tembok, berlantai keramik, balungan 

kayu bang dan kayu sengon, berdiri diatas tanah 

seluas 280 meter persegi bersertipikat dengan 

nomor : HAK MILIK 2121, terletak di Dusun 

Ketawang RT.011 RW.002 Desa Tasikmadu 

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

Dengan batas-batas : 

1) Sebelah Utara : Tanah Sdr. SASONGKO 

2) Sebelah Timur : Tanah Sdr. SADILAL 

3) Sebelah Selatan : Tanah Sdr. BIBIT  

4) Sebelah Barat : Tanah Sdr. JAR 

b Sebuah rumah permanen dengan ukuran panjang 

15 meter, lebar 7 meter, luas 105 meter persegi 

berdinding tembok lantai keramik balungan kayu 

bang dan kayu sengon, berdiri diatas tanah seluar 

700 meter persegi bersertipikat dengan nomor : 
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HAK MILIK 2339 terletak di Desa Prigi 

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

Dengan batas-batas : 

1) Sebelah Utara : Sdr. WORO 

2) Sebelah Timur : Sdr. TONI 

3) Sebelah Selatan : Sungai 

4) Sebelah Barat : Sdr. SETU 

c 1 (satu) Unit Kapal Porsenseine dengan nama 

kapal : SUPER JAYA, milik SAMSURIANTO 

(Pemohon) ; 

d 1 (satu) mobil Toyota Rush dengan NOPOL : AG 

596 YH 

e 2 (dua) Sepeda Motor masing-masing Beat warna 

hijau dengan NOPOL : AG 5547 ZO dan Vixion 

warna merah putih dengan NOPOL : AG 3539 

ZW ;  

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; - 

 

SUBSIDER: 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon 

perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - 

adilnya 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, 

disampaikan  terima kasih.  

Wassalamu'alaikum wr. wb.  
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Hormat Saya, 

 

 

 

SAMSURIANTO bin RASULI 
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Trenggalek, 02 Januari 2013 

Hal : Perwalian & Kuasa Menjual Tanah  

    

 

Kepada Yth. 

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jln. Dr. Sutomo No. 21 

Trenggalek 

 

Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama : ANGGA RISMAWAN bin 

HARDJO SUDJANI 

Umur    : 36 tahun, agama Islam 

Pendidikan    : SLTA  

Pekerjaan   : Sopir  

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.07 RW. 04  

Desa Sukorejo Kecamatan Tugu 

Kabupaten Trenggalek  

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;  

Dengan ini Pemohon mengajukan hak perrwalian dan 

kuasa menjual tanah dengan  alasan/dalil - dalil 

permohonan sebagai berikut : 

1. Bahwa telah menikah sirri seorang wanita yang 

bernama ASTUTI binti ISNAWAN dengan seorang 

laki-laki di Jakarta dan telah dikaruniai seorang anak 
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yang bernama LATIFA APRIANY, berumur 13 

tahun 9 bulan ;----------------------------------------------- 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut laki-laki yang 

menikah sirri dengan ASTUTI binti ISNAWAN 

tersebut telah pergi meninggalkan istri dan anaknya 

dan sampai sekarang tidak pernah diketahui identitas 

maupun asal usul laki-laki tersebut oleh pihak 

keluarga ASTUTI binti ISNAWAN ; ------------------- 

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011,  ASTUTI binti 

ISNAWAN telah meninggal dunia dikarenakan sakit 

diabetes, sebagaimana tertera dalam Surat Kematian 

Nomor : 140/406.051.08/2012 tertanggal 17 Oktober 

2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo 

Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ; ------------- 

4. Bahwa setelah Ibu ASTUTI binti ISNAWAN 

tersebut meninggal dunia, maka anaknya tersebut 

(LATIFA APRIANY binti ASTUTI) saat ini berada 

dalam pemeliharaan/ asuhan serta tinggal bersama 

Pemohon, dimana Pemohon adalah keponakan dari 

almarhumah tersebut, sehingga segala hak dan 

kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon ;---- 

5. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan surat 

penetapan perwalian dan kuasa untuk menjual tanah 

atas nama anak tersebut dari Pengadilan Agama 

setempat untuk melengkapi persyaratan mengurus 

penjualan tanah atas nama almarhumah seluas 566 

M2 di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 474 yang 
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dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Trenggalek ; ----------------------------------- 

6. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali dari 

anak tersebut, karena Pemohon mempuyai pekerjaan 

dan penghasilan yang cukup, dan Pemohon berjanji 

akan berlaku amanah, adil, jujur untuk melindungi 

kepentingan dari anak tersebut ; ------------------------- 

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;---------- 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon 

mohon agar Ketua Pengadilan Agama  Trenggalek c.q. 

Majelis Hakim  memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut: 

 

PRIMER  : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ----------------- 

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak 

almarhumah (ASTUTI binti ISNAWAN) yang 

bernama: (LATIFA APRIANY binti ASTUTI, 

berumur 13 tahun 9 bulan); ------------------------------ 

3. Memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjual 

tanah atas nama ASTUTI binti ISNAWAN seluas 

566 M2 ( Sertipikat Hak Milik Nomor : 474 yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Trenggalek ) ; -------------------------------- 
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;- 

SUBSIDER : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil 

- adilnya; -------------------------------------------------------- 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon 

menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

ANGGA RISMAWAN bin 

HARDJO SUDJANI 
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Trenggalek, 20 Februari 2014 

 

Hal : Permohonan Dispensasi Nikah 

 

Kepada Yth. 

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jl. Dr. Soetomo No.21  

Trenggalek 

 

Assalamu‘alaikum War. Wab. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama : SUPINI binti MIRAN  

Umur : 60 tahun, Agama Islam 

Pendidikan : SD  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Tinggal : Dusun Pojok RT.06 RW. 02 

Desa Sumurup  Kecamatan 

Bendungan  Kabupaten 

Trenggalek 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ------------------ 

 

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan 

dispensasi dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang 

wanita yang bernama MISDI bin SOKARTO, pada 

tanggal 20 Februari 2003, sebagaimana tertera dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/13/II/2003 tanggal 
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20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh PPN KUA 

Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ;------- 

2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing 

bernama : 1) SUBERI SETIAWAN dan 2) 

PUJORIANTO ;-------------------------------------------- 

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak 

kandungnya:  

Nama : PUJORIANTO bin 

MISDI 

Tanggal Lahir : 27 September 1995 

(umur 18 tahun 5 bulan) 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Buruh tambang 

Tempat Kediaman di : Dusun Pojok RT.06 

RW. 02  Desa Sumurup  

Kecamatan Bendungan  

Kabupaten Trenggalek 

Dengan calon isterinya :  

Nama : AMBAR NUR 

ANNISA binti PARNI 

Umur : 17  

Agama : Islam 

Pekerjaan : Tidak bekerja 

Tempat Kediaman di : Lingkungan Kelutan  

Kelurahan Kelutan  

Kecamatan Trenggalek 

Kabupaten Trenggalek  
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Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Trenggalek Kabupaten Trenggalek; -------------------------- 

 

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut 

telah saling mengetahui kepribadian masing-masing 

sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling 

mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih 

yang sudah sulit untuk dipisahkan ; --------------------- 

2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya 

tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan 

dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan 

menurut ketentuan syariat agama Islam maupun 

peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak 

Pemohon dan calon istrinya tersebut sangatlah patut 

untuk diikat dalam pernikahan yang resmi ; ------------ 

3. Bahwa maksud pernikahan tersebut ditolak oleh PPN 

KUA Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

Nomor : Kk.15.03.1/PW.01/42/2014 tanggal 29 

Januari 2014 dengan alasan anak Pemohon belum 

mencapai batas minimal dibolehkannya kawin 

menurut undang-undang dan disarankan untuk 

mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama 

setempat ; ---------------------------------------------------- 

4. Bahwa mengingat anak Pemohon dengan calon 

istrinya saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak 

dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari 

sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa 

menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, 

Pemohon langsung mengurus Dispensasi Kawin ke 

Pengadilan Agama Trenggalek ini agar pernikahan 
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anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera 

terlaksana ; -------------------------------------------------- 

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ; ---------- 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut :  

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ------------------ 

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon 

yang bernama: PUJORIANTO bin MISDI untuk 

menikah dengan seorang perempuan yang bernama: 

AMBAR NUR ANNISA binti PARNI; ----------------- 

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek 

Kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan 

pernikahan anak Pemohon bernama: PUJORIANTO 

bin MISDI dengan AMBAR NUR ANNISA binti 

PARNI ; ----------------------------------------------------- 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;- 

SUBSIDAIR: 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-

adilnya; ----------------------------------------------------------- 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini  

disampaikan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 
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Hormat Saya, 

 

 

 

SUPINI binti MIRAN  
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Trenggalek, 24 Februari 2012 

Hal : Cerai Gugat      

  

 

Kepada Yth. 

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jl. Dr. Sutomo nomor 21 

T r e n g g a l e k  

 

Assalamu‘alaikum War. Wab. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama    : SITI MUALIFAH binti PAIDIN  

Umur    : 25 tahun, agama Islam 

Pendidikan   : SLTA  

Pekerjaan   : Pedagang  

Tempat tinggal : Dusun Kayen RT.07 RW. 02  

Desa Kayen Kecamatan Karangan 

Kabupaten Trenggalek  

Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat“;----------------- 

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan 

perceraian berlawanan dengan: 

Nama    : YAHYA ABIDIN bin MUSDI 

Umur    : 41 tahun, agama Islam 

Pendidikan   : SLTP 

Pekerjaan   : Buruh tambang 
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Tempat tinggal : Dusun Ngelo  Desa Karangan 

Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek 

Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat“; ------------------- 

Dengan keterangan dan alasan/dalil - dalil gugatan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2006, Penggugat dengan 

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, 

dengan Akta Nikah Nomor : 0225/016/VII/2006 

tanggal 09 Juli 2006 sebagaimana tertera dalam 

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2014 

tanggal 18 Februari 2014; -------------------------------- 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus 

perawan dan Tergugat berstatus jejaka; ---------------- 

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat 

dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang 

tua Penggugat selama 5 tahun 11 bulan yaitu sampai 

bulan Juni 2012, selanjutnya pisah tempat tinggal 

hingga sekarang ; ------------------------------------------ 

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan 

Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da 

dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang 

bernama ADAM ALI MUKTI, berumur 6,5 tahun, 

sekarang dalam asuhan Penggugat ; -------------------- 
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5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 

mempunyai seorang anak yaitu sejak bulan Juni 

2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, 

karena Tergugat tidak pernah jujur masalah 

keuangan sehingga nafkah yang diberikan kepada 

Penggugat kurang bisa untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari dan setiap diperingatkan Tergugat malah 

marah-marah dan pernah sekali memukul Penggugat; 

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran 

tersebut terjadi pada bulan Juni 2012 yang akibatnya 

Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan 

Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya, 

sehingga terjadi perpisahan antara Penguggat dengan 

Tergugat selama 1 tahun 8 bulan sampai sekarang;--- 

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

berkomunikasi dan kumpul serumah layaknya suami 

istri; --------------------------------------------------------- 

8. Bahwa  pihak keluarga telah berusaha menasehati 

dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat 

agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri 

dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ; ---------- 

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, 

Penggugat merasakan sudah tidak sanggup 

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 



 

272 

 

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi 

dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu 

Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri 

perkawinan ini dengan perceraian; ---------------------- 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ; --------- 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat 

merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup 

berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu 

Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama 

Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi: 

PRIMER  : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; ----------------------- 

2. Menjatuhkan talak ba'in  sughro Tergugat  terhadap 

Penggugat ; -------------------------------------------------- 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; -- 

SUBSIDER: 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil 

- adilnya; --------------------------------------------------------- 

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat 

menyampaikan terima kasih.  
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Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

SITI MUALIFAH binti PAIDIN  
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Trenggalek, 24 Februari 2014 

 

H a l  : Cerai Gugat (Ta’lik Talak)    

    

Kepada Yth. 

Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jl. Dr. Sutomo nomor 21 

T r e n g g a l e k  

 

Assalamu‘alaikum War. Wab. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama : EKO MURTININGSIH binti  

BADRUN  

Umur    : 33 tahun, agama Islam 

Pendidikan   : SLTP  

Pekerjaan  : Pedagang 

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.11 RW. 04  

Desa Watulimo  Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek  

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -------------------- 

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan 

perceraian berlawanan dengan: 

Nama    : SAIFUL ARIF bin WASIDI 

Umur    : 33 tahun, agama Islam 

Pendidikan  : SLTP  

Pekerjaan  : Pedagang 

Tempat tinggal : semula di Dusun Krajan RT.11 

RW. 04  Desa Watulimo  

Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek sekarang tidak 
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diketahui alamatnya dengan jelas 

dan pasti di dalam maupun di luar 

wilayah Republik Indonesia 

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; ---------------------- 

Dengan keterangan dan alasan/dalil - dalil gugatan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, Penggugat 

dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 

Propinsi Kalimantan Barat, dengan Akta Nikah 

Nomor : 487/23/XII/2010, sebagaimana tertera dalam 

Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Februari 

2014; --------------------------------------------------------- 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda 

dan Tergugat berstatus jejaka; --------------------------- 

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat 

mengucapkan sighat ta’lik talaknya ; ------------------ 

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat 

dengan tergugat bertempat tinggal di rumah 

kontrakan di Kalimantan selama 1 bulan sampai 

bulan Januari 2011 dimana Penggugat kembali ke 

rumah orang tuanya di Jawa, disusul oleh Tergugat 

pada bulan Maret 2011, sampai terakhir tinggal 

bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama 

1 bulan yaitu sampai bulan April 2011, selanjutnya 

pisah tempat tinggal hingga sekarang ; ----------------- 
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5. Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan 

tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da 

dukhul) tapi belum punya anak ; ------------------------ 

6. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011 

rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai 

goyah karena semula tergugat pamit untuk bekerja di 

Kalimantan, namun sampai sekarang tergugat tidak 

pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang 

hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 10 

bulan secara berturut-turut ; ------------------------------ 

7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, 

Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan 

Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak 

familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi 

Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan 

mereka semua mengatakan tidak mengetahui 

keberadaan Tergugat sekarang;--------------------------- 

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

berkomunikasi dan kumpul serumah layaknya suami 

istri ; ---------------------------------------------------------- 

9. Bahwa  pihak keluarga telah berusaha menasehati 

Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan 

rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam 

rumah tangga, namun tidak berhasil  ; ------------------ 

10. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat yang sudah 

tidak memberikan nafkah juga sudah tidak 

memperdulikan penggugat selama 2 tahun 10 bulan 
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tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir 

batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan 

berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang 

tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar 

taklik talak yaitu poin 1, 2, dan 4 sebagaimana tertera 

dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah diucapkan dan 

ditandatangani oleh Tergugat sesaat setelah akad 

nikah ; -------------------------------------------------------- 

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, 

Penggugat merasakan sudah tidak sanggup 

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan 

perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan 

untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan 

perceraian ; -------------------------------------------------- 

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ; ---------- 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat 

merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup 

berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu 

Penggugat  mohon agar Ketua Pengadilan Agama 

Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi: 

PRIMER  : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; ; --------------------- 
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2. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat terhadap 

Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah); ; ------------------------------------- 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-- 

SUBSIDER  : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil 

– adilnya; -------------------------------------------------------- 

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat 

menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

EKO MURTININGSIH binti 

BADRUN 
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Trenggalek, 24 Februari 2014 

 

H a l  : Permohonan Cerai Talak 

 

Kepada Yth. 

Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek 

Jl. Dr. Sutomo nomor 21 

T r e n g g a l e k  

 

Assalamu‘alaikum War. Wab. 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya: 

Nama : KASTUR bin GOLIK AL 

MUKAYAT   

Umur   : 37 tahun, agama Islam 

Pendidikan   : SLTA  

Pekerjaan   : Buruh kontruksi 

Tempat tinggal : Dusun Tamtu RT.24 RW. 11 Desa 

Sukowetan Kecamatan Karangan 

Kabupaten Trenggalek, sekarang 

tinggal di Dusun Krajan Kulon 

RT.06 RW.03 Desa Widoro 

Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek  

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; --------------------------- 

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan cerai 

talak berlawanan dengan: 

Nama    : SUSIANIK binti KIDI PRANOTO 

Umur    : 27 tahun, agama Islam 
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Pendidikan   : SLTP  

Pekerjaan   : Mengurus rumah tangga 

Tempat tinggal : semula Dusun Tamtu RT.24 RW. 11  

Desa Sukowetan  Kecamatan 

Karangan Kabupaten Trenggalek 

sekarang tidak diketahui alamatnya 

dengan jelas dan pasti di dalam 

maupun di luar wilayah Republik 

Indonesia 

Selanjutnya disebut sebagai Termohon; -------------------------- 

Dengan keterangan dan alasan/dalil - dalil permohonan 

sebagai berikut: 

13. Bahwa pada tanggal 07 September 2006, Pemohon 

dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 322/15/IX/2006 tanggal 07 September 2006 

; -------------------------------------------------------------- 

14. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka 

dan Termohon berstatus janda; -------------------------- 

15. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan 

termohon bertempat tinggal tidak menetap, selama 3 

bulan terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon 

atau tinggal di rumah orang tua Termohon, dan 

terakhir tinggal bersama di rumah orang tua 

Termohon sampai bulan Nopember 2009, 

selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang ; -- 
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16. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan 

termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da 

dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang 

bernama RIFKI ARMANDO JORDAN, berumur 7 

tahun, sekarang dalam asuhan orang tua Termohon ; 

---------------------------------------------------------------- 

17. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon 

dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan 

Nopember 2009 rumah tangga pemohon dengan 

termohon mulai goyah karena Termohon semula 

pamit untuk bekerja sebagai TKW ke Singapura, 

kemudianTermohon hanya memberi kabar berita 

kepada Pemohon selama 2 tahun dan setelah itu 

Termohon tidak pernah memberikan kabar dan 

pulang yang hingga kini telah berlangsung selama 4 

tahun 3 bulan; ---------------------------------------------- 

18. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, 

Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan 

Termohon antara lain ke rumah orangtua dan sanak 

familinya serta teman-teman Termohon, akan tetapi 

Pemohon tidak mendapatkan kabar Termohon dan 

mereka semua mengatakan tidak mengetahui 

keberadaan Termohon sekarang;------------------------- 

19. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara 

pemohon dan termohon sudah  tidak pernah 

berkomunikasi dan rukun serumah layaknya suami 

istri  ; -------------------------------------------------------- 
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20. Bahwa  pihak keluarga telah berusaha menasehati 

Pemohon untuk menunggu kedatangan Termohon 

dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri 

dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ; ---------- 

21. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, 

Pemohon merasakan sudah tidak sanggup 

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 

Termohon, karena kehidupan rumah tangga 

Pemohon dan termohon sudah tidak sesuai lagi 

dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon 

memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan 

ini dengan perceraian ; ----------------------------------- 

22. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;--------- 

 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon 

merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan 

kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh 

karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi: 

PRIMER  : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -------------------- 

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang 

Pengadilan Agama Trenggalek ; -------------------------- 
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; --

------------------------------------------------------------------ 

 

SUBSIDER  : 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon 

perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; - 

 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon 

menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

 

KASTUR bin GOLIK AL MUKAYAT   
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Ponorogo, 15 Juni 2019 

 

Perihal : Cerai Talak 

 

 

 

 

Kepada : 

Yth. Ketua Pengadilan 

Agama Ngawi  

Jl. Dr. Sutomo No. 21 

Di 

     Ngawi 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Rino Cahya Pratama, S.H., M.H 

Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Jenderal 

Sudirman No. 125 Ngawi, berdasarkan suara kuasa (surat 

kuasa khusus) tanggal 01 Mei 2019 (surat kuasa 

terlampir), dengan ini bertindak dan untuk atas nama : 

Nama    : ZAINAL FANANI bin SUMARNO 

Umur    : 40 tahun 

Agama    : Islam 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan   : Sopir Angkot 

Alamat  : Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, 

Kecamatan Gabdusari, Kabupaten 

Ngawi. 

