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PEDOMAN TEKNIS PERADILAN AGAMA 

DALAM BUKU II PASCARAKERNAS AKBAR 

 

 

PENGANTAR  
 

       Guna mewujudkan praktek peradilan dan 

penampilan (ferformance) pengadilan yang semakin 

tertib dan handal yang bermuara pada 

tegakkembalinya citra, wibawa, dan martabat 

pengadilan, setidaknya sejak tahun 1994, dalam 

khazanah peradilan kita telah terintrodusir 

pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 

pengadilan yang tertuang dalam "Buku", dan kini 

dikenal ada empat "Buku", yaitu Buku I, Buku II, 

Buku III, dan Buku IV. Dua buku pertama, yaitu  

Buku I mengatur tentang apa yang harus dilakukan 

oleh pejabat pengadilan dalam tugasnya, yakni 

mengenai what to do  yang memuat` tentang 

pembagian tugas (job discription),  sedangkan 

dalam Buku II diattur tentang bagaimana caranya 

pejabat pengadilan harus melakukan tugasnya, 

yakni how to do it yang memuat tentang hukum 

acara formal pengadilan (formeel procesrecht). 

       Lahirnya "Buku" tersebut melalui beberapa 

tahap, yaitu pertama, diawali oleh  Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung  RI (KMARI) Nomor 

KMA/007/SK/II/1993 tanggal 6 Pebruari 1993 

tentang  Pembentukan Panitia Ad Hok Penyusunan 

Buku Pedoman Kerja Ketua Pengadilan Negeri dan 

Ketua Pengadilan Tinggi  yang Seragam Seluruh 

Indonesia, di mana konsiderasinya antara lain 

adalah: 

 Perlu ada kerseragaman sikap dan pendapat 

serta langkah kebijaksanaan yang seragam bagi 

semua Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 

Pengadilan Tinggi  seluruh Idnonesia sebagai 

Pimpinan Pengadilan Umum dalam pelaksanaan 

tugas-tugasnya, baik tugas pokok maupun tugas-

tugas lainnya. 

 Praktek yang sekarang masih  terdapat 

perbedaan sikap dan langkah kebijaksanaan 

sebagai Pimpinan Pengadilan satu dengan yang 

lain, sehingga menimbulkan kesan yang kurang 
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pasti dalam memberikan pelayanan jasa hukum 

bagi masyarakat. 

 Pimpinan Mahkamah Agung sebagai pengawas 

tertinggi jalannya peradilan di seluruh 

Indonesia memandang perlu mengeluarkan pedoman 

kerja yang seragam untuk sementara bagi 

Pimpinan Pengadilan Umum guna menjamin 

terwujudnya kesatuan sistem peradilan yang 

utuh dalam menegakan hukum dan keadilan. 

 Team dimaksud diberi waktu selambat-lambatnya 

tanggal 31 Maret 1993 sudah dapat menghasilkan 

buku pedoman kerja dimaksud yang akan 

diberikan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri 

dan Ketua Pengadilan Tinggi untuk dipergunakan 

sebagai pedoman kerja mulai tanggal 1 April 

1993. 

       Dengan konsiderasi itu, KMARI membentuk 

Panitia Penyusunan Buku Pedoman Kerja yang 

Seragam bagi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 

Pengadilan Tinggi  seluruh Idnonesia. Dan, Team  

ini berhasil merumuskan Buku I Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

       Kedua, sebagai tindaklanjut dari KMARI 

Nomor KMA/007/SK/II/1993 tanggal 6 Pebruari 1993 

tersebut, lahir pula KMARI Nomor 

KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 Januari 1994 tentang 

Pembentukan Team Penyusunan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

yang konsiderasinya antara lain adalah: 

 Panitia penyusun Buku Pedoman Kerja yang 

dibentuk berdasarkan Surat KMARI  Nomor 

KMA/007/SK/II/1993 tanggal 6 Pebruari 1993 

telah menghasilkan Buku I Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

 Sebagai kelanjutan dari Buku I tersebut perlu 

segera`disusun Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan yang memuat 

cara pelaksanaan isi Buku I, sehingga dengan 

demikian isi Buku II merupakan satu kesatuan 

dengan Buku I. 

 Untuk itu perlu dibentuk Team Penyusunan Buku 

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan yang harus menyelesaikan tugasnya 

selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1994, agar 

kedua buku tersebut dapat dilaksanakan secara 
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bersama-sama dalam memasuki Pelita VI tanggal 

1 April 1994. 

      Dengan konsiderasi itu, KMARI membentuk 

Team yang bertugas untuk menyusun Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 

Dan, Team  ini berhasil merumuskan Buku II 

dimaksud. 