Selanjutnya disebut sebagai 

--------------------------- PEMOHON ------------------------- 
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Dengan ini mengajukan cerai talak terhadap : 

Nama   : NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH 

Umur  : 36 tahun 

Agama  : Islam 

Pendidikan : SLTA 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Madiun. 

Selanjutnya di sebut sebagai : 

------------------------- TERMOHON ------------------------ 

Adapun permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2008 telah 

dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan 

Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kedungwaru, 

Kabupaten Tulung Agung , sebagaimana tercatat 

dalam Akta Nikah No. 1345/13/V/2008 tertanggal 08 

Mei 2008 ; --------------------------------------------------- 

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon 

dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah 

pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh 

Allah Swt ;--------------------------------------------------- 
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3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 

berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ; --- 

4. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan 

Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua 

Pemohon selama kurang lebih 7 tahun yaitu sampai 

tahun 2015, setelah itu mempunyai rumah sendiri dan 

ditempati bersama sampai bulan desember 2018 di 

Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pisah 

hinggga sekarang ;------------------------------------------ 

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan 

Termohon sudah berhubungan suami isteri (ba’da 

dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

masing-masing bernama 1). MUHAMAD ROBBIT 

SAIFUDIN, Laki-laki berumur 10 tahun dan SITI 

NUR LAYLA Perempuan berumur 8 tahun ; ---------- 

6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan 

Termohon berjalan harmonis, namun pertengahan 

tahun 2018 yaitu bulan september, rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena sikap dan perbuatan Termohon 

yang tidak bisa menghormati dan melayani Pemohon 

dengan baik dan seringkali mengejek Pemohon 

dengan kata-kata kasar kepada Pemohon, setelah 

Pemohon di PHK pada bulan Januari 2017, sehingga 

pada bulan Februari 2017 Pemohon menjadi sopir 

angkutan oleh karena kondisi Pemohon, ekonomi 
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keluarganya carut marut dan Termohon sering 

meminta lebih ; --------------------------------------------- 

7. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut 

terjadi terus menerus yang akibatnya sejak bulan 

Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon 

telah pisah tempat tinggal dimana Termohon saat ini 

tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Jamrud 

No. 15 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru 

Kabupaten Madiun, sedangkan Pemohon tetap 

tinggal dirumahnya bersama.sehingga terjadi 

perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 5 

bulan lebih sampai sekarang ; ---------------------------- 

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sudah 

tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir 

maupun batin ; ---------------------------------------------- 

9. Bahwa  pihak keluarga telah berusaha menasehati dan 

merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar 

rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam 

rumah tangga, namun tidak berhasil ; ------------------- 

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, 

Pemohon merasakan sudah tidak sanggup 

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan 

perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan 

untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan 

perceraian ; -------------------------------------------------- 
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11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, 

permohonan Pemohon untuk mengajukan 

permohonan cerai talak terhadap Termohon atas 

dasar ketidak harmonisan hubungan keluarga dan 

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan 

perkawinan, telah memenuhi unsur Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 poin ke 2 jo Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dan  pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar 

hukum tersebut untuk menyatakan permohonan cerai 

talak ini terpenuhi ;----------------------------------------- 

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini; ---------- 

 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut 

diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera 

memriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya ; 

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang 

Pengadilan Agama Trenggalek ; 

3. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar 

biaya perkara sesuai hukum ; 
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SUBSIDAIR: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon 

perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya 

(ex aequo et bono) ; 

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas 

perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami 

ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Hormat Saya, 

      Kuasa Hukum Pemohon 

 

 

 

Rino Cahya Pratama, M.H
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JADWAL AGENDA PERSIDANGAN 

PERADILAN SEMU 

DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK 

 

Sidang I : Rabu 19 Maret 2014 

Dengan agenda sidang Pembukaan 

danPenawaran Mediasi. 

 

Sidang II : Rabu 02 April 2014 

Dengan agenda sidang 

mendengarkan hasil Mediasi dan 

Pembacaan Surat Gugatan/ 

Permohonan. 

 

Sidang III : Rabu 9 April 2014 

Dengan agenda sidang Pembacaan 

Jawaban atas Gugatan dan Gugatan 

Rekonvensi 

 

Sidang IV : 16 April 2014 

Dengan agenda sidang Pembacaan 

Replik Pemohon, jawaban 

rekonvensi dari Pemohon 

rekonvensi dan Duplik Termohon. 

 

Sidang V : Rabu, 23 April 2014 

Pembuktian dari Termohon. 

 

Sidang VI : Dengan agenda sidang Pembuktian 

dari Pemohon. 
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Sidang VII : Rabu 07 Mei 2014 

Dengan agenda sidang Pembacaan 

Keputusan dari Majelis Hakim. 

 

Sidang VIII : Rabu 14 Mei 2014 

Dengan agenda sidang pembacaan 

ikrar talak.  
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JAWABAN 

Ngawi, 25 Juli 2019 

 

Perihal      : Jawaban Termohon dan Rekonvensi 

 NOMOR : 0277/Pdt.G/2014/PA.Ngw 

 

Kepada : 

Yth. Ketua Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Ngawi 

Di_ 

Ngawi 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :  

 

Ulfah Fitriyani, SH., MH. 

Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Jenderal 

Ahmad Yani No. 203 Kota Madiun, berdasarkan suara kuasa 

(surat kuasa khusus) tanggal 20 Juni 2019 (surat kuasa 

terlampir), dengan ini bertindak dan untuk atas nama : 

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, 38 tahun, 

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 

tinggal di Jl. Jamrud No. 15 Desa Rejoagung Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Sebagai 

Termohon ; 
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Dengan ini Termohon akan Mengajukan jawaban 

terhadap permohonan perkara Cerai Talak yang pada 

pokoknya adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan 

Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh 

Termohon dalam jawaban ini ; -------------------------- 

2. Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2008 telah 

dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan 

Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kedungwaru, 

Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercatat 

dalam Akta Nikah No. 1345/13/V/2008 tertanggal 08 

Mei 2008 ; -------------------------------------------------- 

3. Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon 

berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ; -- 

4. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan tersebut 

sudah berjalan sebelas (sebelas) tahun dan benar 

setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon 

telah hidup bersama layaknya suami istri (ba’da 

dukhul), dan dalam kami menjalani rumah tangga 

dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu  

a. Muhamad Robbit Saifudin, Usia 10 tahun; 

b. Siti Nur Layla, usia 7 Tahun; 

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon 

dalam permohonannya yang tertera dalam poin 6 
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yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak bisa 

menghormati suami dan berkata kasar maupun 

mengejek Pemohon, akan tetapi yang benar 

Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun 

batin kepada Termohon dan juga kepada anaknya ; -- 

6. Bahwa benar setelah perselisihan dan pertengkaran 

tersebut terjadi terus menerus dan akhirnya 

Termohon pulang kerumah orang tuanya di Jl. 

Jamrud No. 15  Desa Rejoagung Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Madiun sejak September 

2018 hingga sekarang selama sembilan bulan lebih, 

sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah tempat 

kediaman semula ; ----------------------------------------- 

7. Bahwa benar setelah pisah tempat tinggal Pemohon 

sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada 

Termohon dan anaknya sehingga Termohon juga 

tidak pernah lagi menengok Pemohon ; ---------------- 

8. Bahwa  benar dari pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan keduanya, tetapi tidak membuahkan 

hasil. Kemudian Termohon juga merasa sudah tidak 

bisa hidup bersama dengan Pemohon dan memilih 

untuk berpisah ; -------------------------------------------- 

9. Bahwa Termohon menerima secara Hukum 

perkawinan Termohon dengan Pemohon putus 

karena perceraian dengan beberapa syarat yang 

Termohon ajukan dalam gugatan rekonvensi ; -------- 
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, 

maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Trenggalek, Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera 

memriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya ; ------- 

2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhmya ; -------- 

3. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar 

biaya perkara sesuai hukum ; ---------------------------- 

SUBSIDAIR: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan 

seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; 

 

Dalam Rekonvensi : 

1. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat 

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bertahan 

selama 11 (sebelas) tahun terhitung sejak akad nikah 

dilaksanakan ;---------------------------------------------- 

2. Bahwa pada masa perkawinan Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama 

dalam satu rumah sendiri kurang lebih selama 3 

(tiga) tahun dan selama itu dikaruniahi dua orang 

anak ; -------------------------------------------------------- 
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3. Bahwa selama 9 (sembilan) bulan terakhir Penggugat 

Rekonvensi sudah pisah rumah dengan Tergugat 

Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jl. 

Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Madiun ;  

4. Bahwa selama sembilan bulan tersebut Tergugat 

Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk 

memberikan nafkah lahir maupun batin kepada 

Penggugat beserta kedua anaknya, sehingga untuk 

mencukupi kebutuhannya sehari-hari dibantu oleh 

kedua orang tua Penggugat Rekonvensi ; -------------- 

5. Bahwa dengan kondisi yang sekarang ini Penggugat 

Rekonvensi sudah tidak bisa lagi mempertahankan 

keutuhan keluarganya dan memilih untuk bercerai ; - 

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi Meminta ganti nafkah 

selama 9 (sembilan) bulan yang tidak diberikan 

selama ini, satu bulan 500 ribu dikali 9 menjadi Rp. 

4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan juga 

meminta nafkah iddah setelah perceraian ini diputus 

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu), 

nafkah mut’ah Rp. 1.000.000,-, nafkah anak sampai 

dewasa perbulan Rp. 1.000.000,-.  Jadi total 

kesemuanya Rp. 7.000.000,-(tujuh juta lima ratus 

ribu rupiah) ; ----------------------------------------------- 

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat 

Rekonvensi mengajukan Gugatan ini kepada 

Tergugat Rekonvensi atas dasar tidak dipenuhinya 
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hak-hak sebagai istri. Oleh karena itu Penggugat 

Rekonvensi meminta agar gugatannya dikabulkan ; -- 

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar biaya 

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan 

kepada Tergugat Rekonvensi ;  -------------------------- 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, 

maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi 

seluruhnya ;--------------------------------------------- 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa 

: 

a. nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp. 

4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah) ;-- 

b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu 

juta lima ratus ribu rupiah) ; -------------------- 

c. Nafkah mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu 

juta rupiah) ; -------------------------------------- 

d. Nafkah dua orang anak (MUHAMMAD 

ROBBIT SAIFUDIN dan SITI NUR 

LAYLA) setiap bulan minimal sebesar Rp. 

500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; ---------- 
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e. Membebankan kepada Tergugat untuk 

membayar biaya perkara sesuai hukum ;------ 

 

SUBSIDAIR: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, 

mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan 

seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;--------------------------- 

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian 

dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima 

kasih;  

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Hormat Saya, 

Kuasa Hukum Penggugat 

Rekonvensi, 

 

 

Ulfah Fitriani, M.H.
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JAWABAN REKONVENSI 

 

Ngawi, 31 Juli 2019 

 

Perihal      : Jawaban Rekonvensi 

 NOMOR : 0277/Pdt.G/2019/PA.Ngw 

Kepada : 

Yth. Ketua Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Ngawi 

Di__ 

Ngawi 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :  

 

Rino Cahya Pratama, S.H., M.H 

Advokat dari ZAINAL FANANI bin SUMARNO, 40 

tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkot, bertempat 

tinggal di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Ngawi, Sebagai Tergugat 

Rekonvensi ;----------------------------------------------------

-----------------------  

 

Dengan ini Tergugat Rekonvensi akan Mengajukan 

jawaban terhadap gugatan rekonvensi dalam perkara 

Cerai Talak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
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1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua 

dalil gugatan rekonvensi yang diajukan 

Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas 

diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban 

ini ; ------------------------------------------------------ 

2. Bahwa benar pada masa perkawinan Penggugat 

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup 

bersama dalam satu rumah sendiri selama 11 

(sebelas) tahun ; --------------------------------------- 

3. Bahwa benar selama sembilan bulan tersebut 

Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak 

memberikan nafkah baik lahir maupun batin 

kepada Penggugat Rekonvensi ; -------------------- 

4. Bahwa benar juga selama pisah rumah Tergugat 

Rekonvensi tidak pernah menengok Penggugat 

Rekonvensi ; ------------------------------------------- 

5. Bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh 

Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi 

merasa keberatan dengan jumlah tuntutan yang 

mencapai 7 (tujuh) juta rupiah mengingat 

penghasilan Tergugat Rekonvensi dari hasil 

sebagai sopir angkut yang perbulan jika 

dikalkulasikan Rp. 2.000.000,- ; -------------------- 

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menerima 

atau menolak tuntutan yang dituntut oleh 

Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ; -------- 
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Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, 

selanjutnya Tergugat Rekonvensi memohon kepada 

Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara yang amarnya sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------- 

PRIMAIR 

1. Menerima jawaban Tergugat rekonvensi 

seluruhnya:-------------------------------------------- 

2. Menolak seluruh gugatan rekonvensi yang 

diajukan oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya 

; ---------------------------------------------------------- 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum 

kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; ------ 

SUBSIDAIR 

Atau jika Majlis Hakim berpendapat lain, Tergugat 

Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono) ; ------------------------------------------------ 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Ponorogo, 31 Juli 2019 

Hormat Kami,  

Kuasa Hukum Tergugat 

Rekonvensi 

 

Rino Cahya P, MH. 
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Replik 

Assalamu ‘alaikum wr. wb 

Dengan hormat, 

Kuasa hukum Pemohon, terhadap jawaban yang 

disampaikan oleh Termohon berkaitan dengan 

Permohonan Pemohon, pada sidang ke- 3 pada tanggal 

25 Juli 2019, dengan ini Pemohon menyampaikan Replik 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada 

Permohonannya dengan seluruh dalil dan dasar 

hukumnya ; -------------------------------------------- 

2. Bahwa Pemohon menolak pernyataan Termohon 

yang menyatakan tidak pernah melakukan 

mengejek dan berkata buruk kepada Pemohon 

sehingga Termohon bisa dikatakan tidak bisa 

menghormati Pemohon ; ----------------------------- 

3. Bahwa Pemohon seperti yang tertera diawal 

untuk tetap pada pendiriannya dan meminta 

kepada majelis hakim untuk mengabulkan 

permohonan Pemohon untuk bercerai dan 

menjatuhkan talak kepada Termohon ; ------------- 

4. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalam 

Permohonan Pemohon  juga siap dengan alat-alat 

bukti yang nanti akan disajikan pada saat 

pembuktian untuk melemahkan seluruh dalil dan 

dasar hukum yang diajukan Termohon dalam 

jawabannya; -------------------------------------------- 
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Demikian replik ini Pemohon sampaikan dan 

mohon kepada majelis hakim untuk menolak jawaban 

dari pihak Termohon. Atas perhatiannya kami 

sampaikan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum wr. Wb 

 

Ponorogo, 31 Juli 2019 

Hormat Kami,  

Kuasa Hukum Pemohon 

 

Rino Cahya P, MH. 
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Duplik dan Replik Jawaban Rekonvensi 

 

Assalamu ‘alaikum wr. wb 

 

Dengan hormat, 

Kami kuasa hukum termohon, terhadap replik dan 

jawaban gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh 

pihak Pemohon berkaitan dengan jawaban dan gugatan 

rekonvensi pihak Termohon, dengan ini Termohon 

menyampaikan duplik sebagai berikut: 

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada 

jawaban dengan seluruh dalil dan dasar 

hukumnya; 

2. Bahwa Termohon menolak jawaban Pemohon 

berlainan dengan prinsip-prinsip yang dimaksud 

Tergugat; 

3. Bahwa tidak benar dalil dan dasar hukum yang 

dikemukakan oleh pihak Pemohon dalam replik 

yaitu berkaitan dengan : 

➢ Bahwa tidak benar Termohon adalah orang 

yang tidak nurut kepada suami; 

➢ Bahwa tidak benar Termohon pernah berkata 

kasar dan sering mengejek Pemohon; 

4. Bahwa apa yang dituntut terkait ganti nafkah 

selama 9 (sembilan) bulan yang tidak diberikan 

selama ini bagi termohon dengan nominal satu 

bulan 500 ribu rupiah dikali 9 bulan sejak pisah 

rumah, sehingga menjadi Rp. 4.500.000,- (empat 
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juta lima ratus rupiah) adalah merupakan nafkah 

minimal yang diminta oleh penggugat rekonvensi  

5. Juga meminta nafkah iddah setelah perceraian ini 

diputus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu), nafkah mut’ah Rp. 1.000.000,-,adalah 

masih dalam batas kewajaran; 

6. Sedangkan untuk  nafkah anak sampai dewasa 

perbulan Rp. 1.000.000,- untuk dua anak, juga 

merupakan nafkah yang dinilai masih dalam taraf 

kewajaran bahkan merupakan nafkah anak 

minimal.   

7. Jadi total kesemuanya nafkah yang diminta 

senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah) masih wajar dan sesuai dengan kebutuhan 

penggugat rekonvensi untuk mencukupi 

kehidupannya selama ini sehari-hari. 

8. Bahwa untuk membuktikan kebenaran, 

Termohon  juga siap dengan alat-alat bukti yang 

nanti akan disajikan pada saat pembuktian untuk 

melemahkan seluruh dalil dan dasar hukum yang 

diajukan Pemohon dalam permohonannya. 

Wassalamu'alaikum wr. wb 
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Trenggalek, 7 Agustus 2019 

Hormat Kami, 

Kuasa Hukum Penggugat  

 

 

Ulfah Fitriani, M.H.
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BERITA ACARA SIDANG 

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Sidang Pertama 

 

Persidangan Pengadilan Agama Trenggalek yang 

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat 

pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari 

Rabu tanggal 19 Maret 2014 M bertepatan dengan 

tanggal ……………….. 143.. H, dalam perkara Cerai 

Talak antara : --------------------------------------------------- 

 

ZAINAL FANANI bin SUMAARNO, umur 43 

tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat 

kediaman di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut 

sebagai "Pemohon"; ------------------------------------------- 

Melawan 

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, umur 38 

tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

tempat kediaman di Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, 

selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; ------------------ 

 

SUSUNAN PERSIDANGAN : 

1. Muhamad Ngizudin Al-Amin, 

S. HI., MH. 

Ketua Majelis. 

2. Ahmad Syarif Hidayatulloh, 

S. Hi. 

Hakim Anggota. 
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3. Reza Nur Adikara, S.H. Hakim Anggota. 

4. Muh. As’ad, S.HI. Panitera. 

 

Setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum 

oleh Hakim Ketua, kemudian para pihak berperkara 

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; ------------ 

Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; --------------------- 

Termohon hadir sendiri dipersidangan ; -------------------- 

Selanjutnya oleh Ketua Majelis dijelaskan kepada 

para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini 

dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh 

mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2008; ---------------------------------------------------- 

Lalu oleh Ketua Majelis diberi petunjuk kepada 

para pihak tentang pemilihan mediator baik dari dalam 

(Pengadilan Agama Trenggalek) atau dari luar (Lembaga 

Mediator), dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para 

pihak menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan 

mediator dari Pengadilan Agama Trenggalek kepada 

Majelis Hakim; ------------------------------------------------- 

Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang 

mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama 

Trenggalek serta dibuatkan penetapan penunjukan 

mediator, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ------- 
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MENETAPKAN 

1. Menunjuk REZA NUR ADIKARA, S. HI. (Hakim 

Pengadilan Agama Trenggalek) sebagai mediator 

dalam perkara nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL ; ----- 

2. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan 

hasil mediasi kepada Majelis Hakim; ------------------- 

 

Selanjutnya Ketua Majelis menerangkan kepada 

para pihak bahwa oleh karena Mediator telah ditunjuk, 

maka persidangan selanjutnya akan ditetapkan setelah 

Mediator melaporkan kepada Ketua Majelis tentang hasil 

mediasinya; ----------------------------------------------------- 

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan 

persidangan untuk perkara ini ditutup; ---------------------- 

Demikian dibuat berita acara sidang yang 

ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera; ----------- 

 

Panitera, 

 

 

 

Muh. As’ad, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI., M.H. 
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BERITA ACARA SIDANG 

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Sidang lanjutan 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama 

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara 

dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di 

Trenggalek pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 M 

bertepatan dengan tanggal ……………… 1435 H dalam 

perkara Cerai Talak antara : ----------------------- 

 

Zainal Fanani Bin Sumarno, sebagai "Pemohon" 

Melawan 

Nova Puspita Binti Saifullah, sebagai "Termohon" 

 

SUSUNAN PERSIDANGAN : 

1. Muhamad Ngizudin Al-Amin, 

S. HI., MH. 

Ketua Majelis. 

2. Ahmad Syarif Hidayatulloh, 

S. Hi. 

Hakim Anggota. 

3. Reza Nur Adikara, S.H. Hakim Anggota. 

4. Muh. As’ad, S.HI. Panitera. 
 

 

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka 

dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara 

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; ------------ 
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Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan 

; ------------------------------------------------------------------- 

Termohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 

Atas perintah Ketua Majelis, dibacakanlah laporan 

mediasi dari mediator REZA NUR ADIKARA, S. HI. 

yang ditunjuk sebagai hakim mediator oleh Ketua 

Majelis dengan penetapan nomor: 

0277/Pdt.G/2014/PA.TL. tanggal 19 Maret 2014 yang 

memberitahukan bahwa proses mediasi yang 

dilaksanakan dalam perkara nomor: 

0277/Pdt.G/2014/PA.TL. telah gagal mencapai 

kesepakatan yang dilampiri surat pernyataan oleh pihak-

pihak yang berperkara tentang kegagalan mediasi 

tersebut ; --------------------------------------------------------- 

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan 

pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak 

berhasil ; --------------------------------------------------------- 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang 

tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat 

Permohonan Pemohon, tertanggal 18 Februari 2014 yang 

terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama 

Trenggalek dengan nomor 0277/Pdt.G/2014/PA.TL., 

kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada 

Penggugat sebagai berikut: ----------------------------------- 

 

Bagaimana sikap saudara terhadap 

Permohonan saudara, apakah ada 
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perubahan atau perbaikan pada 

Permohonan saudara ? 

 Saya tetap pada Permohonan 

saya tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah masih ada keterangan yg 

akan saudara sampaikan? 

 

 Tidak ada, saya anggap cukup 

; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan 

kepada Termohon sebagai berikut: 

 

Bagaimana sikap saudara 

terhadap Permohonan  Pemohon 

tersebut ? 

 

 Saya tidak keberatan dengan 

Permohonan  Pemohon tersebut 

; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lalu atas permohonan Pemohon 

yang menyatakan bahwa saudara 

bersikap tidak menghormati, 

mengejek dan tidak melayani 

Pemohon bagaimana ? 

 

 Tentang hal tersebut tidak benar 

pak, selama ini saya sudah 

berusaha untuk menjadi istri 

yang baik, namun memang 

kami sering bertengkar tetapi 

tidak sampai seperti tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pemohon mengajukan 

Permohonan Cerai Talak karena 

kesalahan saudara, dan saudara 

masih mempunyai dua orang 
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anak, bagaimana tanggung jawab 

saudara terhadap anak saudara ? 

 Untuk itu saya akan merawat 

anak saya pak, ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah masih ada keterangan yg 

akan saudara sampaikan? 

 

 Ada pak, saya merasa keberatan 

dengan tuduhan seperti itu 

tetapi saya juga ingin bercerai 

dengan suami saya dengan 

mengjukan beberapa tuntutan 

hak saya ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan 

kepada kedua pihak, menyuruh kepada Termohon untuk 

menyampaikan Gugatan Rekonvensinya dalam bentuk 

tertulis beserta dengan jawaban Termohon atas 

Permohonan Pemohon untuk disampikan di persidangan 

selanjutnya; --------- 

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk 

hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah 

ditetapkan tanpa dipanggil lagi dengan agenda 

persidangan pembacaan jawaban Termohon atas 

Permohonan Pemohon dan penyampaian Gugatan 

Penggugat Rekonvensi ; ------------------------- 

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan 

persidangan untuk perkara ini ditutup; -- 

Demikian dibuat berita acara sidang yang 

ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;  
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Panitera, 

 

 

 

Muh. As’ad, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI., M.H. 
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BERITA ACARA SIDANG  

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Sidang lanjutan 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama 

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara 

dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di 

Trenggalek pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 M 

bertepatan dengan tanggal ……………… 1435 H dalam 

perkara Cerai Talak antara :  

 

Zainal Fanani Bin Sumarno, sebagai "Pemohon" 

Melawan 

Nova Puspita Binti Saifullah, sebagai "Termohon" 

 

SUSUNAN PERSIDANGAN : 

1. Muhamad Ngizudin Al-Amin, 

S. HI., MH. 

Ketua Majelis. 

2. Ahmad Syarif Hidayatulloh, 

S. Hi. 

Hakim Anggota. 

3. Reza Nur Adikara, S.H. Hakim Anggota. 

4. Muh. As’ad, S.HI. Panitera. 
 

 

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka 

dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara 

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; ------------ 

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan 

; ------------------------------------------------------------------- 
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Termohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan 

pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak 

berhasil ; --------------------------------------------------------- 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang 

tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat 

jawaban Termohon, tertanggal 03 April 2014. Setelah itu 

dibacakan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat 

Rekonvensi. kemudian Ketua Majelis memberikan 

pertanyaan kepada Termohon sebagai berikut: ------------ 

 

Bagaimana sikap saudara 

terhadap Jawaban saudara, dan 

apakah ada perubahan atau 

perbaikan pada Gugatan 

Rekonvensi saudara ? 

 

 Sudah Cukup pak jawaban saya 

dan begitupun juga Gugatan saya 

sudah cukup; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan 

kepada Pemohon sekaligus Tergugat Rekonvensi sebagai 

berikut: 

Bagaimana sikap saudara 

terhadap Jawaban Termohon dan 

juga Gugatan Penggugat 

Rekonvensi tersebut ? 

 

 Saya keberatan dengan jawaban 

dan juga Gugatan Rekonvensi 

Termohon dan juga Penggugat 
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Rekonvensi   tersebut ;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lalu atas hal tersebut apa yang 

akan anda sampaikan ? 

 

 Tentang hal tersebut pak, saya 

akan mengajukan 

jawaban/replik dan juga eksepsi 

atas gugatan rekonvensi 

Penggugat secara tertulis ; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah masih ada keterangan 

yang akan saudara sampaikan ? 

 

 Sudah cukup pak untuk 

sementara ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan 

kepada kedua pihak, menyuruh kepada Pemohon atau 

Tergugat Rekonvensi untuk mempersiapkan Replik dan 

Jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi untuk 

disampikan di persidangan selanjutnya ; -------------------- 

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk 

hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah 

ditetapkan tanpa dipanggil lagi dengan agenda 

persidangan pembacaan jawaban Termohon atas 

Permohonan Pemohon dan penyampaian Gugatan 

Penggugat Rekonvensi ; --------------------------------------- 

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan 

persidangan untuk perkara ini ditutup; ---------------------- 

Demikian dibuat berita acara sidang yang 

ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera ; ---------- 
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Panitera, 

 

 

 

Muh. As’ad, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI., M.H. 
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BERITA ACARA SIDANG  

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Sidang lanjutan 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama 

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara 

dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di 

Trenggalek pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M 

bertepatan dengan tanggal ……………… 1435 H dalam 

perkara Cerai Talak antara :  

 

Zainal Fanani Bin Sumarno, sebagai "Pemohon" 

Melawan 

Nova Puspita Binti Saifullah, sebagai "Termohon" 

 

SUSUNAN PERSIDANGAN : 

1. Muhamad Ngizudin Al-Amin, 

S. HI., MH. 

Ketua Majelis. 

2. Ahmad Syarif Hidayatulloh, 

S. Hi. 

Hakim Anggota. 

3. Reza Nur Adikara, S.H. Hakim Anggota. 

4. Muh. As’ad, S.HI. Panitera. 
 

 

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka 

dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara 

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; ------------ 

Pemohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 
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Termohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan 

pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak 

berhasil ; --------------------------------------------------------- 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang 

tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat 

Replik Pemohon dan Jawaban Tergugat atas Gugatan 

Penggugat Rekonvensi, tertanggal 11 April 2014. 

Setelah itu dibacakan Replik Pemohon dan Jawaban 

Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi. kemudian Ketua 

Majelis memberikan pertanyaan kepada Termohon 

sebagai berikut: 

 

Bagaimana sikap saudara 

terhadap Jawaban saudara, dan 

apakah sudah cukup?.  

 

 Sudah Cukup pak jawaban saya 

dan begitupun juga Replik saya 

juga sudah cukup; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan 

kepada Termohon sekaligus Penggugat Rekonvensi 

sebagai berikut: ------------------------------------------------- 

 
Bagaimana sikap saudara 

terhadap Replik Pemohon dan 

juga Jawaban Tergugat 

Rekonvensi tersebut ? 

 

 Saya masih akan mengajukan 

jawaban sekali lagi/Duplik 
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secara lisan pak dan juga 

jawban atas jawaban rekonvensi 

Tergugat Rekonvensi   tersebut 

secara lisan juga pak ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Baiklah saya beri kesempatan, 

silahkan saudara sampaikan ? 

 

 Intinya saya masih tetap dengan 

apa yang saya jawab dan 

tuntutan yang saya ajukan dan 

mohon kepada bapak hakim 

untuk mengabulkan semuanya 

dan saya siap membuktikan 

dengan alat bukti ketika 

pembuktian nanti; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah masih ada keterangan 

yang akan saudara sampaikan ? 

 

 Sudah cukup pak ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat 

menyatakan sudah mencukupkan jawabannya; ------------ 

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa 

acara jawab menjawab sudah cukup ; ----------------------- 

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk 

hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah 

ditetapkan tanpa dipanggil lagi dengan agenda 

persidangan pembuktian dari pihak Pemohon sekaligus 

Tergugat Rekonvensi ; ---------------------------------------- 

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan 

persidangan untuk perkara ini ditutup; ---------------------- 

Demikian dibuat berita acara sidang yang 

ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera ; ---------- 
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Panitera, 

 

 

 

Muh. As’ad, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI., M.H. 
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BERITA ACARA SIDANG  

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Sidang lanjutan 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama 

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara 

dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di 

Trenggalek pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M 

bertepatan dengan tanggal ……………… 1435 H dalam 

perkara Cerai Talak antara :  

 

Zainal Fanani Bin Sumarno, sebagai "Pemohon" 

Melawan 

Nova Puspita Binti Saifullah, sebagai "Termohon" 

 

SUSUNAN PERSIDANGAN : 

1. Muhamad Ngizudin Al-Amin, 

S. HI., MH. 

Ketua Majelis. 

2. Ahmad Syarif Hidayatulloh, 

S. Hi. 

Hakim Anggota. 

3. Reza Nur Adikara, S.H. Hakim Anggota. 

4. Muh. As’ad, S.HI. Panitera. 
 

 

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka 

dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara 

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; ------------ 

Pemohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 
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Termohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan 

pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak 

berhasil ; --------------------------------------------------------- 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang 

tertutup untuk umum, Selanjutnya, Ketua Majelis 

menyatakan bahwa acara selanjunya adalah pembuktian. 

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan 

siap mengajukan bukti-buktinya, baik bukti tertulis 

maupun saksi. 

Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat 

mengajukan bukti tertulis, berupa: -------------------------- 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1345/13/V/1998 

tertanggal 08 Mei 1998, atas nama ZAINAL 

FANANI (Pmohon) dan NOVA PUSPITA 

(Termohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung 

(P.1);-------------------------------------------------------- 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 

ZAINAL FANANI (Pemohon), NIK : 

3503126710880001 yang dikeluarkan di Trenggalek 

pada tanggal 17 Nopember 2012 (P.2);---------------- 

 

Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti 

tertulis yang diajukan Pemohon tersebut. Yang berupa 

fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata 
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sesuai dan cocok dengan aslinya. Masing-masing alat 

bukti telah diberi materai yang cukup. Lalu Ketua 

Majelis memberi kode pada masing-masing alat bukti 

tertulis dengan kode P.1 dan P.2 sesuai urut nomor ;------ 

Terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon 

tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon 

menyatakan tidak keberatan dan Pemohon menyatakan 

sudah mencukupkan bukti tertulisnya, namun akan 

mengajukan bukti lain yang berupa saksi; ------------------ 

Selanjutnya, atas perintah  Ketua Majelis, saksi 

Pemohon yang pertama dipanggil masuk ke ruang 

sidang. Setelah masuk dan menghadap di persidangan, 

atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama : 

SAIFUL MA”RUF bin SUHARTO, umur 45 tahun, 

agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa 

Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan Gandusari, 

Kabupaten Trenggalek;---------------------------------------- 

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,  

bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar 

benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya;---------------- 

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi pertama 

Pemohon memberikan jawaban dan keterangan, sebagai  

berikut:----------------------------------------------------------- 

 

Apakah saudara kenal dengan 

Pemohon dan Termohon? 

 

 Ya, saya kenal;  

Siapa nama Pemohon dan 

Termohon ? 
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 Pemohon bernama ZAINAL 

FANANI, sedangkan Termohon 

bernama NOVA PUSPITA ; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Apa hubungan saudara 

dengan Pemohon dan 

Termohon ? 

 

 Saya kakak Pemohon, Pak; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah benar, Pemohon dan 

Termohon itu suami istri? 

 

 Benar, Pak;  

Apa saudara mengetahui 

pelaksanaan nikahnya? 

 

 Ya, saya tahu. Karena saya 

diundang pelaksanaan nikahnya; --------------------------------------------------------------------------------------  

Kapan Pemohon dan 

Termohon melangsungkan 

perkawinan ? 

 

 Sekitar bulan Mei tahun 1998.; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apa Pemohon dan Termohon 

sudah dikaruniai anak? 

 

 Sudah, Pak. Anaknya dua; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Siapa nama anaknya dan 

sudah berapa umurnya? 

 

 Bernama MUHAMMAD ROBBIT 

SAIFUDIN laki-laki 14 tahun dan 

dan yang kedua SITI NUR 

LAYLA perempuan berumur 12 

tahun ; --------- 

Dimana rumah mereka dalam 

membina keluarganya ? 

 

 Di rumah orang tua Pemohon, Pak 

tetapi kemudian memiliki rumah 

sendiri sampai sekarang sudah 8 
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tahun ;  

Apakah Pemohon dan 

Termohon masih berkumpul 

serumah hingga sekarang? 

 

 Tidak, Pak. Mereka sudah berpisah 

tempat tinggal;  

Bagaimana keadaan rumah 

tangga Pemohon dan 

Termohon hingga terjadi 

perpisahan tempat tinggal? 

 

 Saya melihat, semula rumah 

tangganya berjalan harmonis, 

namun sejak sekitar pertengahan 

2013 keadaan rumah tangganya 

berubah menjadi tidak harmonis 

lagi, antara Pemohon dan 

Termohon sering bertengkar dan 

berselisih, yang pada akhirnya 

terjadi perpisahan tempat tinggal 

hingga sekarang;  

Apa yang menyebabkan 

terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohn 

dan Termohon? 

 

 Penyebabnya karena Termohon 

tidak bisa menghormati dan 

melayani pemohon dengan baik 

dan seringkali mengejek pemohon 

dengan kata-kata kasar semenjak 

Pemohon sakit dan sering  terjadi 

percekcokan;  

Apa yang menjadi penyebab 

terjadinya percecokan tersebut 

? 
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 Karena kondisi Pemohon seperti 

ini, Termohon merasa haknya tidak 

dipenuhi yaitu terkait ekonomi 

keluarga ; ------------------------------

------- 

Apakah keluarga dari pihak 

Pemohon dan Termohon 

sudah mendamaikan dan 

merukunkannya? 

 

 Sudah, Pak. Namun keduanya 

sudah sama-sama sepakat untuk 

mengakhiri perkawinannya dengan 

perceraian;  

Jadi, sudah berapa lama 

Pemohon berpisah dengan 

Termohon ? 

 

 Setauhu saya kurang lebih selama 

dua bulan lebih sampai sekarang ; ------------------------------------------------------------------------------------  

Bagaimana hubungan antara 

Pemohon dan Tergugat sejak 

terjadi perpisahan tempat 

tinggal? 