      Ketiga, Keputusan Ketua Mahkamah Agung  RI 

Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 

tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 

yang konsiderasinya adalah : 

 Memberlakukan Buku I dan Buku II bagi seluruh 

pengadilan dari semua lingkungan peradilan di 

seluruh Indonesia. 

 Memerintahkan semua Pengadilan, Hakim, Pejabat 

Kepaniteraan untuk melaksanakan Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

tersebut dalam Buku I dan Buku II secara  

seragam, disiplin, tertib dan 

bertanggungjawab. 

       Dengan konsiderasi itu, KMARI 

memutuskan: 

 Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 

bagi semua pengadilan dari semua lingkungan 

peradilan. 

 Pimpinan pengadilan bertugas mengawasi 

pelaksaan Buku I dan Buku II tersebut   dan 

melaporkannya secara periodik kepada Pimpinan 

Pengadilan di atasnya dan ke Mahkamah Agung. 

       Buku II tersebut hanya terdiri dari satu 

buku untuk empat lingkungan peradilan. 

       Pelaksanaan dan penerapan ketentuan yang 

terdapat dalam Buku I dan Buku II tersebut terus 

berjalan dan terdapat beberapa ketentuan yang 

memerlukan penyempurnaan edan itu  mendorong 

lahirnya Keputusan KMARI  Nomor 

KMA/044/SK/VII/1997 tanggal 25 Agustus 1997 

tentang Pembentukan Team Peneliti/Pemeriksa Buku 

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan yang konsiderasinya antara lain 

adalah: 

 Buku II akan dicetakulang pada Tahun Anggaran 

1997/1998 dan di dalamnya masih  terdapat 
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beberapa ketentuan yang perlu mendapat 

penyempurnaan. 

    Dengan konsiderasi itu, KMARI memutuskan: 

 Membentuk Team Peneliti/Pemeriksa Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan. 

 Memerintahkan kepada Team untuk melaksanakan 

tugasnya selambat-lambatnya selesai pada akhir 

September 1997. 

      Dalam jangka waktu selama satu bulan Team 

telah melaksanakan tugasnya dan akhirnya dapat 

menampilkan EDISI REVISI  Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II.  

      Ini dapat kita sebut  sebagai langkah 

keempat. 

  Dengan berlangsungnya  sistem satu atap, 

di mana seluruh badan peradilan berada di bawah 

Mahakamah Agung, maka KMARI menerbitkan Keputusan 

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 

tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman 

Pealaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 

yang konsiderasinya antara lain adalah: 

 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 

yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum 

Republik Indonesia. 

 Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh 

badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung 

melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

jalannya peradilan serta tingkah laku 

perbuatan hakim. 

 Dengan memperhatikan kedudukan Mahkamah Agung 

seperti tersebut, maka Mahkamah Agung 

menganggap perlu ditetapkannya perbaikan 

pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas, 

dan tegas tentang Pedoman Pealaksanaan Tugas 

dan Administrasi Pengadilan. 

 Ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam 

Buku II tentang Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan dianggap memenuhi syarat dipakai 

oleh Mahkamah Agung. 

 Untuk itu perlu memerintahkan kepada semua 

pejabat struktural dan fungsional  berserta 
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segenap aparat peradilan untuk melaksanakan 

Pedoman Pealaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II 

secara seragam, disiplin, tertib, dan 

bertanggungjawab. 

       Khusus untuk pengadilan dalam Lingkungan 

Peradilan Militer, KMARI menerbitkan Keputusan 

Nomor 084A/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 

tentang  Pedoman Teknis Administrasi dan 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan 

Peradilan Militer. 

       Ini dapat kita sebut   sebagai langkah 

kelima. 

       Pada tahun 2007, KMARI menerbitkan 

Keputusan Nomor 012/KMA/SK/II/2007, tanggal 5 

Pebruari 2007 tentang Pembentukan Tim 

Peyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku 

Tentang Pengawasan (Buku IV), yang konsiderasinya 

antara lain adalah: 

 Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) undang-undang 

Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menetapkan bahwa mahkamah Agung dan 

bdan-badan peradilan yang berada di bawahnya 

merupakan salah satu Pelaku Keuasaan 

Kehakiman. 

 Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh 

badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung 

untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

jalannya peradilan. 

 Memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah 

Agung perlu menyempurnakan Buku I, Buku II, 

Buku III, dan Buku tentang Pengawasan (Buku 

IV). 

       Pada tahun 2008, bertepatan dengan 

Rakernas Akbar disampaikanlah kepada para 

perserta Rakernas tersebut sejumlah buku yang di 

antaranya adalah Buku II. Kalau dulu       Buku 

II itu  dihimpun hanya dalam  satu buku untuk 

semua lingkungan peradilan, kini terdapat lima 

Buku II, yaitu: 

1. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus. 

2. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. 
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3. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Agama. 

4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

5. Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di 
Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan 

Militer. 

       Dalam kapasitasnya  sebagai Ketua  

Mahkamah Agung, Bapak Prof. DR. H. Bagir Manan, 

SH., MCL. pada Kata Pengantar Buku II tersebut, 

kecuali untuk Buku II Pedoman Teknis Administrasi 

dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam 

Lingkungan Peradilan Militer,  antara lain 

mengatakan: 

 Penelitian yag dilakukan selama lebih dari 

satu tahun untuk merevisi  Pedoman 

Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan di Lingkungan`Pengadilan (Buku II) 

telah selesai. Revisi dilakukan guna 

menyesuaikannya dengan berbgai undang-undang 

dan ketentuan baru mengenai peradilan yang 

telak berlaku dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir.  

 Buku ini dinamakan Buku II, yaitu pedoma 

teknis administrasi dan teknis peradilan di 

peradilan tingkat pertama dan tingkat banding 

serta lampiran formulir-formulir yang berlaku  

di setiap  lingkungan peradilan. 

 Dengan selesainya proses satu atap di 

Mahkamah Agung RI, dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari diharapkan dapat terwujud 

ketentuan-ketentuan yang mantap, jelas dan 

tegas tentang apa dan bagaimana tata kerja 

administrasi peradilan yang harus 

dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.  

       Ini dapat kita sebut  sebagai langkah 

keenam. 

      

 

PEDOMAN TEKNIS PERADILAN AGAMA 

 
     Khusus untuk pengadilan dalam  Lingkungan 

Peradilan Agama (PA), Buku II tersebut memuat 

tentang teknis administrasi untuk PA dan 

Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Teknis 



 7 

administrasi untuk PA antara lain memuat tentang 

penerimaan perkara (dengan 7 jenis uraian), 

persiapan persidangan (dengan 4 jenis jenis 

uraian), pelaksanaan persidangan (dengan 7 jenis 

jenis uraian), bundel, dan pengarsipan. Untuk PTA 

memuat tentang pendaftaran perkara banding 

(dengan 3 jenis uraian), persiapan persidangan, 

pemberkasan perkara banding, laporan, dan arsip 

berkas perkara banding.  

       Untuk teknis peradilan, terdiri dari 

kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar'iyah (dengan 8 jenis uraian), pedoman 

beracara pada PA, yang terdiri dari pedoman umum 

(dengan 41 jenis uraian), pedoman khusus, yang 

terdiri dari hukum keluarga (dengan 17 jenis 

uraian), hukum kewarisan; wasiat dan hibah; 

wakaf; ekonomi syari'ah; zakat, infak, dan 

shadaqah; sengketa kewenangan mengadili; dan  

itsbat rukyatul hilal. Selain itu masih ada juga 

Lampiran yang terdiri dari lampiran I mengenai 

Berita Acara Tentang Pernyataan Kesediaan Untuk 

Membayar, Lampiran II mengenai Berita Acara 

Pemberitahuan Akan Dilakukan 

Penyimpanan/Konsinyasi di Kas Kepaniteraan, dan 

Lampiran III mengenai Berita Acara 

Penyimpanan/Konsinyasi. 

       Yang penulis sajikan dalam tulisan 

ini hanyalah Pedoman Khusus  Teknis 

Peradilan di lingkungan Peradilan Agama, 

minus tiga lampirannya, dan juga tanpa ada 

pendapat sebagai tanggapan dari penulis. 

Teknis Peradilan dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

 HUKUM KELUARGA 

 POLIGAMI  
 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menganut asas monogami, kecuali 

hukum agama yang dianut menentukan lain. 