 

 Sejak pisah tempat tinggal, antara 

Pemohon dan Termohon sudah 

tidak pernah berkomunikasi lagi; -------------------------------------------------------------------------------------  

Apa pekerjaan Pemohon yang 

anda ketahui ? 

 

 Pemohon setiap hari bekerja 

sebagai pedagang diwarung kopi 

miliknya sendiri ;  --------------------- 

Kira-kira berapa penghasilan 

dari penjualan di warung kopi 

tersebut ? 

 

 Penghasilannya kisaran satu juta 
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sebulan pak ; -------------------------- 

Dari mana anda mengetahui 

bahwa penghasilan Pemohon 

satu juta sebulan ? 

 

 Karena ketika berjualan kan 

terkadang banyak dan terkadang 

berkurang dan Pemohon sering 

bercerita kepada saya ; -------------- 

Jumlah penghasilan sedikit 

dan banyak yang saudara 

ketahui itu berapa ? 

 

 Ketika pas rame bisa mencapai dua 

juta  dan ketika pas agak sepi 

terkadang kurang dari satu juta, 

tetapi untuk penghasilan satu jutaan 

; ----------------------------------------- 

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon 

menyatakan cukup dan Termohon tidak memberikan 

tanggapannya; -------------------------------------------------- 

Selanjutnya, atas perintah Ketua Majelis, saksi 

Pemohon yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang. 

Setelah masuk dan menghadap di persidangan, atas 

pertanyaan Majelis Hakim, saksi Pemohon yang kedua 

mengaku bernama : SITI ASROFUL MUTI’AH binti 

HABIBI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ngrayung RT. 

12 RW. 05, Kecamatan Gabdusari, Kabupaten 

Trenggalek ;----------------------------------------------------- 

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,  

bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar 

benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya; --------------- 
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Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan 

jawaban dan keterangan, sebagai  berikut:-- 

 

Apakah saudara kenal dengan 

Pemohon dan Termohon ? 

  

 Ya, saya kenal dengan Pemohon 

dan Termohon ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Siapa nama Pemohon dan 

Termohon ? 

  

 Pemohon bernama ZAINAL 

FANANI, sedangkan Termohon 

bernama NOVA PUSPITA ; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Darimana asalnya Pemohon & 

Termohon ? 

  

 Pemohon berasal dari Desa 

Ngrayung RT. 12 RW. 05, 

Kecamatan Gabdusari, Kabupaten 

Trenggalek, sedangkan Termohon 

dari Jl. Jamrud  No. 15  Desa 

Rejoagung Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apa hubungan saudara 

dengan Pemohon dan 

Termohon ? 

  

 Saya tetangga dekat Pemohon, Pak; ----------------------------------------------------------------------------------   

Apakah benar, Pemohon dan 

Termohon itu suami istri? 

  

 Benar, Pak. Pemohon dan 

Termohon suami istri yang sah; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apa saudara mengetahui 

pelaksanaan nikahnya? 

  

 Ya, saya tahu pelaksanaan  
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nikahnya; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kapan Pemohon dan 

Termohon melangsungkan 

perkawinan ? 

  

 Sekitar tahun 1998 (tanggal dan 

bulannya tidak ingat); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apa Pemohon dan Termohon 

sudah dikaruniai anak? 

  

 Sudah, Pak. Anaknya dua; ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Dimana Pemohon dan 

Termohon bertempat tinggal 

dalam membina rumah 

tangga? 

  

 Di rumah orang tua Pemohon 

selama kurang lebih 7 tahun Pak, 

namun akhirnya mereka memiliki 

tempat tinggal sendiri sampai 

sekarang; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apakah Pemohon dan 

Termohon masih berkumpul 

serumah hingga sekarang? 

  

 Tidak, Pak. Mereka sudah berpisah 

tempat tinggal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apa saudara mengetahui 

mereka suda dikaruniahi anak, 

dan berapa anaknya ? 

  

 Iya saya mengetahuinya pak, ada 

dua bernama MUHAMMAD 

ROBBIT SAIFUDIN laki-laki 14 

tahun dan dan yang kedua SITI 

NUR LAYLA perempuan berumur 

12 tahun ; ------------------------------ 

 

Siapa yang merawat anaknya 

selama pisah? 
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 Anaknya ikut Termohon, Pak; -----------------------------------------------------------------------------------------   

Bagaimana keadaan rumah 

tangga Pemohon dan 

Termohon hingga terjadi 

perpisahan tempat tinggal? 

  

 Yang saya ketahui, semula rumah 

tangganya berjalan harmonis, 

namun sejak pertengahan tahun 

2013 keadaan rumah tangganya 

berubah menjadi tidak harmonis 

lagi, antara Pemohon dan 

Termohon sering bertengkar dan 

berselisih, yang pada akhirnya 

terjadi perpisahan tempat tinggal 

hingga sekarang; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apa yang menyebabkan 

terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon ? 

  

 Yang saya ketahui, bahwa 

penyebab terjadinya perselisihan 

dan pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon adalah karena 

Termohon tidak lagi menjalankan 

kewajibannya sebagai iisteri ; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apakah terjadi percekcokan 

antara kedua pihak ? 

  

 Iya pak, karena kondisi Pemohon 

yang sekarang sakit, Termohon 

meminta haknya lebih untuk 

kebutuhan ekonomi ;---------------- 

 

Apakah keluarga dari pihak 

Pemohon dan Termohon 

sudah mendamaikan dan 
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merukunkannya? 

 Setahu saya sudah, Pak. Namun 

keduanya sudah sama-sama sudah 

tidak bisa dirukunkan lagi dan 

memilih untuk pisah ; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Jadi, sudah berapa lama 

Pemohon berpisah dengan 

Termohon ? 

  

 Kurang lebih sekitar dua bulan 

lebih; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Bagaimana hubungan antara 

Pemohon dan Termohon sejak 

terjadi perpisahan tempat 

tinggal? 

  

 Sejak pisah tempat tinggal, antara 

Pemohon dan Termohon sudah 

tidak pernah berkomunikasi lagi; -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apa pekerjaan Pemohon yang 

anda ketahui ? 

  

 Pemohon setiap hari bekerja 

sebagai pedagang diwarung kopi 

miliknya sendiri ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Kira-kira berapa penghasilan 

dari penjualan di warung kopi 

tersebut ? 

  

 Penghasilannya kisaran satu juta 

sebulan pak ; ------------------------ 

 

Dari mana anda mengetahui 

bahwa penghasilan Pemohon 

satu juta sebulan ? 

  

 Karena ketika berjualan kan 

terkadang banyak dan terkadang 

berkurang, dengar-dengar 

ceritanya seperti itu ; --------------- 
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Jumlah penghasilan sedikit 

dan banyak yang saudara 

ketahui itu berapa ? 

  

 Ketika pas rame bisa mencapai 

dua juta  dan ketika pas agak sepi 

terkadang kurang dari satu juta, 

tetapi untuk penghasilan satu 

jutaan ; ------------------------------- 

 

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas 

Pemohon membenarkan keterangan saksinya dan 

Termohon tidak memberikan tanggapan; ------------------- 

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, 

Pemohon menyatakan telah mencukupkan 

pembuktiannya. Dan Termohon menyatakan 

mengajukan bukti berupa saksi; ------------------------------ 

Oleh karena Termohon akan mengajukan alat bukti 

saksi pada persidangan selanjutnya, maka acara 

pembuktian dinyatakan dilanjutkan oleh Ketua Majelis ;-

-------------------------------------------------------------------- 

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang 

terbuka untuk umum, lalu memberikan penjelasan bahwa 

pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian dari pihak 

Termohon ; ------------------------------------------------------ 

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak 

untuk hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang 

sudah ditetapkan tanpa dipanggil lagi dengan agenda 

persidangan pembuktian dari pihak Termohon sekaligus 

; ------------------------------------------------------------------- 
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Kepada Pemohon dan Termohon diperintah 

untuk hadir kembali dipersidangan pada hari dan tanggal 

tersebut tanpa dipanggil lagi;---------------------------------- 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan 

pemeriksaan persidangan untuk perkara ini ditutup ;------ 

 Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang 

ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera 

Pengganti ; ------------------------------------------------------ 

 

Panitera, 

 

 

 

Muh. As’ad, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI., M.H. 
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BERITA ACARA SIDANG  

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Sidang lanjutan 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama 

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara 

dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di 

Trenggalek pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M 

bertepatan dengan tanggal ……………… 1435 H dalam 

perkara Cerai Talak antara :  

 

Zainal Fanani Bin Sumarno, sebagai "Pemohon" 

Melawan 

Nova Puspita Binti Saifullah, sebagai "Termohon" 

 

SUSUNAN PERSIDANGAN : 

1. Muhamad Ngizudin Al-Amin, 

S. HI., MH. 

Ketua Majelis. 

2. Ahmad Syarif Hidayatulloh, 

S. Hi. 

Hakim Anggota. 

3. Reza Nur Adikara, S.H. Hakim Anggota. 

4. Muh. As’ad, S.HI. Panitera. 
 

 

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka 

dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara 

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; ------------ 

Pemohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 
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Termohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan 

pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak 

berhasil ; --------------------------------------------------------- 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang 

tertutup untuk umum, Selanjutnya, Ketua Majelis 

menyatakan bahwa acara selanjunya adalah pembuktian 

dari pihak Termohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, 

Termohon menyatakan siap mengajukan bukti-buktinya ; 

-------------------------------------------------------------------- 

Atas perintah Ketua Majelis, Termohon siap 

menghadirkan alat bukti berupa saksi : --------------------- 

Selanjutnya, atas perintah  Ketua Majelis, saksi 

Termohon yang pertama dipanggil masuk ke ruang 

sidang. Setelah masuk dan menghadap di persidangan, 

atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama : 

IDA ROHANA binti WARSITO, umur 52 tahun, 

agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. 

Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ; -------------------- 

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,  

bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar 

benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya; --------------- 

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi pertama 

Termohon memberikan jawaban dan keterangan, sebagai  

berikut: ---------------------------------------------------------- 
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Apakah saudara kenal dengan 

Pemohon dan Termohon? 

 

 Ya, saya kenal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Siapa nama Pemohon dan 

Termohon ? 

 

 Pemohon bernama ZAINAL 

FANANI, sedangkan Termohon 

bernama NOVA PUSPITA ; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Apa hubungan saudara dengan 

Pemohon dan Termohon ? 

 

 Saya adalah bibi Termohon, Pak; --------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah benar, Pemohon dan 

Termohon itu suami istri? 

 

 Iya benar, Pak; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apa saudara mengetahui 

pelaksanaan nikahnya? 

 

 Ya, saya tahu. Karena saya 

diundang pelaksanaan nikahnya; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Kapan Pemohon dan Termohon 

melangsungkan perkawinan ? 

 

 Sekitar bulan Mei tahun 1998.; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apa Pemohon dan Termohon 

sudah dikaruniai anak? 

 

 Sudah, Pak. Anaknya dua; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Siapa nama anaknya dan sudah 

berapa umurnya? 

 

 Bernama MUHAMMAD 

ROBBIT SAIFUDIN laki-laki 14 

tahun dan dan yang kedua SITI 

NUR LAYLA perempuan 

berumur 12 tahun ; --------------- 

Dimana rumah mereka dalam 

membina keluarganya ? 
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 Di rumah orang tua Pemohon, 

Pak tetapi kemudian memiliki 

rumah sendiri sampai sekarang 

sudah 8 tahun ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah Pemohon dan Termohon 

masih berkumpul serumah hingga 

sekarang? 

 

 Tidak, Pak. Mereka sudah 

berpisah tempat tinggal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bagaimana keadaan rumah 

tangga Pemohon dan Termohon 

hingga terjadi perpisahan tempat 

tinggal? 

 

 Saya melihat, semula rumah 

tangganya berjalan harmonis, 

namun sejak sekitar pertengahan 

2013 keadaan rumah tangganya 

berubah menjadi tidak harmonis 

lagi, antara Pemohon dan 

Termohon sering bertengkar dan 

berselisih, yang pada akhirnya 

terjadi perpisahan tempat tinggal 

hingga sekarang; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apa yang menyebabkan 

terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon ? 

 

 Yang saya ketahui Pemohon 

kalau dimintai uang untuk 

kebutuhan sehari-haridan untuk 

anaknya sering tidak memberikan 

bahkan sering marah-marah 

kepada Termohon ; ----------------

--------------------- 
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Berarti yang melatar belakangi 

percekcokan mereka adalah 

masalah ekonomi? 

 

 Iya benar pak ; -------------------- 

Apakah keluarga dari pihak 

Pemohon dan Termohon sudah 

mendamaikan dan 

merukunkannya? 

 

 Sudah, Pak. Namun keduanya 

sudah sama-sama sepakat untuk 

mengakhiri perkawinannya 

dengan perceraian; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jadi, sudah berapa lama Pemohon 

berpisah dengan Termohon ? 

 

 Setauhu saya kurang lebih selama 

dua bulan lebih sampai sekarang ; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bagaimana hubungan antara 

Pemohon dan Tergugat sejak 

terjadi perpisahan tempat tinggal? 

 

 Sejak pisah tempat tinggal, antara 

Pemohon dan Termohon sudah 

tidak pernah berkomunikasi lagi; --------------------------------------------------------------------------------------  

Apa pekerjaan Pemohon yang 

anda ketahui ? 

 

 Pemohon setiap hari bekerja 

sebagai pedagang diwarung kopi 

miliknya sendiri ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kira-kira berapa penghasilan dari 

penjualan di warung kopi tersebut 

? 

 

 Penghasilannya kisaran satu juta 

sebulan pak dengar-dengar, kalau 

untuk pastinya saya tidak tau 

karena saya tinggal di 
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tulungagung  pak; ---------------- 

 

Terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon 

menyatakan cukup dan Pemohon tidak memberikan 

tanggapannya; -------------------------------------------------- 

Selanjutnya, atas perintah Ketua Majelis, saksi 

Termohon yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang. 

Setelah masuk dan menghadap di persidangan, atas 

pertanyaan Majelis Hakim, saksi Termohon yang kedua 

mengaku bernama : M. FAIZAL AFIF bin SUKINO, 

umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat 

kediaman di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek ; ------------------------- 

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,  

bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar 

benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya;---------------- 

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan 

jawaban dan keterangan, sebagai  berikut: ----------------- 

Apakah saudara kenal dengan 

Pemohon dan Termohon ? 

 

 Ya, saya kenal dengan 

Pemohon dan Termohon ; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Siapa nama Pemohon dan 

Termohon ? 

 

 Pemohon bernama ZAINAL 

FANANI, sedangkan Termohon 

bernama NOVA PUSPITA ; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Darimana asalnya Pemohon dan 

Termohon ? 

 

 Pemohon berasal dari Desa 
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Ngrayung RT. 12 RW. 05, 

Kecamatan Gabdusari, 

Kabupaten Trenggalek, 

sedangkan Termohon dari Jl. 

Jamrud  No. 15  Desa 

Rejoagung Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apa hubungan saudara dengan 

Pemohon dan Termohon ? 

 

 Saya tetangga dekat Pemohon 

dan Termohon, Pak; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah benar, Pemohon dan 

Termohon itu suami istri? 

 

 Benar, Pak. Pemohon dan 

Termohon suami istri yang sah; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apa saudara mengetahui 

pelaksanaan nikahnya? 

 

 Ya, saya tahu pelaksanaan 

nikahnya; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kapan Pemohon dan Termohon 

melangsungkan perkawinan ? 

 

 Sekitar tahun 1998 (tanggal dan 

bulannya tidak ingat); ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apa Pemohon dan Termohon 

sudah dikaruniai anak? 

 

 Sudah, Pak. Anaknya dua; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Siapa namanya ?  

 Mereka bernama 

MUHAMMAD ROBBIT 

SAIFUDIN laki-laki 14 tahun 

dan dan yang kedua SITI NUR 

LAYLA perempuan berumur 

12 tahun ; ------------------------- 
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Siapa yang merawat anaknya 

selama pisah? 

 

 Anaknya ikut Termohon, Pak; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah Pemohon dan Termohon 

masih berkumpul serumah hingga 

sekarang? 

 

 Tidak, Pak. Mereka sudah 

berpisah tempat tinggal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bagaimana keadaan rumah 

tangga Pemohon dan Termohon 

hingga terjadi perpisahan tempat 

tinggal? 

 

 Yang saya ketahui, semula 

rumah tangganya berjalan 

harmonis, namun sejak 

pertengahan tahun 2013 

keadaan rumah tangganya 

berubah menjadi tidak harmonis 

lagi, antara Pemohon dan 

Termohon sering bertengkar 

dan berselisih, yang pada 

akhirnya terjadi perpisahan 

tempat tinggal hingga sekarang; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Apa yang menyebabkan 

terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon ? 

 

 Yang saya ketahui, bahwa 

penyebab terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon 

adalah karena Pemohon tidak 

memberikan uang/nafkah 

kepada Termohon untuk 
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kebutuhan sehari-hari dan untuk 

anaknya ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apakah terjadi percekcokan 

antara kedua pihak ? 

 

 Iya pak, karena kondisi 

Pemohon yang sekarang sakit, 

Termohon meminta haknya 

lebih untuk kebutuhan ekonomi 

;------------------------------------- 

Apakah keluarga dari pihak 

Pemohon dan Termohon sudah 

mendamaikan dan 

merukunkannya? 

 

 Setahu saya sudah, Pak. Namun 

keduanya sudah sama-sama 

sudah tidak bisa dirukunkan 

lagi dan memilih untuk pisah ; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Jadi, sudah berapa lama Pemohon 

berpisah dengan Termohon ? 

 

 Kurang lebih sekitar dua bulan 

lebih;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bagaimana hubungan antara 

Pemohon dan Termohon sejak 

terjadi perpisahan tempat tinggal? 

 

 Sejak pisah tempat tinggal, 

antara Pemohon dan Termohon 

sudah tidak pernah 

berkomunikasi lagi; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apa pekerjaan Pemohon yang 

anda ketahui ? 

 

 Pemohon setiap hari bekerja 

sebagai pedagang diwarung 

kopi miliknya sendiri ; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kira-kira berapa penghasilan dari  
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penjualan di warung kopi tersebt? 

 Saya dengar-dengar 

penghasilannya kisaran satu 

juta sebulan pak karena juga 

sering ngopi ditempat Pemohon 

; ------------------------------------- 

Dari mana anda mengetahui 

bahwa penghasilan Pemohon satu 

juta sebulan ? 

 

 Karena ketika berjualan kan 

terkadang banyak dan 

terkadang berkurang, dengar-

dengar ceritanya seperti itu ; --- 

Jumlah penghasilan sedikit dan 

banyak yang saudara ketahui itu 

berapa ? 

 

 Ketika pas rame bisa mencapai 

dua juta  dan ketika pas agak 

sepi terkadang kurang dari satu 

juta, tetapi untuk penghasilan 

satu jutaan sebulan ; ------------- 

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas 

Termohon membenarkan keterangan saksinya dan 

Pemohon tidak memberikan tanggapan; -------------------- 

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, 

Termohon menyatakan telah mencukupkan 

pembuktiannya ; ------------------------------------------------ 

Selanjutnya, Ketua Majelis menanyakan apakah 

masih akan menghadirkan alat bukti lagi baik Pemohon 

dan juga Termohon ; ------------------------------------------- 

Selanjutnya Pemohon dan Termohon 

mencukupkan untuk menghadirkan alat bukti ; ------------ 
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Selanjutnya Majelis Hakim bertanya, apakah dari 

Pemohon dan Termohon ada kesimpulan dalam perkara 

ini ; --------------------------------------------------------------- 

Majelis Hakim berdasarkan berkas yang telah 

masuk, berdasarkan keterangan para pihak dan juga 

saksi-saksinya, Majelis Hakim memerlukan waktu untuk 

bermusyawarah untuk menentukan putusan selama dua 

minggu; ---------------------------------------------------------- 

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk 

hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah 

ditetapkan tanpa dipanggil lagi dengan agenda 

persidangan pembacaan putusan ; --------------------------- 

Kepada Pemohon dan Termohon diperintah untuk 

hadir kembali dipersidangan pada hari dan tanggal 

tersebut tanpa dipanggil lagi ; -------------------------------- 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan 

persidangan untuk perkara ini ditutup ; --------------------- 

 Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang 

ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera 

Pengganti ; ------------------------------------------------------ 

 

Panitera, 

 

 

 

Muh. As’ad, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI., M.H. 
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BERITA ACARA SIDANG  

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Sidang lanjutan 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama 

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara 

dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di 

Trenggalek pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M 

bertepatan dengan tanggal ……………… 1435 H dalam 

perkara Cerai Talak antara :  

 

Zainal Fanani Bin Sumarno, sebagai "Pemohon" 

Melawan 

Nova Puspita Binti Saifullah, sebagai "Termohon" 

 

SUSUNAN PERSIDANGAN : 

1. Muhamad Ngizudin Al-Amin, 

S. HI., MH. 

Ketua Majelis. 

2. Ahmad Syarif Hidayatulloh, 

S. Hi. 

Hakim Anggota. 

3. Reza Nur Adikara, S.H. Hakim Anggota. 

4. Muh. As’ad, S.HI. Panitera. 
 

 

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka 

dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara 

dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; ------------ 

Pemohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 
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Termohon datang menghadap sendiri 

dipersidangan ; ------------------------------------------------- 

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan 

pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak 

berhasil ; --------------------------------------------------------- 

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan 

Termohon menyatakan sudah tidak ada yang ingin 

disampaikan lagi dipersidangan. Selanjutnya, setelah 

mempertimbangkan segala sesuatunya, Ketua Majelis 

membacakan dan menjatuhkan putusan yang amarnya, 

sebagai berikut : ------------------------------------------------ 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ----------------- 

2. Mengabulkan tuntutan Termohon kepada Pemohon 

sesuai dengan kemampuan sebesar Rp. 4.000.000,- ; 

---------------------------------------------------------------- 

3. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak 

kuliy kepada Termohon ;---------------------------------- 

4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan 

kekurangan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga 

juta rupiah) kepada Penggugat ; ------------------------- 

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 

Trenggalek untuk menyampaikan salinan putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Gandusari  Kabupaten 

Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
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Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu ; ------------------------------------- 

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus 

dua puluh satu ribu  rupiah); ----------------------------- 

Selanjutnya, setelah Ketua Majelis menjatuhkan 

putusannya, maka persidangan perkara ini dinyatakan 

selesai dan ditutup; --------------------------------------------- 

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang 

ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera 

Pengganti; ------------------------------------------------------- 

 

Panitera, 

 

 

 

Muh. As’ad, S.HI. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI., M.H. 
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P U T U S A N  

Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa 

dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, 

dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan 

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

  

ZAINAL FANANI bin SUMARNO, umur 43 

tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat 

kediaman di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon; 

melawan 

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, umur 38 

tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat 

kediaman di Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, 

sebagai Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Setelah membaca surat-surat dalam berkas 

perkara;  

Setelah mendengar keterangan pihak yang 

berperkara dan saksi-saksi;  
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TENTANG DUDUK PERKARA 

 

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan 

ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 19 Februari 

2014 yang terdaftar pada register perkara Nomor: 

0277/Pdt.G/2014/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi 

sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1998 telah 

dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan 

Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kedungwaru, 

Kabupaten Tulung Agung , sebagaimana tercatat 

dalam Akta Nikah No. 1345/13/V/1998 tertanggal 08 

Mei 1998 ;--------------------------------------------------- 

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka 

dan Termohon berstatus perawan;----------------------- 

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan 

Termohon setelah menikah, antara Pemohon dan 

Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua 

Pemohon selama kurang lebih 7 tahun yaitu sampai 

tahun 2005, setelah itu mempunyai rumah sendiri 

dan ditempati bersama sampai bulan desember 2013 

di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pisah 

hinggga sekarang; ----------------------------------------- 
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4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan 

Termohon sudah berhubungan suami isteri (ba’da 

dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

masing-masing bernama 1). MUHAMAD ROBBIT 

SAIFUDIN, Laki-laki berumur 14 tahun dan SITI 

NUR LAELA Perempuan berumur 12 tahun ; -------- 

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan 

Termohon berjalan harmonis, namun pertengahan 

tahun 2013 yaitu bulan september, rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena sikap dan perbuatan Termohon 

yang tidak bisa menghormati dan melayani Pemohon 

dengan baik dan seringkali mengejek Pemohon 

dengan kata-kata kasar setelah Pemohon menderita 

sakit ginjal, oleh kare kondisi Pemohon sakit 

ekonomi keluarganya carut marut dan Termohon 

sering meminta lebih ; ------------------------------------ 

6. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut 

terjadi terus menerus yang akibatnya sejak bulan 

Desember 2013 antara Pemohon dengan Termohon 

telah pisah tempat tinggal dimana Termohon saat ini 

tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan 

Jamrud No. 15 Desa Rejoagung Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sedangkan 

Pemohon juga tetap tinggal dirumahnya bersama. 

Sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan 

Termohon selama 2 bulan lebih sampai sekarang ; --- 



 

353 

 

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sudah 

tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir 

maupun batin ; --------------------------------------------- 

8. Bahwa  pihak keluarga telah berusaha menasehati 

dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon 

agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri 

dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ; ---------- 

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, 

Pemohon merasakan sudah tidak sanggup 

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan 

Termohon, karena kehidupan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi 

dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon 

memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan 

ini dengan perceraian ; ------------------------------------ 

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, 

permohonan Pemohon untuk mengajukan 

permohonan cerai talak terhadap Termohon atas 

dasar ketidak harmonisan hubungan keluarga dan 

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan 

perkawinan, telah memenuhi unsur Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 poin ke 2 jo Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dan  pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar 

hukum tersebut untuk menyatakan permohonan cerai 

talak ini terpenuhi ;----------------------------------------- 

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam penyelesaian perkara ini; ---------- 
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon 

merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup 

berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu 

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama 

Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi: 

  

PRIMER  : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya ;------------------------------------------------- 

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang 

Pengadilan Agama Trenggalek ;------------------------- 

3. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar 

biaya perkara sesuai hukum ;----------------------------- 

 

SUBSIDER: 

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon 

perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – 

adilnya ;----------------------------------------------------------

  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan 

untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir 

sendiri dimuka persidangan ;---------------------------------- 

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan 

Termohon akan tetapi tidakberhasil dan untuk 

memaksimalkan usaha tersebut, majelis menempuh 
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upaya mediasi dengan hakim mediator atas pilihan 

parapihak bernama………….. dan dari hasil mediasi 

tesebut dilaporkan telah gagal mencapai perdamaian ;---- 

 Bahwa kemudian siding dilanjutkan dengan 

pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Pemohon ;------------------------- 

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, 

Termohon mengajikan jawaban yang disertai dengan 

gugatan rekonvensi sebagai berikut ;------------------------ 

 

Dalam Konvensi : 

…………… 

Dalam Rekonvensi : 

……………. 

Bahwa terhadap jawaban Termohon yang disertai 

gugatan rekonvensi tersebut Pemohon menyampaikan 

Replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tanggal  

sebagai berikut ;------------------------------------------------- 

Replik Dalam Konvensi : 

…….. 

Jawaban dalam Rekonvensi : 

……… 

 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil 

permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat 

sebagai berikut:  

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai 

dengan aslinya dan telah dinazegelen serta 
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bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 

Nomor : 1345/13/V/1998 tertanggal 08 Mei 1998, 

selanjutnya diberi kode P.1 ; ----------------------------- 

2. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah 

dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama 

Pemohon NIK : 3503126710880001 yang 

dikeluarkan di Trenggalek pada tanggal 17 

Nopember 2012 (P.2) ; --------------------------------

  

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah 

mengajukan saksi-saksi yang telah didengar 

keterangannya dimuka persidangan, masing-masing 

bernama:  

1. SAIFUL MA’RUF bin SUHARTO, umur 45 tahun, 

agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di 

Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah 

menurut tata cara agamanya, saksi tersebut 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut:  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan 

Termohon, karena saksi kakak Pemohon ; -------- 

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan 

Termohon adalah suami isteri sah yang 

pelaksanaan pernikahannya pada bulan Mei 1998 

dan selama pernikahan tinggal bersama 

sebagaimana layaknya suami isteri di rumah 
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orang tua Pemohon selama 7 tahun dan akhirnya 

menempati rumahnya sendiri selama 7 tahun 

sampai sekarang ; ------------------------------------- 

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang 

telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 

2013 sampai dengan sekarang selama 2 bulan 

yang disebabkan antara keduanya sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran karena masalah 

ekonomi, yakni Termohon sering menuntut lebih 

sehingga jarang memberi nafkah kepada 

Termohon serta Termohon selalu berkata kasar 

dan sering mengejek Pemohon dan sejak saat itu 

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak 

pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya 

suami isteri; -------------------------------------------- 

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 

sebanyak 4 kali sebelum keduanya pisah tempat 

tinggal ; ------------------------------------------------- 

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa 

Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan Gabdusari, 

Kabupaten Trenggalek sedangkan Termohon 

tinggal di Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung ; ----------------------------------------- 

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua 

keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon 

dengan Termohon tetapi tidak berhasil ; ----------- 
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- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua 

keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon 

dengan Termohon tetapi tidak berhasil ; ----------- 

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon bekerja 

sebagai pedagang kopi di warungnya sendiri dan 

menyatakan bahwa penghasilan Pemohon kalau 

ramai bisa sampai 2 juta sedangkan kalau agak 

sepi kadang tidak sampai 1 juta ; ------------------- 

2. SITI ASROFUL MUTI’AH binti HABIBI, umur 37 

tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman 

di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah 

menurut tata cara agamanya, saksi tersebut 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut:  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan 

Termohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon 

; ---------------------------------------------------------- 

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan 

Termohon adalah suami isteri sah yang 

pelaksanaan pernikahannya pada bulan Mei 1998 

dan selama pernikahan tinggal bersama 

sebagaimana layaknya suami isteri di rumah 

orang tua Pemohon selama 7 tahun dan setelah 

itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah 

sendiri sampai sekarang serta  telah dikaruniai 

anak 2 orang ; ------------------------------------------ 
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- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang 

telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 

2013 sampai dengan sekarang selama 02 bulan 

yang disebabkan antara keduanya sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran karena masalah 

ekonomi, yakni Termohon sering menuntut lebih 

sehingga jarang memberi nafkah kepada 

Termohon serta Termohon selalu berkata kasar 

dan sering mengejek Pemohon dan sejak saat itu 

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak 

pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya 

suami isteri; -------------------------------------------- 

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 

sebanyak 2 kali sebelum keduanya pisah tempat 

tinggal ; ------------------------------------------------- 

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa 

Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan Gabdusari, 

Kabupaten Trenggalek sedangkan Termohon 

tinggal di Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung ; ----------------------------------------- 

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua 

keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon 

dengan Termohon tetapi tidak berhasil ; ----------- 

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon bekerja 

sebagai pedagang kopi di warungnya sendiri dan 

menyatakan bahwa penghasilan Pemohon kalau 
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ramai bisa sampai 2 juta sedangkan kalau agak 

sepi kadang tidak sampai 1 juta ; ------------------- 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-

saksi diatas, pihak Pemohon menyatakan 

membenarkannya ;--------------------------------------------- 

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya 

terhadap konvensi maupun dalil untuk memperkuat 

gugatan rekonvensinya, Termohon/Penggugat 

Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi masing-masing 

sebagai berikut : 

................................ 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-

saksi diatas, pihak Termohon menyatakan 

membenarkannya ;---------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah 

mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah 

bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;----------------- 

Bahwa pada pokoknya Pemohon menyampaikan 

kesimpulan.........sedangkan Termohon menyampaikan 

kesimpulannya ..........;----------------------------------------- 

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian 

putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam 

berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan 

dari putusan ini;------------------------------------------------- 
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Dalam Konvensi : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan 

permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan 

diatas; ------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 

pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah 

dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk 

wewenang Pengadilan Agama Trenggalek karena tidak 

adanya sanggahan dari para pihak ; ------------------------- 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon 

telah hadir sendiri kemudian majelis telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 39 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 82 Undang-

undang No. 7 tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, 

selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 

telah ditempuh upaya Mediasi akan tetapi juga tidak 

berhasil ; --------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telh 

menikah dengan Termohon pada tanggal…………dan 

hingga kini perkawinan tersebut belum pernah putus 

sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk 

mengajukan perkara ini ; ------------------------------------
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam 

permohonannya mendalilkan bahwa rumahtangganya 

telah terjadi pertengkaran sejak…..……..;------------------ 

Menimbang, bahwa Termohon dalam 

jawabannya pada pokoknya sebagai berikut : 

…….; ------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab 

tersebut yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini 

adalah dengan perselisihan antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan 

kembali ;--------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah 

mengakui adanya perselisihan pertengkaran dalam 

rumah tangganya dengan Pemohon, maka pengakuan 

berdasarkan pasal 183 HIR adalah merupakan bukti 

sempurna sehingga memberatkan kepada pihak 

Termohon sendiri ;--------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon 

tetap mengajukan alat bukti oleh karena Termohon yang 

telah dipanggil sebanyak dengan patut hadir 

dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga 

pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut dihadiri 

oleh Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim 

berpendapat proses mediasi dapat diterapkan kepada 

para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Makamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang 

selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah 
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ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim 

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka 

dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap 

perkara ini proses mediasi dapat diterapkan ; -------------- 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam 

permohonannya pada pokoknya mohon diceraikan dari 

Termohon dengan alasan  antara Pemohon dan 

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni 

Termohon Termohon sering menuntut lebih sehingga 

jarang memberi nafkah kepada Termohon serta 

Termohon selalu berkata kasar dan sering mengejek 

Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi 

sebagaimana layaknya suami isteri yang puncaknya 

sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang 

selama 02 bulan antara Pemohon dan Termohon telah 

pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumahnya 

bersama di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek sedangkan Termohon 

tinggal di Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ; ----- 

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan 

bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 1345/13/V/1998 tertanggal 08 Mei 1998 yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan rejoagung Kabupaten Tulungagung, 

telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon dengan 
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Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya 

permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai 

landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan 

tersebut; --------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah 

diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan 

ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. 

pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -------------------------

 Menimbang, berdasarkan dalil-dalil yang sudah 

tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah 

sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain 

saling melengkapi, maka Majelis Hakim telah 

menemukan fakta dalam persidangan yang pada 

pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan 

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus yang disebabkan karena masalah 

ekonomi, Termohon sering menuntut lebih sehingga 

jarang memberi nafkah kepada Termohon serta 

Termohon selalu berkata kasar dan sering mengejek 

Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi 

sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sejak  bulan 

Desember 2013 sampai dengan sekarang selama 02 

bulan, mereka telah telah pisah tempat tinggal, Pemohon 

tinggal di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan 

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek sedangkan Termohon 

tinggal di Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung 
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Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan 

sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu ataupun 

berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri; -------- 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu 

mengetengahkan dalil syar’i yang berkaitan dengan 

perkara ini sebagai berikut: ----------------------------------- 

 

 

 

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat benci 

terhadap suaminya, maka Hakim boleh  

menetapkan jatuhnya talak suami,” (Kitab 

Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);  

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan 

bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil 

permohonannya, yaitu terbukti bahwa antara Pemohon 

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk 

dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat 

hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, 

dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan 

perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 

39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, 

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 ayat 1 

HIR, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat 



 

366 

 

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu kul’iy 

Pemohon kepada Termohon ; -------------------------------- 

Menimbang,  bahwa setelah kedua belah pihak 

pisah, Termohon tidak pernah diberi nafkah baik lahir 

maupun batin dan begitu juga dengan anak-anaknya 

yang sekarang ikut Termohon juga tidak dinafkahi ; ----- 

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut 

Termohon meminta kepada Pemohon nafkah selama dua 

bulan, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anaknya 

sampai dewasa ; ------------------------------------------------ 

Menimbang, karena Termohon dapat 

membuktikan seluruh dalil-dalil dan tuntutannya, maka 

dengan ini Majelis Hakim mengabulkan tuntutan 

Termohon ; ------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya 

permohona Pemohon dan tuntutan Termohon, maka 

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 

Trenggalek untuk mengirim salinan putusan ini yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungwaru 

Kabupaten Tulungagung dan kepada Pegawai Pencatat 

Nikah KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek untuk didaftar dan dicatat putusan perceraian 

tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu. (Vide: 

pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); ------------------ 
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah 

menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan 

pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya 

perkara dibebankan kepada Pemohon ; --------------------- 

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan 

perundang-undangan lain yang berhubungan dengan 

perkara ini ; ----------------------------------------------------- 

 

MENGADILI 

 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ---------------- 

2. Mengabulkan tuntutan Termohon atau Penggugat 

Rekonvensi kepada Pemohon atau Tergugat 

Rekonvensi sesuai dengan kemampuan ; -------------- 

3. Menghukum kepada Pemohon atau Tergugat 

Rekonvensi untuk memberikan kekurangan nafkah 

dua bulan, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah 

anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Tiga juta rupiah) 

kepada Penggugat ; --------------------------------------- 

4. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak 

satu kuli’y kepada Termohon ; -------------------------- 

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 

Trenggalek untuk menyampaikan salinan putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Gandusari  Kabupaten 
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Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu ; ------------------------------------ 

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus 

dua puluh satu ribu  rupiah); ---------------------------- 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan 

Agama Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 

Masehi bertepatan dengan tanggal ……….… 1435 

Hijriyah, oleh kami MUHAMAD NGIZUDIN AL-

AMIN, S.HI, MH. sebagai Hakim Ketua, AHMAD 

SYARIF HIDAYATULLOH, S.HI. dan REZA NUR 

ADIKARA, S. HI., masing-masing sebagai hakim 

anggota dibantu oleh MUH. AS’AD, S.HI. sebagai 

panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, 

dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan 

dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ; -------------- 

 

Hakim Anggota Ketua Majelis 

  

ttd. ttd. 