Suami yang beragama Islam yang menghendaki 

beristeri lebih dari seorang dapat mengajukan 

permohonan izin ke Pengdilan Agama/Mahkamah 

Syar'iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

2. Agar pemberian izin poligami oleh  Pengdilan 
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Agama tidak bertentangan dengan azas monogami 

yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa 

dan memutus perkara permohonan izin poligami  

harus berpedoman pada hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Permohonan izin poligami harus bersifat 

kontentius, pihak isteri didudukkan 

sebagai termohon. 

b. Alasan izin poligami yang diatur dalam 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 bersifat fakultatif, 

makasudnya bila salah satu persyaratan 

tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan 

Agama dapat memberi izin poligami. 

c. Persyaratan izin poligami yang diatur 

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif,  

maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat 

memberi izin poligami apabila semua 

persyaratan tersebut telah dienuhi. 

d. Harta bersama dalam hal suami beristeri 

lebih dari satu orang, telah diatur dalam 

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan 

tetapi pasal tersebut mengandung 

ketidakadilan, karena dalam keadaan 

tertentu dapat merugikan istri yang 

dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya 

pasal tersebut harus dipahami sebagaimana 

diuraikan berikut  ini. 

e. Harta yang diperoleh suami selama dalam 

ikatan perkawinan dengan istri pertama, 

merupakan harta benda bersama milik suami 

dan istri pertama. Sedangkan harta yang 

diperoleh suami selama dalam ikatan 

perkawinan dengan istri kedua dan selama 

itu pula suami masih terikat perkawinan 

dengan istri pertama, maka harta tersebut 

merupakan harta bersama milik suami, 

istri pertama dan istri kedua. Demikian 

pula halnya dengan perkawinan kedua 

apabila suami melakukan perkawinan dengan 

istri ketiga dan keempat.  

f. Ketentuan harta bersama tersebut tidak 

berlaku atas harta yang diperuntukkan 

bagi  istri kedua, ketiga dan keempat 
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(seperti rumah, perabotan rumah dan 

pakaian) sepanjang harta yang 

diperuntukkan istri kedua, ketiga  dan 

keempat itu tidak melebihi 1/3 

(sepertiga) dari harta bersama yang 

diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan 

keernpat. Contoh: Suami selama terikat 

perkawinan dengan istri kedua memperoleh 

harta bersama sebanyak 100.000.000. 

(seratus juta rupiah), dari harta bersama 

tersebut dibelikan rumah dan mobil untuk 

istri kedua sebesar Rp. 30.000.000. (tiga 

puluh juta rupiah), maka rumah dan mobil 

tersebut tidak menjadi harta bersama 

antara suami, istri pertama dan istri 

kedua. Yang menjadi harta bersama suami, 

istri pertama dan istri kedua adalah 

harta yang berjumlah Rp 70.000.000. 

(tujuh puluh juta rupiah). Jika suami 

membelikan rumah dan mobil untuk istri 

kedua sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh 

juta rupiah), maka harta yang 

diperuntukkan pada istri kedua diambil 

sebagian agar tidak melebihi 1/3 dari 

harta bersama yang nilainya Rp 

100.000.000. (seratus juta rupiah). 

g. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi 

suami yang mempunyai istri lebih dari 

satu orang karena kematian atau 

perceraian, cara perhitungannya adalah 

sebagaiberikut:  

Untuk istri pertama 1/2 dari harta 

bersama dengan suami yang diperoleh 

selama perkawinan, ditambah 1/3 x harta 

bersama yang diperoleh suami bersama 

dengan istri pertama dan istri kedua, 

ditambah 1/4 x harta bersama yang 

diperoleh suami bersama dengan istri 

ketiga, istri kedua dan istri pertama, 

ditambah 1/5 x harta bersama yang 

diperoleh suami bersama istri keempat, 

ketiga, kedua dan pertama.  

h. Harta yang diperoleh istri pertama, 

kedua, ketiga dan keempat merupakan harta 

bersama dengan suaminya, kecuali yang 

diperoleh  istri dari hadiah atau 

warisan. 
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i. Pada saat permohonan izin poligami, suami 

wajib pula mengajukan permohonan 

penetapan harta bersama dengan istri 

sebelumnya, atau harta bersama dengan 

istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami 

tidak mengajukan permohonan penetapan 

harta bersama yang digabung dengan 

permohonan izin poligami, istri atau 

istri-istrinya dapat mengajukan 

rekonvensi penetapan harta bersama. 

j. Dalam hal suaml tidak mengajukan 

permohonan penetapan harta bersama yang 

digabung dengan permohonan izin poligami 

dan istri terdahulu tidak mengajukan 

rekonvensi penetapan harta bersama dalam 

perkara permohonan izin poligami 

dimaksud, permohonan penetapan izin 

poligami harus dinyatakan tidak dapat 

diterima.  