  

Ahmad Syarif 

Hidayatulloh, S. HI. 

Muhamad Ngizudin Al-

Amin, S.HI, MH. 
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Hakim Anggota Panitera Pengganti 

  

ttd. ttd. 

  

Reza Nur Adikara, S.HI. Muh. As’ad, S.HI. 

 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran Rp. 30.000,- 

2. Biaya Proses Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan Rp. 330.000,- 

4. Materai  Rp. 6.000,- 

5. Redaksi Rp. 5.000,- 

Jumlah Rp. 421.000,- 

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh 

Panitera 

Pengadilan Agama Trenggalek 

 

 

 

AHMAD MUNAWAR, S.HI, MH. 



 

 

SKENARIO PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA 

KASUS WANPRESTASI IJARAH 

 

Hakim Ketua  : Usamah Abdurrahman 

Hakim Anggota 1 : Mohamad Syahreza Pahlevi 

Hakim Anggota 2 : Maharani Nubdzoh Fithroty 

Panitera  : Finis Triani 

Penggugat  : Dewi Sartika 

KH Penggugat  : Aip Wahidzul Latif 

Tergugat  : Taufik Ismail 

KH Tergugat  : Tryas Titi Sari 

Saksi 1    : Ruchima 

Saksi 2    : Qaedi Qasthary 

Saksi 3    : Vina Fitriana 

Petugas    : Abdul Rohim bin Ismail 

 

 

A. SIDANG PERTAMA[UPAYA DAMAI] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat, pada hari 

ini Jum’at tanggal 13 November 2015 

dengan susuna majelis hakim sebagai 

berikut ;Usamah Abdurrahman, S.H.I, 

M.E.I. sebagai hakim ketua, Muhammad 

Syahreza Pahlevi, S.H.I, M.H.I sebagai 

hakim anggota 1, danMaharani Nubdzah 

Fithroty, S.H.I, M.H.I sebagai hakim 

anggota 2. 



 

 

Sidang akan dimulai, majelis hakim 

memasuki ruang sidang, hadirin 

dimohon berdiri.”(setelah duduk majelis 

hakim) 

 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 

 

Hakim Ketua : “SidangPengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 

tingkat pertama dengan Nomorperkara 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin,Tanggal09 November 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.”(Ketuk palu 3X) 

Panitera : “Penggugatatas namaDewi Sartikadan 

tergugat atas namaTaufiq Ismail, dan  

atau kuasa hukumnya 

dipersilahkanuntuk memasuki ruang 

sidang”. 

Hakim Ketua : “Selamat pagi, saudari Penggugat. 

Apakah saudari dalam kondisi sehat wal 

afiat?” 

Penggugat : “Selamat pagi, Yang Mulia. Ya, saya 

dalam keadaaan sehat wal afiat. 

Hakim Ketua  : “Saudari siap mengikuti persidangan 

hari ini?” 

Penggugat  : “Siap, Yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah saudari penggugat, tolong 

sebutkan indentitas anda, siapa nama 



 

 

lengkap anda, berapa umur anda, dan 

apakah pekerjaan anda?” 

Penggugat : “Saya, Dewi Sartika, umur 30 tahun, 

dan pekerjaan saya wiraswasta.” 

Hakim Ketua  : “Apakah saudari dalam hal ini 

didampingi oleh kuasa hukum?” 

Penggugat : “Iya, Yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Kepada saudara kuasa hukum, tolong 

sebutkan identitas anda, siapa nama 

anda, berkantor dan beralamat dimana?” 

Kuasa Hk. Penggugat  : “Yang mulia, nama saya Aip 

Wahidzul Latif, umur 32 tahun, 

berkantor di LKBH Aip and Partners 

beralamat di Jalan Linggamanik, Desa 

Panyingkiran, Surabaya.” 

Hakim Ketua :“Tolong tunjukkan kartu advokat 

saudara, dan juga KTP dari saudari 

penggugat kepada hakim anggota 2.” 

Kuasa Hk. Penggugat  : “Baik, Yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Kepada tergugat dan kuasa hukumnya 

untuk melihat kartu advokat saudara 

kuasa hukum penggugat dan KTP dari 

penggugat.” 

Kuasa Hk.Tergugat :Baik yang mulia 

Hakim Ketua  :“Saudara Kuasa Hukum pihak 

Penggugat,silahkan diambil kembali 

kartu advokatdan KTP penggugat.” 

Kuasa Hk. Penggugat :“Baik yang muila.” 

Hakim Ketua : “Dipersilahkan kepada hakim anggota I 

untuk memeriksa identitas dari saudara 

tergugat.” 

Hakim Anggota I : “Apakah saudara tergugat dalam 

kondisi sehat wal afiat?” 



 

 

Tergugat : “Ya, Yang mulia, saya dalam kondisi 

sehat wal afiat.” 

Hakim Anggota I : “Saudara siap untuk mengikuti 

persidangan ini?” 

Tergugat : “Siap, Yang mulia.” 

Hakim Anggota I : “Saudara tergugat, sebutkan identitas 

anda, siapa nama anda? Berapa umur 

anda, dan apa pekerjaan anda?” 

Tergugat : “Saya Taufik Ismail, umur 35 tahun, 

bekerja sebagai wiraswasta.” 

Hakim Anggota I : “Apakah saudara dalam hal ini 

didampingi oleh kuasa hukum?” 

Tergugat : “Iya, Yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Kepada kuasa hukum tergugat, 

sebutkan nama saudari, berkantor 

dimana dan beralamat dimana?” 

Kuasa Hk. Tergugat : “Nama saya Tryas Titi Sari, berkantor 

di LKBH Tryas Law Firm, beralamat 

Jalan Mercubuana no. 9 Pegangsaan, 

Surabaya.” 

Hakim Anggota 1 :“Tolong tunjukkan kartu advokat 

saudari, surat kuasa saudari, dan juga 

KTP dari saudara tergugat kepada saya. 

Kepada kuasa hk. penggugat untuk 

melihat kartu advokat saudara kuasa 

hukum tergugat, surat kuasa,  dan KTP 

dari tergugat.” 

Kuasa Hk. Tergugat  : “Baik, Yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Kepada saudara kuasa hukum 

penggugat, apakah benar?” 

Kuasa Hk. Penggugat  : “Ya, benar Yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Saudara-saudara sekalian, sebelum 

perkara ini akan kami periksa, saya akan 

mengajak saudara-saudara untuk 



 

 

merenungkan kembali makna dari 

adanya kasus ini. Jika ada perselisihan 

atau permasalahan harus mampu 

dikendalikan dan diselesaikan secara 

baik. Nah, untuk kasus ini menurut saya 

bila saudara-saudara Penggugat dan 

Tergugat menyadari marilah 

diselesaikan secara damai 

saja.Bagaimana saudara Penggugat ?” 

Kuasa Hk. Penggugat :“Yang Mulia, sebenarnya klien saya sudah 

berusaha melakukan musyawarah untuk 

menyelesaikan perkara ini dengan 

kepihakan namun pihak tergugat selalu 

menghindar”. 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara Tergugat?” 

Kuasa Hk. Tergugat :“Yang mulia, saya sependapat dengan 

yang mulia, sebenarnya saya kaget dan 

sangat saya sesalkan saudari Dewi 

mengajukan perkara ini ke Pengadilan.” 

Hakim Ketua : “Saya ingin bertanya langsung pada 

Penggugat, bagaimana saudari 

penggugat, apakah perkara ini akan 

dilanjutkan atau tidak?” 

Penggugat : “Yang mulia, saya sudah tidak kuat 

lagi dengan musyawarah dan berharap 

persidangan tetap melanjutkan.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, apabila memang Penggugat 

tetap tidak mau berdamaimaka kami 

akan meneruskan kasus ini untuk 

diperiksa. Kemudian, saudara sekalian, 

mengingat upaya damai pada siang ini 

masih belum dapat diterima, maka 

sesuai dengan PERMA NO.1 Tahun 

2008, bahwa saudara sekalian 



 

 

diharuskan untuk melakukan Mediasi. 

Apakah saudara sendiri yang memilih 

mediator atau diserahkan ke majelis 

hakim?bagaimana saudara penggugat?” 

Penggugat :“Kami bersepakat untuk menyerahkan 

hakim mediator dari majelis hakim yang 

mulia.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara tergugat?” 

Tergugat :“Ya, Yang mulia, kami setuju untuk 

didamaikan dalam upaya mediasi, dan 

saya setuju mediator yang ditunjuk 

langsung oleh majelis hakim. 

Hakim Ketua : Membutuhkan tenggang waktu berapa 

lama saudara penggugat?” 

Penggugat : “Satu minggu yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara tergugat?” 

Tergugat : “Baik yang mulia, satu minggu.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, kalau begitu saya tetapkan 

hakim anggota 2Maharani Nubdzoh 

Fitrothysebagai hakim mediator. Karena 

proses mediasi diadakan diluar 

persidangan, maka siding akan 

dilanjutkan kembali setelah adanya 

laporan hasil mediasi dari hakim 

mediator. Saya harapkan para pihak 

hadir kembali ke sidang ini dengan relas 

panggilan, dengan ini sidang saya 

nyatakan ditunda dan ditutup.(Ketuk 

palu 3X). Panitera tolong disampaikan 

agenda sidang minggu depan.” 

Panitera : “Baik yang mulia, sidang kedua 

dengan agenda pembacaan hasil mediasi 

akan dilaksanakan pada hari Senin, 

tanggal 16 November 2015, setelah para 



 

 

pihak menerima relas panggilan, 

dimohon para pihak dan kuasa 

hukumnya hadir tepat waktu. Majelis 

hakim meninggalkan ruang sidang, 

hadirin dipersilahkan berdiri. 

Wassalammualaikum, Wr. Wb.” 

 

B. SIDANG KEDUA[PEMBACAAN HASIL MEDIASI] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat,dengan 

agenda mendengarkan hasil mediasi, 

pada hari ini Senin tanggal 16 November 

2015, akan dimulai, majelis hakim 

memasuki ruang sidang, hadirin 

dimohon berdiri.”  

 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 

 

Ketua Majelis Hakim : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 

tingkat pertama dengan Nomor perkara 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin, Tanggal 16 November 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.” (Ketuk Palu 3X) 



 

 

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika 

dan tergugat atas nama Taufiq Ismail, 

dan  atau kuasa hukumnya dipersilahkan 

untuk memasuki ruang sidang”. 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, apakah saudari 

dalam keadaan sehat wal afiat?” 

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, apakah saudara 

dalam kondisi sehat wal afiat?” 

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat.” 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, bagaimana hasil 

proses mediasi yang telah dilakukan?” 

Penggugat :“Hasil proses mediasi tidak berjalan 

dengan baik yang mulia, dan kami 

benar-benar telah melaksanakan proses 

mediasi.” 

Hakim Ketua :“Saudari hakim anggota 2, apakah 

proses mediasi kedua belah pihak sudah 

dijalankan dan bagaimana hasilnya?” 

Hakim Anggota 2 :“Alhamdulillah saya sudah 

menjalankan tugas yang diberikan 

kepada saya oleh yang mulia, dengan 

hasil berikut; pihak penggugat tetap 

bersikukuh dengan argumennya dan 

begitu puladengan pihak tergugat bahwa 

tidak seperti yang dibutuhkan.” 

Hakim Ketua : “Terimakasih atas kerja keras saudari 

mediator untuk mendamaikan kedua 

belah pihak, walaupun hasilnya kedua 

belah pihak tetap pada pendiriannya 

masing-masing. Oleh karena itu, saya 

nyatakan proses mediasi gagal.” (ketok 



 

 

palu 1x) “Baiklah, selanjutnya, karena 

kedua belah pihak sudah didampingi 

oleh kuasa hukum masing-masing, pihak 

penggugat apakah sudah siap untuk 

membacakan gugatannya?” 

Kuasa Hk. Penggugat : “Kami siap membacakannya yang 

mulia.” 

Hakim Ketua : “Dari pihak tergugat, apakah sudah 

mendapatkan salinan dari gugatan yang 

akan dibacakan?” 

Kuasa Hk.Tergugat : “Sudah yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, kepada kuasa hukum 

penggugat, dipersilahkan membacakan 

gugatannya.” 

(Kuasa hukum penggugat membacakan gugatan) 

Hakim Ketua : Saudara penggugat, Apakah gugatan 

saudara masih ada yang perlu 

disempurnakan?” 

Penggugat : “Tidak yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara Tergugat, apakah 

sudah memahami dan mengerti maksud 

gugatan saudara Penggugat?” 

Penggugat : “Sudah yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, terhadap gugatan 

yang telah dibacakan tadi akan saudara 

jawab dengan lisan atau tulisan?” 

Kuasa Hk. Tergugat : “Akan kami jawab secara tulisan yang 

mulia, dan kami mohonkan untuk 

ditunda minggu depan guna menyiapkan 

jawaban dan bisa kami sampaikan 

minggu depannya.” 

(Hakim ketua menanyakan kepada kedua hakim anggota) 

Hakim Ketua : “Baiklah, karena tergugat dan kuasa 

hukumnya belum siap untuk 



 

 

menyampaikan jawabannya, maka 

sidang saya nyatakan ditunda untuk 

minggu depan dan ditutup. (Ketok palu 

3x) Panitera mohon dicatatkan untuk 

agenda minggu depan dan 

disampaikan.” 

Panitera : “Sidang ketiga dengan agenda 

mendengarkan jawaban tergugat akan 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal  23 

November 2015, dimohon para pihak 

dan kuasa hukumnya datang tepat 

waktu. Majelis hakim meninggalkan 

ruang sidang, hadirin dipersilahkan 

berdiri.Wassalammualaikum, Wr.Wb.” 

 

C. SIDANG KETIGA[PEMBACAAN JAWABAN TERGUGAT] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat, pada hari 

ini Senin, tanggal 23 November 2015, 

dengan agenda pembacaan jawaban 

tergugat,akan dimulai, majelis hakim 

memasuki ruang sidang, hadirin 

dimohon berdiri.”  

 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 

 

Hakim Ketua : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 

tingkat pertama dengan Nomor perkara 



 

 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin, Tanggal 23 November 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.” (Ketok Palu 3X) 

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika 

dan tergugat atas nama Taufiq Ismail, 

dan  atau kuasa hukumnya dipersilahkan 

untuk memasuki ruang sidang”. 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, apakah saudari 

dalam keadaan sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, apakah saudara 

dalam kondisi sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara tergugat, sudah 

siapkah saudara untuk 

membacakanjawaban atas gugatan 

penggugat?” 

Kuasa Hk. Tergugat : “Kami sudah siapyang mulia.” 

Hakim Ketua : “Silahkan kuasa hukum tergugat 

menyerahkan salinan jawaban tergugat 

kepada majelis hakim dan kepada kuasa 

hukum penggugat.” 

Kuasa Hk. Tergugat : “Baik yang mulia.” 



 

 

Hakim Ketua : “Kuasa hukum tergugat dipersilahkan 

membacakan jawabannya.” 

Kuasa Hk. Tergugat : “Baik yang mulia.”  

(Kuasa Hukum Tergugat membacakan jawaban) 

Hakim Ketua : “Bagaimana masih ada lagi yang akan 

saudara tergugat sampaikan?” 

Tergugat : “Tidak yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Bagaiman saudari penggugat, apakah 

jawaban dari saudara penggugat sudah 

jelas? apakah akan memberikan jawaban 

secara lisan atau tulisan?” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Secara garis besar, kami sudah 

memahami jawaban tergugat, tetapi 

kami butuh waktu untuk menyusun 

replik dari jawaban tergugat tersebut. 

Jadi kami memohon waktu satu minggu 

untuk menyiapkannya sehingga bisa 

kami sampaikan pada sidang 

selanjutnya?” 

(Hakim ketua menanyakan kepada kedua hakim anggota) 

Hakim Ketua : “Baiklah, karena penggugat dan kuasa 

hukumnya belum siap untuk 

menyampaikan replik atas jawaban 

tergugat, maka sidang saya nyatakan 

ditunda untuk minggu depan dan 

ditutup.”(Ketok palu 3x) 

“Panitera mohon dicatatkan untuk 

agenda minggu depan dan 

disampaikan.” 

Panitera : “Sidang keempat dengan agenda 

mendengarkan replik akan dilaksanakan 

pada hari Senin, tanggal 30 Desember 

2015, dimohon para pihak dan kuasa 

hukumnya datang tepat waktu. Majelis 



 

 

hakim meninggalkan ruang sidang, 

hadirin dipersilahkan berdiri. 

Wassalammualaikum, Wr.Wb.” 

 

D. SIDANG KEEMPAT[PEMBACAAN REPLIK DAN DUPLIK] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat, pada hari 

ini Senin, tanggal 30 November 2015, 

dengan agenda pembacaan replik, akan 

dimulai, majelis hakim memasuki ruang 

sidang, hadirin dimohon berdiri.”  

 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 

 

Hakim Ketua : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 

tingkat pertama dengan Nomor perkara 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin, Tanggal 30 November 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.” (Hakim mengetuk palu 

3x tanda dibukanya sidang). 

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika 

dan tergugat atas nama Taufiq Ismail, 



 

 

dan  atau kuasa hukumnya dipersilahkan 

untuk memasuki ruang sidang”. 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, apakah saudari 

dalam keadaan sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, apakah saudara 

dalam kondisi sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara penggugat, 

apakah saudara akan sudah siap 

membacakan repliknya?” 

Kuasa Hk. Penggugat  : “Kami sudah siap yang mulia.” 

(membacakan Replik) 

Hakim Ketua : “Silahkan saudari kuasa hukum 

penggugat menyerahkan salinan 

repliknya kepada majelis hakim dan 

kuasa hukum tergugat” 

Kuasa Hk. Penggugat :“Baik yang mulia” 

Hakim Ketua : “Silahkan kuasa hukum penggugat 

membacakan repliknya.” 

(Pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat) 

Hakim Ketua :“Apakah kuasa hukum tergugat sudah 

jelas dengan replik yang dibacakan oleh 

kuasa hukum Penggugat?” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara tergugat apakah 

saudara akan mengajukan Duplik secara 

lisan atau tertulis?” 



 

 

Kuasa Hk. Tergugat : “Saya akan mengajukan duplik secara 

lisan yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, tolong sampaikan duplik 

saudara.” 

Kuasa Hk. Tergugat : “Kami tetap berpegang teguh pada 

jawaban yang sudah kami sampaikan 

pada sidang yang lalu, dan kami 

menolak semua dalil yang disampaikan 

oleh penggugat baik dalam gugatannya 

maupun dalam jawabannya hari ini. 

(Penjelasan duplik dari tergugat) 

Hakim Ketua : “Baik, karena masing-masing pihak 

tetap bersikukuh pada dalil-dalilnya, 

maka untuk menentukan siapa yang 

benar dan siapa yang salah, maka sidang 

hari ini saya tunda untuk minggu depan 

dengan agenda pembuktian. Pembuktian 

untuk sidang minggu depan diberikan 

terlebih dahulu kepada pihak penggugat. 

Dimohon penggugat untuk 

menghadirkan barang bukti dan saksi-

saksinya minggu depan. Dengan ini saya 

nyatakan sidang ditunda dan ditutup. 

(Ketuk palu 3x) 

 

“Panitera tolong diumumkan perihal 

sidang selanjutnya.” 

 

Panitera : “Sidang kelima, dengan agenda 

pembuktian dari pihak penggugat akan 

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 

Desember 2015. Dimohon para pihak 

dan kuasa hukumnya hadir tepat waktu. 

Majelis hakim meninggalkan ruang 



 

 

sidang, hadirin dipersilahkan 

berdiri.Wassalammualaikum, Wr.Wb. 

 

E. SIDANG KELIMA[MENDENGARKAN KESAKSIAN SAKSI 

PENGGUGAT] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat, pada hari 

ini Senin, tanggal 7 Desember 2015 

dengan agenda pembuktian dari pihak 

penggugatakan dimulai, majelis hakim 

memasuki ruang sidang, hadirin 

dimohon berdiri.”  

 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 

 

Hakim Ketua : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 

tingkat pertama dengan Nomor perkara 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin, Tanggal 7 Desember 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.” (Hakim mengetuk palu 

3x tanda dibukanya sidang). 

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika 

dan tergugat atas nama Taufiq Ismail, 



 

 

dan  atau kuasa hukumnya dipersilahkan 

untuk memasuki ruang sidang”. 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, apakah saudari 

dalam keadaan sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, apakah saudara 

dalam kondisi sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudari penggugat dan 

kuasa hukumnya, sudah siap untuk 

menghadirkan saksi-saksinya dan juga 

barang bukti lainnya?” 

Kuasa Hk.Penggugat  : “Kami sudah siap yang mulia, kami 

sudah membawa alat bukti berupa surat 

perjanjian ijarah, dan juga kami telah 

menghadirkan sejumlah saksi.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, kuasa hukum silahkan maju 

ke depan untuk memperlihatkan barang 

bukti tertulisnya kepada majelis hakim.” 

Kuasa Hk.Penggugat  : “Baik yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Mohon hakim anggota 1 untuk 

memeriksa keabsahan barang bukti 

tertulis yang diajukan pihak penggugat.” 

Hakim Anggota 1 :”Baik yang mulia.” 

(Hakim anggota 1 memeriksa 

keabsahan barang bukti tertulis dari 

pihak penggugat) 



 

 

Hakim Ketua : “Bagaimana hakim anggota 1, apakah 

barang bukti yang disampaikan sah?” 

Hakim Anggota 1 : “Barang bukti tertulis yang 

disampaikan sah yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Kuasa hukum tergugat mohon ke 

depan untuk menyaksikan alat bukti 

tertulis dari penggugat.” 

Kuasa Hk.Tergugat  : “Baik yang mulia” (Memeriksa alat 

bukti tertulis) 

   

“Alat bukti tertulis sah yang mulia.”  

 

Hakim Ketua : “Baiklah, mohon kuasa hukum 

tergugat kembali ke tempatnya. Maka 

berkaitan dengan alat bukti tertulis yang 

telah diajukan saya akan memberi kode 

P1 terhadap surat perjanjian ijarah 

sebagai alat bukti sah dan berharga. 

Untuk kuasa hukum penggugat, adakah 

alat bukti yang akan disajikan lagi?” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Ada yang mulia, kami akan 

menghadirkan seorang saksi yaitu 

saudari Ruchima.” 

Hakim Ketua : “Panitera tolong dipanggilkan saksi 

dari pihak penggugat.” 

Panitera : “Baik yang mulia, untuk saudari 

Ruchima, sebagai saksi dari pihak 

penggugat diharapkan masuk ke ruang 

sidang.” 

(Saksi masuk ruang sidang) 

Hakim Ketua : “Untuk saudari saksi, sebelum anda 

memberikan kesaksian pada sidang ini, 

saya akan terlebih dahulu menyumpah 



 

 

saudari, untuk petugas silahkan 

dipersiapkan.” 

Petugas : “Baiklah yang mulia, untuk saudari 

saksi dimohonkan untuk berdiri.” (Para 

saksi berdiri) 

Hakim Ketua : “Untuk saudara saksi, mohon tirukan 

apa yang saya ucapkan; ‘Saya 

bersumpah, saya akan mengatakan yang 

sebenar-benarnya, tidak lain dari yang 

sebenar-benarnya. Apabila tidak sesuai 

dengan kenyataan, maka saya siap 

menanggung resiko.”(Para saksi 

menirukan dengan Al-Qur’an diatas 

kepala). “Untuk saudari saksi, saudari 

tahu kenapa saudari dipanggil?” 

Saksi 1 : “Ya, yang mulia, saya tahu.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, sebelum lebih dalam, saya 

akan menanyakan terlebih dahulu 

tentang identitas saudari. Benar saudari 

bernama Ruchima? Berumur 28 tahun? 

Dan pekerjaan anda adalah sekretaris 

pribadi saudari penggugat? 

Saksi 1 : “Benar yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, hakim anggota 1 

dipersilahkan untuk memberikan 

pertanyaan selanjutnya kepada saudari 

saksi 1.” 

Hakim Anggota 1 : “Baik yang mulia. Saudari saksi, saya 

hendak bertanya apakah ada hubungan 

kekerabatan antara anda dengan saudari 

penggugat? 

Saksi 1 : “Saya tidak memiliki hubungan 

kekerabatan sama sekali dengan saudari 

penggugat yang mulia.” 



 

 

Hakim Anggota 1 :”Apakah anda mengenal pihak 

tergugat?” 

Saksi 1 :”Iya yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 :”Sejauh apa anda mengenalnya?” 

Saksi 1 :”Saya hanya kenal nama beliau dan 

mengetahui bahwasanya beliau termasuk 

salah satu penyewa ruko Mawar Ungu 

milik pihak penggugat.” 

Hakim Anggota 1 : “Apakah benar bahwa pihak tergugat 

belum membayarkan uang sewa ruko?” 

Saksi 1 : “Benar yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 :“Berapa tahun?” 

Saksi1 :“2 tahun” 

Hakim Anggota 1 : “Apakah saudara memiliki bukti 

bahwasannya pihak tergugat belum 

membayar uang sewa ruko?” 

Saksi 1 : “Maaf yang mulia, saya tidak memiliki 

bukti secara tertulis, namun saya 

menemani Ibu Dewi Sartika sebagai 

penggugat selama dua tahun ini, dan 

beliau belum mendapatkan kiriman 

pembayaran. 

Hakim Anggota 1 : “Berdasarkan isi jawaban dari pihak 

tergugat, disebutkan bahwasanya 

tergugat telah membayarkan uang 

pembayaran sewa ruko untuk periode 

2013 dan 2014 senilai 40 juta kepada 

anda. Apakah itu benar?” 

Saksi 1 : “Tidak yang mulia. Itu tidak benar dan 

saya merasa tidak pernah menerima 

uang sejumlah tersebut.”  

Kuasa Hk. Tergugat :”Maaf yang mulia, berdasarkan 

kesaksian klien saya bahwasanya dia 

telah membayarkan uang tersebut 



 

 

kepada saudari saksi yang merupakan 

sekretaris dari pihak penggugat.” 

Hakim Anggota 1 :”Saudari saksi Apakah anda yakin 

dengan jawaban anda?” 

Saksi 1 :”Iya yang mulia saya tetap yakin 

seyakin-yakinnya bahwa saya tidak 

pernah menerima uang senilai 40 juta 

dari Bapak Taufiq Ismail.” 

Hakim Anggota 1 : “Saya rasa cukup pertanyaan dari saya 

kepada saksi dari pihak penggugat.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudari penggugat, apakah 

sudah cukup kesaksian dari saksi 

saudari?” 

Penggugat : “Saya rasa sudah cukup yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, kalau begitu saya rasa 

kesaksian dari pihak penggugat sudah 

cukup. Kalau ada alat bukti lainnya lagi 

silahkan dihadirkan disini.” 

Kuasa Hk.Penggugat  : “Tidak ada lagi yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Untuk kuasa hukum tergugat, apakah 

sudah siap dengan alat buktinya?” 

Kuasa Hk. Tergugat : “Kami belum siap yang mulia. Kami 

meminta waktu satu minggu untuk 

mempersiapkannya.” 

Hakim Ketua  : “Baiklah, Karena tergugat belum siap 

dengan alat buktinya, maka saya rasa 

persidangan kali ini cukup sampai disini.  

Untuk agenda sidang selanjutnya adalah 

pembuktian dari pihak tergugat. Pihak 

tergugat dimohon untuk menghadirkan 

barang bukti dan saksi-saksinya pada 

persidangan mendatang di minggu 

depan. Maka, dengan ini sidang saya 



 

 

nyatakan ditunda dan ditutup.”(Ketok 

palu 3x) 

 

“Panitera tolong dibacakan agenda 

minggu depan.” 

 

Panitera : “Sidang dengan agenda mendengarkan 

kesaksian dari saksi pihak tergugat akan 

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 

Desember 2015. Dimohon para pihak 

dan kuasa hukumnya hadir tepat waktu. 

Majelis hakim meninggalkan ruang 

sidang, hadirin dipersilahkan 

berdiri.Wassalammualaikum, Wr.Wb.” 

 

F. SIDANG KEENAM[MENDENGARKAN KESAKSIAN SAKSI 

TERGUGAT] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat, pada hari 

ini Senin, tanggal 14 Desember 2015 

dengan agenda pembuktian dari pihak 

tergugat akan dimulai, majelis 

hakim memasuki ruang sidang, hadirin 

dimohon berdiri.” (Para hadirin berdiri 

dan majelis hakim masuk ruang sidang 

dengan urutan hakim anggota 1, ketua 

hakim,dan hakim anggota 2) 

 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 



 

 

Hakim Ketua : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 

tingkat pertama dengan Nomor perkara 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin, Tanggal 14 Desember 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.” (Hakim mengetuk palu 

3x tanda dibukanya sidang). 

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika 

dan tergugat atas nama Taufiq Ismail, 

dan  atau kuasa hukumnya dipersilahkan 

untuk memasuki ruang sidang”. 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, apakah saudari 

dalam keadaan sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : Saudara tergugat, apakah saudara 

dalam kondisi sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan? 

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan. 

Hakim Ketua : “Bagaimana saudara tergugat dan 

kuasa hukumnya, sudah siap untuk 

menghadirkan saksi-saksinya dan juga 

barang bukti lainnya? 



 

 

Kuasa Hk.Tergugat  : “Kami sudah siap yang mulia, kami 

sudah membawa alat bukti berupa nota 

transfer pembayaran, dan juga kami 

telah menghadirkan sejumlah saksi. 

Hakim Ketua : “Baiklah, kuasa hukum silahkan maju 

ke depan untuk memperlihatkan barang 

bukti tertulisnya kepada majelis hakim.” 

Kuasa Hk.Tergugat  : “Baik yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Mohon hakim anggota 2 untuk 

memeriksa keabsahan barang bukti 

tertulis yang diajukan pihak tergugat.” 

Hakim Anggota 2 :”Baik yang mulia.” 

(Hakim anggota 2 memeriksa 

keabsahan barang bukti tertulis dari 

pihak penggugat) 

Hakim Ketua : “Bagaimana hakim anggota 2, apakah 

barang bukti yang disampaikan sah? 

Hakim Anggota 2 : “Barang bukti tertulis yang 

disampaikan berupa nota pembayaran 

sah yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Kuasa hukum penggugat mohon ke 

depan untuk menyaksikan alat bukti 

tertulis dari tergugat. 

Kuasa Hk.Penggugat : “Baik yang mulia” (Memeriksa alat 

bukti tertulis) 

 

“Alat bukti tertulis ini tidak sah yang 

mulia. Alat bukti ini palsu” 

 

Hakim Ketua : “Baiklah, mohon kuasa hukum 

penggugat kembali ke tempatnya. Maka 

berkaitan dengan alat bukti tertulis yang 

telah diajukan saya akan memberi kode 

P1 terhadap nota pembayaran sebagai 



 

 

alat bukti sah dan berharga. Untuk kuasa 

hukum penggugat, adakah alat bukti 

yang akan disajikan lagi?” 

Kuasa Hk.Tergugat   : “Ada yang mulia, kami akan 

menghadirkan dua orang saksi yaitu 

saudara Qaedi Qasthary dan saudari 

Vina Fitriana.” 

Hakim Ketua : “Panitera tolong dipanggilkan saksi-

saksi dari pihak tergugat.” 

Panitera : “Baik yang mulia, untuk saudara Qaedi 

Qasthary dan saudari Vina Fitriana, 

sebagai saksi dari pihak tergugat 

diharapkan masuk ke ruang 

sidang.”(Saksi masuk ruang sidang) 

Hakim Ketua : “Untuk para saksi, sebelum 

memberikan kesaksian pada sidang ini, 

saya akan terlebih dahulu menyumpah 

anda, untuk petugas silahkan 

dipersiapkan.” 

Petugas : “Baiklah yang mulia, untuk para saksi 

dimohonkan untuk berdiri.” (Para saksi 

berdiri) 

Hakim Ketua : “Untuk para saksi, mohon tirukan apa 

yang saya ucapkan; ‘Saya bersumpah, 

saya akan mengatakan yang sebenar-

benarnya, tidak lain dari yang sebenar-

benarnya. Apabila tidak sesuai dengan 

kenyataan, maka saya siap menanggung 

resiko.”(Para saksi menirukan dengan 

Al-Qur’an diatas kepala) 

 

“Untuk saudari saksi kedua, dimohon 

keluar terlebih dulu.” 



 

 

Hakim Ketua : “Untuk saudara saksi, saudara tahu 

kenapa saudara dipanggil?” 

Saksi 2 : “Ya, yang mulia, saya tahu.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, sebelum lebih dalam, saya 

akan menanyakan terlebih dahulu 

tentang identitas saudari. Benar saudari 

bernama Qaedi Qasthary? Berumur 38 

tahun? Dan pekerjaan anda saat ini 

adalah sebagai karyawan di PT. 

Merdeka Sentosa? Namun begitu, 

hingga bulan lalu anda bekerja sebagai 

Satpam pada kantor rumah toko Mawar 

Ungu? 

Saksi 2 : “Benar yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, hakim anggota 2 

dipersilahkan untuk memberikan 

pertanyaan selanjutnya kepada saudari 

saksi.” 

Hakim Anggota 2 : “Baik yang mulia. Saudara saksi, saya 

hendak bertanya apakah ada hubungan 

kekerabatan antara anda dengan saudara 

tergugat? 

Saksi 2 : “Saya tidak memiliki hubungan 

kekerabatan sama sekali dengan saudara 

tergugat yang mulia.” 

Hakim Anggota 2 :“Apakah saudara kenal dengan saudara 

tergugat?” 

Saksi 2 : “Saya mengenalnya yang mulia.” 

Hakim Anggota 2 : “Sejak kapan anda mengenal saudara 

tergugat?” 

Saksi 2 : “Saya mengenal baik beliau ketika saya 

masih menjadi satpam di Ruko Mawar 

Ungu, karena beliau adalah salah satu 

penyewa. Tahun lalu.” 



 

 

Hakim Anggota 2 :“Baiklah, sejauh apa anda mengenal 

beliau?” 

Saksi 2 :“Hanya sebatas itu yang mulia.” 

Hakim Anggota 2 :“Anda dihadirkan sebagai saksi dari 

pihak tergugat, karena anda dianggap 

mengetahui bahwasanya pihak tergugat 

telah membayarkan uang sewa. Apakah 

benar demikian?” 

Saksi 2 :“Benar yang mulia. Saya 

menyaksikannya sendiri bahwa pihak 

tergugat telah membayarkan 

pembayaran tersebut.” 

Penggugat : “Itu bohong yang mulia.” 

Hakim Anggota 2 :“Saudari penggugat dimohon untuk 

diam terlebih dahulu. Apakah anda 

yakin saudara saksi?” 

Saksi 2 :“Saya tidak bohong yang mulia. Saya 

yakin.” 

Hakim Anggota 2 :“Saya akan melanjutkan pertanyaan, 

kapan tepatnya saudara tergugat 

membayar? 

Saksi 2 : “Sebagaimana yang tertera pada nota 

pembayaran tersebut yang mulia. 

Pembayaran tersebut terjadi pada hari 

Senin pada tanggal 3 Juni tahun ini.” 

Hakim Anggota 2 : “Apakah pada saat itu anda melihat 

dengan mata kepala anda sendiri, 

saudara saksi?” 

Saksi 2 : “Iya yang mulia. Saya melihatnya 

dengan kepala saya sendiri.” 

Hakim Anggota 2 : “Masih ingatkah saudara kapankah 

waktunya, apakah pagi, siang, atau 

sore?” 

Saksi 2 : “Waktunya siang hari yang mulia.” 



 

 

Hakim Anggota 2  : “Tepatnya pukul berapa saudara?” 

Saksi 2 : “Sekitar pukul satu atau dua yang 

mulia.” 

Hakim Anggota 2 : “Baiklah. Saya rasa pertanyaan dari 

saya sudah cukup.” 

Hakim Ketua : “Hakim Anggota 1, apakah ada yang 

ingin ditanyakan kepada saudara saksi?” 

Hakim Anggota 1 : “Ada yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah kepada hakim anggota 1, 

dipersilahkan untuk mengutarakan 

pertanyaan kepada saksi?” 

Hakim Anggota 1 : “Saudara saksi, anda adalah satpam di 

Ruko Mawar ungu, benar begitu? 

Saksi 2 : “Saat ini sudah tidak lagi yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Iya, sejak kapan anda tidak lagi 

menjadi satpam di ruko mawar ungu?” 

Saksi 2 : “Sejak dua bulan yang lalu yang 

mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Anda tidak lagi menjadi satpam di 

ruko mawar ungu karena mengundurkan 

diri atau bagamaimana? 