 

 IZIN KAWIN, DISPENSASI KAWIN DAN 
WALI ADHAL 

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut 

prinsip bahwa calon suami istri harus telah 

matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah. Untuk itu, harus dicegah adanya 

perkawinan antara calon suami istri di bawah 

umur. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, 

calon suami istri yang masih berada di bawah 

usia 21 tahun dapat melangsungkan perkawinan 

dengan syarat mendapat izin terlebih dahulu 

dari orang tuanya, keluarganya dan atau 

walinya. Apabila orang tua, keluarga atau 

walinya tidak memberi izin, maka calon 

mempelai suami atau istri dapat mengajukan 

permohonan izin kawin kepada Pengadilan 

Agama. 

2. Calon suami istri yang beragama Islam dan 

belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang 

ingin melangsungkan perkawinan, orang tua 

yang bersangkutan harus mengajukan permohonan 

dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.  
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3. Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan 

perkawinan yang wali nikahnya tidak mau 

melaksanakan perkawinan dapat mengajukan 

permohonan penetapan wali adhal kepada 

Pengadilan Agama.  

4. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus 

perkara permohonan izin kawin, dispensasi 

kawin dan wali adhal harus mempedomani hal-

hal sebagai berikut : 

a. Permohonan izin kawin diajukan oleh calon 

mempelai yang belum berusia 21 tahun dan 

tidak mendapat izin dari orang tuanya, 

kepada Pengadilan Agama dalam daerah di 

mana calon mempelai tersebut bertempat 

tinggal. 

b. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh 

orang tua calon mempelai pria yang belum 

berusia 19 tahun, dan/atau calon mempelai 

wanita yang belum berusia 16 tahun kepada 

Pengadilan Agama dalam daerah di mana 

calon mempelai dan/atau orang tua calon 

mempelai tersebut bertempat tinggal. 

c. Permohonan izin kawin dan wali adhal yang 

diajukan oleh calon mempelai pria 

dan/atau calon mempelai wanita dapat 

dilakukan secara kumulatif kepada 

Pengadilan Agama dalam daerah hukum 

dimana calon mempelai pria dan wanita 

tersebut bertempat tinggal.  

d. Pengadilan Agama dapat memberikan izin 

kawin dan dispensasi kawin setelah 

mendengar keterangan dari orang tua, 

keluarga dekat atau walinya.  

e. Permohonan penetapan wali adhal diajukan 

oleh calon mempelai wanita yang wali 

nikahnya tidak mau melaksanakan 

pernikahan, kepada Pengadilan Agama dalam 

daerah di mana calon mempelai wanita 

tersebut bertempat tinggal.  

f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan 

permohonan penetapan wali adhal setelah 

mendengar keterangan orang tua atau 

keluarga dekatnya.  

g. Permohonan izin kawin, dispensasi kawin 

dan wali adhal bersifat voluntair yang 

produknya berbentuk penetapan. Jika 

Pemohon tidak puas dengan penetapan 
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tersebut, maka ia  dapat mengajukan upaya 

kasasi.  

h. Terhadap penetapan dispensasi kawin, izin 

kawin dan wali adhal yang diajukan oleh 

calon mempelai pria dan/atau wanita, 

dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua 

calon mempelai, keluarga dekat dan/atau 

orang yang berkepentingan lainnya kepada 

Pengadilan Agama yang mengeluarkan 

penetapan tersebut.  

 

 PENOLAKAN PERKAWINAN EX PASAL 21 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  

1. Calon suami istri yang akan melangsungkan 

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat 

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Apabila calon mempelai 

atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi 

syarat-syarat perkawinan, maka Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) dapat menolak dilang-

sungkannya perkawinan tersebut. 

2. Terhadap penolakan perkawinan dari PPN, calon 

mempelai dapat mengajukan permohonan 

pencabutan surat penolakan perkawinan dari 

PPN kepada Pengadilan Agama. 

3. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus 

perkara tersebut harus mempedomani hal-hal 

sebagai berikut:  

a. Kedua calon mempelai atau salah satu 

calon mempelai yang pelaksanaan 

perkawinannya ditolak oleh PPN, dapat 

mengajukan permohonan pencabutan surat 

penolakan PPN tersebut secara voluntair 

kepada Pengadilan Agama dalam daerah di 

mana PPN berkedudukan (ex Pasal 13 dan 14 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).  

b. Pengadilan Agama dalam daerah di mana PPN 

berkedudukan dapat mengabulkan permohonan 

pencabutan surat penolakan perkawinan 

dari PPN dan memerintahkan PPN untuk 

melaksanakan perkawinan kedua calon 

mempelai, bila menurut Pengadilan Agama 

surat penolakan perkawinan tersebut tidak 
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mempunyai alasan hukum.  

c. Produk Pengadilan Agama atas permohonan 

pencabutan surat penolakan dari PPN 

tersebut berbentuk penetapan. Jika 

Pemohon tidak puas atas penetapan 

tersebut, Pemohon dapat mengajukan upaya 

hukum kasasi.  

d. Dalam hal Pegawai Pencatat Nikah tidak 

puas atas penetapan Pengadilan Agama 

tersebut Pegawai Pencatat Nikah dapat 

melakukan perlawanan terhadap penetapan 

tersebut.  

 

 

 PENCEGAHAN PERKAWINAN  

 

1. Calon suami istri yang akan melangsungkan 

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat 

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Apabila calon mempelai atau salah satu calon 

mempelai tidak memenuhi syarat-syarat 

perkawinan, maka orang tua, keluarga, wali 

pengampu dari calon mempelai dapat mengajukan 

pencegahan perkawinan kepada Pengadilan 

Agama.  

2. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus 

perkara tersebut harus mempedomani hal-hal 

sebagai berikut :  

a. Ayah, ibu, kakek, anak, cucu, saudara, 

wali nikah dan wali pengampu dari salah 

seorang calon mempelai dapat mencegah 

perkawinan, apabila ada calon mempelai 

tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan (ex Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).  

a. Mereka yang tersebut di atas berhak juga 

mencegah perkawinan apabila salah seorang 

calon mempelai berada di bawah pengampuan 

(ex Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974).  

b. Suami atau istri dapat mencegah 

perkawinan yang akan dilangsungkan oleh 

istri atau suaminya (ex Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974).  
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c. Jaksa (ex Pasal 65 KUH Perdata), PPN 

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) wajib 

 mencegah berlangsungnya perkawinan, 

apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 

ayat(1), Pasal 8 - 10 dan Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

dipenuhi (ex Pasal 16 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974). 

d. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan 

kepada Pengadilan Agama dalam daerah 

hukum di mana perkawinan akan 

dilangsungkan (ex Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974).  

e. Pengadilan Agama menyampaikan salinan 

surat permohonan pencegahan perkawinan 

kepada Kantor Urusan Agama, agar Kantor 

Urusan Agama tidak melangsungkan 

perkawinan kedua belah pihak yang 

bersangkutan, selama proses pemeriksaan 

di Pengadilan Agama.  

f. Proses pemeriksaan permohonan pencegahan 

perkawinan bersifat voluntair, produknya 

berupa penetapan dan atas penetapan 

tersebut dapat dilakukan upaya hukum 

kasasi oleh pemohon. 

g. Apabila permohonan pencegahan perkawinan 

tersebut dikabulkan, maka dalam waktu 

yang singkat Pengadilan Agama 

menyampaikan salinan penetapan tersebut 

kepada KUA di mana perkawinan itu akan 

dilangsungkan.  

h. Kedua calon mempelai atau salah satu 

calon mempelai yang merasa keberatan atas 

penetapan pencegahan perkawinan tersebut 

dapat mengajukan perlawanan atas 

penetapan tersebut kepada Pengadilan 

Agama yang memutus pencegahan perkawinan. 

i. Proses pemeriksaan perlawanan atas 

penetapan pencegahan perkawinan tersebut 

bersifat kontensius, dan terhadap 

putusannya dapat dilakukan upaya 

banding(ex Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 70 KUH Perdata dan 

Pasa1 817, 818 Rv).  
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 PEMBATALAN PERKAWINAN 

1. Calon suami istri yang akan melangsungkan 

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat 

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan telah 

dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau 

salah satu calon mempelai tidak memenuhi 

syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, 

keluarga, PPN dan jaksa dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan kepada 

Pengadilan Agama.  

2. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus 

perkara tersebut harus mempedomani hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan 

oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 

23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, kepada 

Pengadilan Agama dalam daerah hukum di 

mana perkawinan dilangsungkan atau di 

tempat tinggal kedua suami istri, suami 

atau istri, apabila para pihak yang 

melangsungkan perkawinan tidak memenuhi 

syarat-syarat perkawinan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 

s/d Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.  

b. Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan 

bersifat kontensius. Atas putusan 

pembatalan perkawinan dapat diajukan 

upaya hukum banding.  

c. Permohonan pembatalan perkawinan atas 

alasan perkawinan dilangsungkan di muka 

PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang 

tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri oleh dua orang saksi, tidak 

dapat diajukan apabila suami istri telah 

hidup bersama layaknya suami istri dan 

dapat memperlihatkan akta perkawinan yang 

dibuat oleh PPN yang tidak berwenang 

tersebut.  

d. Permohonan pembatalan nikah oleh suami 

atau istri atas alasan perkawinan 

dilangsungkan di bawah ancaman yang 

melanggar hukum dapat diajukan dalam 

jangka waktu 6 bulan sejak perkawinan 
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dilangsungkan kepada Pengadilan Agama 

dalam daerah hukum di mana perkawinan 

tersebut dilangsungkan.  

e. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah 

putusan Pengadilan Agama mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 

surut sejak saat berlangsungnya 

perkawinan, kecuali terhadap apa yang 

diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974.  

 

 PENGESAHAN PERKAWINAN/ITSBAT NIKAH 

  

1. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat 

atas dasar adanya perkawinan yang 

dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak 

dicatat oleh PPN yang berwenang. 

2. Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 

2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 

jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana te1ah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) 

Kompilasi  Hukum Islam.  

3. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasaI Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nornor 3 Tahun 

2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi 

Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya 

perkawinan yang dilangsungkan sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  

Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a 

Kompilasi Hukum Islam memberikan  peluang 

untuk pengesahan perkawinan yang tidak 

dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum 

atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nornor 

1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. 

Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum 

Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan 

Agama.  

4. Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN 

banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk 

mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, 

dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain 
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atas kebendaan. Oleh karena itu, Pengadilan 

Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan 

memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat 

nikah, agar proses pengesahan nikah/itsbat 

nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan 

perbuatan penyelundupan hukum.  

5. Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan, 

pemeriksaan dan penyelesaian permohonan 

pengesahan nikah/itsbat nikah harus mengikuti 

petunjuk-petunjuk sebagai berikut:  

a. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan 

oleh kedua suami istri atau salah satu 

dari suami istri, anak, wali nikah dan 

pihak lain yang berkepentingan dengan 

perkawinan tersebut kepada Pengadilan 

Agama dalam daerah hukum di mana 

perkawinan dilangsungkan.  

b. Proses pemeriksaan permohonan itsbat 

nikah yang diajukan oleh kedua suami 

istri bersifat voluntair, dan produknya 

berupa penetapan. Jika isi penetapan 

tersebut menolak permohonan itsbat nikah 

tersebut, maka pihak suami dan istri 

bersama-sama atau suami, istri masing-

masing dapat mengupayakan kasasi.  

c. Proses pemeriksaan permohonan itsbat 

nikah yang diajukan oleh salah seorang 

suami atau istri bersifat kontensius 

dengan mendudukkan istri atau suami yang 

tidak mengajukan permohonan sebagai pihak 

termohon, produknya berupa putusan dan 

terhadap putusan tersebut dapat 

diupayakan banding dan kasasi.  

d. Apabila dalam proses pemeriksaan 

permohonan itsbat nikah tersebut di atas 

diketahui bahwa suaminya masih terikat 

dalam perkawinan sah dengan perempuan 

lain, maka istri terdahulu tersebut harus 

dijadikan pihak dalam perkara. Jika 

pemohon tidak mau merubah permohonannya 

dengan memasukkan istri terdahulu sebagai 

pihak, permohonan tersebut harus 

dinyatakan tidak dapat diterima. 

e. Permohonan    itsbat nikah yang 

dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak 

lain yang berkepentingan harus bersifat 

kontensius, dengan mendudukkan suami dan 
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istri dan/atau ahli waris lain sebagai 

termohon.  

f. Suami, istri yang telah ditinggal mati 

oleh istri atau suaminya, dapat 

mengajukan permohonan itsbat nikah secara 

kontensius dengan mendudukkan ahli waris 

lainnya sebagai pihak termohon, dan 

produknya berupa putusan dan atas putusan 

tersebut dapat diupayakan banding dan 

kasasi.  

g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal 

mati tidak mengetahui ada ahli waris lain 

selain dirinya, maka permohonan itsbat 

nikah diajukan secara voluntair, 

produknya berupa penetapan. Apabila 

permohonan tersebut ditolak, maka pemohon 

dapat mengajukan kasasi.  