Saksi 2 : “Saya mengundurkan diri yang mulia.” 

Penggugat : “Bohong yang mulia. Dia tidak lagi 

menjadi satpam di ruko saya karena saya 

pecat.” 

Hakim Anggota 1 : “Saudari penggugat dimohon untuk 

tenang terlebih dahulu. Saudara saksi 

benarkah yang saudara katakan tadi?” 

Saksi 2 :“Benar yang mulia. Saya tidak 

berbohong.” 

Hakim Anggota 1 : “Baiklah, kalau begitu apa alasan 

saudara saksi mengundurkan diri?” 

Saksi 2 : “Saya ingin mencoba pekerjaan yang 

lain yang mulia.” 



 

 

Penggugat : “Bohong yang mulia. Dia saya pecat 

karena sering meninggalkan pos di 

waktu jaga yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Saudari penggugat dimohon tenang 

terlebih dahulu. Nanti ada kesempatan 

untuk membantahnya. Benarkah apa 

yang saudara saksi katakan tadi? 

Saksi 2 : “Benar yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Baiklah saya rasa cukup pertanyaan 

dari saya untuk saksi pertama ini.” 

Hakim Ketua : “Selanjutnya kami beri kesempatan 

pada saudari penggugat untuk 

memberikan bantahan atas kesaksian 

saksi barusan.” 

Penggugat : “Terima kasih yang mulia. Apa yang 

disampaikan oleh saudara Qaedi adalah 

bohong yang mulia. Faktanya adalah 

saya memberhentikan beliau karena saya 

berkali-kali mendapati beliau tidak ada 

di pos pada jam jaga. Saya sudah 

berkali-kali menegurnya, tetapi tetap 

saja tidak berubah.” 

Kuasa Hk. Penggugat : “Yang mulia, izinkan kami mengajukan 

sejumlah pertanyaan kepada saudara 

saksi.” 

Hakim Ketua : “Silahkan saudara kuasa hukum.” 

Kuasa Hk.Penggugat  : “Terima kasih yang mulia. Saudara 

saksi benarkah anda melihat dengan 

mata kepala anda sendiri bahwa saudara 

tergugat membayarkan uangnya?” 

Saksi 2 : “Ya, saya melihatnya sendiri.” 

Kuasa Hk.Penggugat  : “Berarti anda juga melihat dengan mata 

kepala anda sendiri bahwa saudara 

tergugat membayarkan uang tersebut 



 

 

langsung pada saudari Ruchima sebagai 

sekretaris dari penggugat.” 

Saksi 2 : “Eh... iya, saya melihatnya sendiri.” 

Kuasa Hk.Penggugat  : “Pertanyaan dari saya cukup yang 

mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah. Saudara saksi, terimakasih 

atas kesaksiannya, silahkan mengambil 

identitas dan meninggalkan ruang 

sidang. Panitera dimohon memanggilkan 

saksi kedua dari pihak tergugat.” 

Panitera : “Baik yang mulia, untuk saudari Vina 

Fitriana saksi kedua dari pihak tergugat 

dipersilahkan untuk memasuki ruang 

sidang.” (saksi 3 memasuki ruang 

sidang)” 

Hakim Ketua : “Nama anda Vina Fitriana, benar 

begitu? 

Saksi 3 : “Benar yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Anda berumur 27 tahun, merupakan 

karyawan di kantor pemasaran ruko 

Mawar Ungu, hingga saat ini?” 

Saksi 3 : “Iya yang mulia, benar.” 

Hakim Ketua : “Apakah ada hubungan kekerabatan 

antara anda dengan saudara tergugat?” 

Saksi 3 : “Tidak ada yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Anda sudah berapa lama bekerja di 

ruko mawar ungu?” 

Saksi 3 : “Baru setahun ini yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana pekerjaan saudari di 

kantor pemasaran ruko tersebut?” 

Saksi 3 : “Saya bekerja sebagai tenaga 

kebersihan yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, pada waktu pembayaran 

apakah anda melihatnya?” 



 

 

Saksi 3 : “Saya melihatnya yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Kapankah waktunya itu?” 

Saksi 3 : “Tanggal 3 Juni itu yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Pagi, siang, atau sore?” 

Saksi 3 : “Siang sekitar pukul 1 atau 2 begitu 

yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Saya rasa pertanyaan dari saya sudah 

cukup. Hakim Anggota 1 ada yang 

hendak ditanyakan?” 

Hakim Anggota 1 : “Ada yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Silahkan kepada hakim anggota 1 

untuk bertanya.” 

Hakim Anggota 1 : “Baik yang mulia. Saudari saksi, 

hingga kini anda masih bekerja dengan 

saudari penggugat, benar begitu?” 

Saksi 3 : “Iya yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Bagaimana hubungan anda dengan 

saudari penggugat?” 

Saksi 3 : “Hubungan saya dengan bu Dewi 

Sartika baik-baik saja yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Kalau dengan saudara tergugat, kapan 

saudari mengenal beliau?” 

Saksi 3 : “Saya tahu Pak Taufik sejak lama yang 

mulia, karenabeliau adalah salah satu 

penyewa ruko. Tetapi saya belum lama 

mengenal beliau yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Kapan tepatnya anda mengenal 

beliau?” 

Saksi 3 : “Saya mengenal beliau minggu lalu 

yang mulia.” 

Hakim Anggota 1 : “Pertanyaan saya cukup yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, hakim anggota 2 ada yang 

ingin disampaikan?” 

Hakim Anggota 2 : “Tidak ada yang mulia.” 



 

 

Hakim Ketua : “Kami berikan kesempatan kepada 

pihak penggugat untuk memberikan 

bantahan.” 

Penggugat : “Jujur saja saya kaget yang mulia. Vina 

ini adalah salah satu karyawan saya. 

Setiap hari bekerja dengan baik. Tapi 

kenapa dia memberikan kesaksian 

bohong seperti itu.” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Perkenankan saya untuk memberikan 

sejumlah pertanyaan kepada saudari 

saksi yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Silahkan saudara kuasa hukum.” 

Kuasa Hk.Penggugat :  “Baik yang mulia. Apakah anda 

mengenal dengan saudari Ruchima, 

sekretaris pribadi ibu Dewi?” 

Saksi 3 : “Iya, saya mengenalnya.” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Apakah saudari tahu bahwasanya 

pembayaran sewa adalah kepada saudari 

Ruchima?” 

Saksi 3 : “Iya saya tahu” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Saudari saksi, benarkah anda 

menyaksikan sewaktu saudara tergugat 

membayar?” 

Saksi 3 : “Eee... Iya saya menyaksikan.” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Anda menyaksikannya secara 

langsung Pak Taufik menyerahkan uang 

kepada saudari Ruchima sebagai ?” 

Saksi 3 : “Eee... Iya. Saya yakin sekali.” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Berarti anda telah berbohong.” 

Saksi 3 : “Tidak. Saya tidak berbohong.” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Tahukah anda bahwa pada tanggal 3 

Juni tersebut saudari Ruchima sedang 

tidak berada di tempat dan tidak 

bekerja? Dia sedang di luar kota.” 



 

 

Saksi 3 : ”Hmm... Tapi saya yakin sekali pada 

waktu itu melihat langsung Bu Ruchima 

menerima pembayaran dari Pak Taufik.” 

Kuasa Hk.Penggugat: ”Yang mulia, saya memiliki bukti bahwa 

saudari Ruchima tidak berada di tempat 

ketika itu.  Kebetulan beliau sekarang 

ada di ruang sidang ini dan 

membawanya.” 

Hakim Ketua : “Baiklah, silahkan dibawakan ke depan 

alat bukti tersebut.” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Baik yang mulia, ini adalah tiket museum 

yang dikunjungi oleh Saudari Ruchima 

pada tanggal 3 Juni itu.” (sambil 

menunjukkan di hadapan majelis 

hakim) 

Hakim Ketua : “Baik, alat bukti ini sah. Saudara 

tergugat beserta kuasa hukum 

dipersilahkan melihat dan memeriksa 

alat bukti ini.” 

Tergugat : “Ini pasti palsu yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Silahkan kembali ke tempat saudara 

tergugat. Saudari saksi dipersilahkan 

melihat dan memeriksa alat bukti ini.” 

Saksi 3 : “Hmm..” 

Hakim Ketua : “Saudari saksi, ada lagi yang hendak 

disampaikan?” 

Saksi 3  : “Sudah cukup yang mulia.” 

Hakim Ketua :“Baiklah. Saudara tergugat, apakah ada 

alat bukti lain yang hendak dihadirkan?” 

Tergugat : “Sudah cukup yang mulia. Tidak ada 

lagi yang ingin kami tambahkan.” 

Hakim Ketua : “Untuk sidang selanjutnya pembacaan 

kesimpulan dan musyawarah majelis 

hakim. Untuk sidang kali ini saya rasa 



 

 

sudah cukup, maka dengan ini saya 

nyatakan sidang ditunda dan ditutup. 

(Ketuk palu 3x) Panitera tolong bacakan 

agenda sidang minggu depan. 

Panitera : Sidang dengan agenda pembacaan 

kesimpulan dari pihak penggugat dan 

tergugat akan dilaksanakan pada hari 

Senin, tanggal 21 Desember 2015. 

Dimohon para pihak dan kuasa 

hukumnya hadir tepat waktu. Majelis 

hakim meninggalkan ruang sidang, 

hadirin dipersilahkan berdiri. 

Wassalammualaikum, Wr.Wb. 

 

G. SIDANG KETUJUH[PEMBACAAN KESIMPULAN] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat, pada hari 

ini Senin, tanggal 21 Desember 2015 

dengan agenda pembacaan kesimpulan 

dari para pihak, akan dimulai, majelis 

hakim memasuki ruang sidang, hadirin 

dimohon berdiri.” (Para hadirin berdiri 

dan majelis hakim masuk ruang sidang 

dengan urutan hakim anggota 1, ketua 

hakim,dan hakim anggota 2) 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 

Hakim Ketua : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 



 

 

tingkat pertama dengan Nomor perkara 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin, Tanggal 21 Desember 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.” (Hakim mengetuk palu 

3x tanda dibukanya sidang). 

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika 

dan tergugat atas nama Taufiq Ismail, 

dan  atau kuasa hukumnya dipersilahkan 

untuk memasuki ruang sidang”. 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, apakah saudari 

dalam keadaan sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, apakah saudara 

dalam kondisi sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Saudara penggugat sudahkah siap 

untuk membacakan kesimpulannya?” 

Penggugat : “Sudah yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, sudahkah siap untuk 

membacakan kesimpulannya? 

Tergugat : “Sudah yang mulia.” 



 

 

Hakim Ketua : “Silahkan kuasa hukum penggugat 

membacakan kesimpulannya, kemudian 

disusul oleh kuasa hukum tergugat.” 

Kuasa Hk.Penggugat : Baik yang mulia.”(membacakan 

kesimpulan penggugat) 

Hakim Ketua : “Selanjutnya kuasa hukum silahkan 

membacakan kesimpulannya.” 

Kuasa Hk.Tergugat : “Baik yang mulia.” (membacakan 

kesimpulan tergugat) 

Hakim Ketua : “Setelah mendengar kesimpulan dari 

masing-masing pihak, saya ingin 

menanyakan apakah masih tetap ingin 

menindaklanjuti kasus ini? Untuk 

saudari penggugat, apakah masih hendak 

menindaklanjuti kasus ini?” 

Kuasa Hk.Penggugat : “Iya yang mulia, kami tetap ingin 

menindaklanjuti kasus ini.” 

Hakim Ketua : “Bagaimana pihak tergugat?” 

Kuasa Hk.Tergugat : “Kami dari awal sebenarnya tidak ingin 

kasus ini dilanjutkan, tetapi bila pihak 

penggugat inginnya demikian, maka apa 

boleh buat.” 

Hakim Ketua : “Baiklah. Kami akan menindaklanjuti 

kasus ini dengan memusyawarahkannya. 

Kepada pihak penggugat dan tergugat 

dimohon untuk keluar dari ruang sidang 

terlebih dahulu.” 

(Majelis Hakim melakukan musyawarah) 

Hakim Ketua  : “Panitera dimohon untuk 

mempersilahkan pihak penggugat dan 

tergugat memasuki ruangan.” 

Panitera  : “Baik yang mulia, untuk para 

pihak dan kuasanya dimohon memasuki 

ruang sidang.” 



 

 

Hakim Ketua : “Untuk para pihak diharapkan 

memperhatikan dengan seksama. 

Dengan ini, berdasarkan hasil 

musyawarah majelis hakim, maka 

majelis hakim akan menyusun putusan 

dan sidang pembacaan putusan akan 

disampaikan pada dua minggu yang 

akan datang. Dengan ini saya nyatakan 

sidang ditunda & ditutup.(ketuk palu 3x) 

“Panitera, dimohon untuk membacakan 

agenda sidang selanjutnya.” 

Panitera : “Sidang dengan agenda pembacaan 

putusan akan dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 4 Januari 2016. Dimohon 

para pihak dan kuasa hukumnya hadir 

tepat waktu. Majelis hakim 

meninggalkan ruang sidang, hadirin 

dipersilahkan berdiri. 

”Wasalammualaikum, Wr.Wb. 

 

H. SIDANG KEDELAPAN[PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM] 

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang 

Pengadilan Agama Surabaya dengan 

nomor perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. 

Surabaya tentang kasus wanprestasi 

ijarah, antara Saudari Dewi Sartika 

sebagai penggugat melawan saudara 

Taufik Ismail sebagai tergugat, pada hari 

ini Senin tanggal 4 Januari 2016 dengan 

agenda pembacaan putusan akan 

dimulai, majelis hakim memasuki ruang 

sidang, hadirin dimohon berdiri.” (Para 

hadirin berdiri dan majelis hakim masuk 

ruang sidang dengan urutan hakim 



 

 

anggota 1, ketua hakim,dan hakim 

anggota 2) 

 

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.” 

 

Hakim Ketua : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, 

yang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara perdata pada 

tingkat pertama dengan Nomor perkara 

696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada 

hari Senin, Tanggal 4 Januari 2015 

antara saudari Dewi Sartika sebagai 

penggugat melawan saudara Taufik 

Ismail sebagai tergugat, dengan ucapan 

Bismillahirrahmanirrahim, saya 

nyatakan sidang dibuka dan terbuka 

untuk umum.” (Hakim mengetuk palu 

3x tanda dibukanya sidang). 

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika 

dan tergugat atas nama Taufiq Ismail, 

dan  atau kuasa hukumnya dipersilahkan 

untuk memasuki ruang sidang”. 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat, apakah saudari 

dalam keadaan sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, apakah saudara 

dalam kondisi sehat wal afiat dan siap 

mengikuti persidangan?” 

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi 

sehat wal afiat dan siap mengikuti 

persidangan.” 



 

 

Hakim Ketua : “Saudari penggugat sudah siap untuk 

mendengarkan pembacaan putusan?” 

Penggugat : “Sudah yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Saudara tergugat sudah siap untuk 

mendengarkan pembacaan putusan?” 

Tergugat : “Sudah yang mulia.” 

Hakim Ketua : “Kepada hakim anggota 1 tolong 

dibacakan hasil keputusannya.” 

Hakim Anggota 1 : “Baik yang mulia.” (Hakim anggota 1 

membacakan putusan) 

Hakim Ketua : “Apabila dalam keputusan majelis 

hakim masih ada yang keberatan, 

silahkan mengajukan banding, untuk 

disidang kembali. Saya beri jangka 

waktu 14 hari setelah para pihak dan 

kuasa hukumnya menerima salinan 

putusan ini. Sidang pada hari ini telah 

selesai, maka sidang ditutup. (ketuk 

palu 3x)  

 

“Marilah bersama-sama kita baca 

hamdalah.” 

 

Hadirin      :“Alhamdulillahirobbil ‘Alamin” 

Hakim Ketua :“Wassalamualaikum wr.wb.” 

 

 

 

 

 



 

 

PENULIS I:  

Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I 

Dosen Hukum di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 

mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan hukum 

sejak medio tahun 2017- sekarang. Selain itu juga 

pengajar di STID al Furqon (2016-Sekarang). Alumni S1 

Al Azhar University Cairo tahun 2012 dan Universitas 

Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Beberapa tulisannya 

antara lain, Kedudukan dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU No.6 Tahun 

2014(Tesis), Dialektika Fatwa & Hukum Positif Di 

Indonesia (Jurnal Justicia 2018), Fatwa dan Hukum 

Positif Di Indonesia (Disampaikan pada tanggal 1 Mei 

2018 di acara diskusi Lembaga Konsultasi dan Bantuan 

Hukum (LKBH) IAIN PONOROGO), Konsep dan 

Implementasi Toleransi Beragama Islam dan Budha di 

Dusun Sodong (Penelitian 2018), Pilkades Langsung 

Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Jurnal Al Syahsiah, 

2020), Pengantar Tata Hukum di Indonesia (2020). 

Adapun diantara tulisan-tulisan lainnya yang dimuat di 

media online antara lain, Ahlu Halli wa Al ‘ahdi, 

Memahami Fiqh Politik (Siyasah) dan lain sebagainya. 

 

PENULIS II: 

Martha Eri Safira, M.H 

Dosen Hukum di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Aktif 

dalam kegiatan tulis menulis serta  dalam pengabdian 

masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Diantara 



 

 

tulisan-tulisannya adalah Hukum Acara Perdata (Buku) 

Hukum Ekonomi Indonesia (buku), Kajian Hukum 

Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan (Jurnal), The Criminal 

Cases of Childrens With Legal Conflicts: Litigation and 

Non-Litigation Resolutions (Jurnal), Law is a tool of 

social engineering dalam penanganan tindak pidana 

korupsi di indonesia ditinjau dari hukum islam dan 

perundang-undangan di indonesia, dan lain sebagainya. 

Selain aktif di bidang penulisan dan pengajaran, beliau 

juga aktif dalam membimbing Mahasiswa dalam 

komunitas debat, esay dan peradilan sekaligus sebagai 

ketua Laboratorium Peradilan Semu di Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo. 

 

PENULIS III: 

Neneng Uswatun Khasanah, Lc., M.Ud 

Dosen di Fakultas Syariah Universitas Darussalam 

Gontor (UNIDA) pada mata kuliah Kompilasi Hukum 

Islam, Fiqh, Munakahat dan mata kuliah lainnya. Alumni 

Al Azhar University (2002), Institut Studi Islam 

Darussalam Gontor (2013). Beliau aktif Mengajar 

sebagai Dosen di. Lahir di Pandeglang 12 Mei 1978. 

Beberapa tulisannya antara lain Al Maslahah Al 

Mursalah (Jurnal), Kajian Akademik Raperda Inisiatif 

DPRD kabupaten Ponorogo tentang Perlindungan 

Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan 

(Penelitian). 
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