h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan 

tidak menjadi pihak dalam perkara 

permohonan itsbat nikah tersebut dalam 

huruf b dan f, dapat melakukan perlawanan 

kepada Pengadilan Agama yang memutus, 

setelah mengetahui ada penetapan itsbat 

nikah.  

i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan 

tidak menjadi pihak dalam perkara 

permohonan itsbat nikah tersebut dalam 

huruf c,  d dan e, dapat mengajukan 

intervensi kepada Pengadilan Agama yang 

memeriksa perkara itsbat nikah tersebut 

selama perkara belum diputus.  

j. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan 

tidak menjadi pihak dalam perkara 

permohonan itsbat nikah tersebut dalam 

huruf c,  d dan e, sedangkan permohonan 

tersebut telah diputus oleh Pengadilan 

Agama, ia dapat mengajukan gugatan 

pembatalan perkawinan yang telah disahkan 

oleh Pengadilan Agama tersebut. 

k. Sebelum perkara permohonan pengesahan 

nikah disidangkan, Pengadilan Agama wajib 

mengumumkan permohonan pengesahan nikah 

yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali 

dalam jangka waktu 3 bulan pada media 

massa cetak atau elektronik, dan 

pemeriksaan dilakukan setelah lewat 

jangka waktu satu bulan dari tanggal 
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pengumuman terakhir.  

l. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan 

permohonan itsbat nikah, sepanjang 

perkawinan yang telah dilangsungkan 

memenuhi syarat dan rukun nikah secara 

syariat Islam dan perkawinan tersebut 

tidak melanggar larangan perkawinan yang 

diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.  

m. Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan 

gugatan perceraian. Cara penyelesaiannya 

diputus bersama-sama dalam satu putusan.  

n. Pengesahan nikah dapat pula digabungkan 

dengan gugatan warisan.  

o. Untuk keseragaman amar pengesahan nikah 

berbunyi sebagai berikut:  

"Menetapkan sahnya perkawinan 

antara........dengan............ yang 

dilaksanakan pada tanggal........ di 

........". 

 

 

 PERKAWINAN CAMPURAN  
(EX PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 

1974) 
  

1. Undang-Undang  Perkawinan bersifat 

egaliter, tidak mengenal batas suku, ras dan 

kewarganegaraan. Oleh karena itu dapat 

terjadi perkawinan antar warga negara yang 

berbeda. 

2. Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang 

melanggar ketentuan hukum negara dari masing-

masing calon mempelai, calon mempelai 

diwajibkan membuktikan bahwa yang 

bersangkutan tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan di negaranya masing--

masing. Bukti tersebut berupa surat 

keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat 

pencatat perkawinan yang berwenang di negara 

masing-masing.  

3. Dalam hal pejabat yang berwenang menolak 

memberikan surat keterangan dimaksud, maka 

pihak calon mempelai dapat mengajukan 

permohonan pembatalan surat penolakan 
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tersebut kepada Pengadilan Agama.  

4. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus 

permohonan pembatalan surat penolakan 

tersebut harus mempedomani hal-hal sebagai 

berikut :  

a. Perkawinan campuran adalah perkawinan dua 

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 

yang berlainan karena perbedaan 

kewarganegaraan dan satu pihak 

berkewaranegaraan Indonesia. 

b. Jika pejabat yang berwenang mencatat 

perkawinan di negara pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan menolak untuk 

memberikan surat keterangan bahwa syarat-

syarat perkawinan sudah terpenuhi, maka 

pihak yang bersangkutan dapat mengajukan 

permohonan pembatalan surat penolakan 

tersebut kepada Pengadilan Agama dalam 

daerah hukum di mana pihak yang 

besangkutan bertempat tinggal.  

c. Pengadilan Agama memberikan keputusan 

atas permohonan pembatalan surat 

penolakan tersebut dengan tidak beracara 

serta tidak boleh diupayakan banding.  

d. Pengadilan Agama dapat membatalkan surat 

keputusan penolakan tersebut dengan 

pertimbangan surat keputusan penolakan 

tersebut tidak beralasan dan putusan 

tersebut menjadi pengganti surat 

keterangan yang dimaksud dalam Pasal 60 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974.  

e. Untuk keseragaman, amar putusannya adalah 

sebagai berikut :  

"Membatalkan surat penolakan yang 

dikeluarkan oleh ....... pada tanggal 

....... ".  

 

 

 CERAI TALAK 
  

1. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang 

petitumnya memohon untuk diizinkan 

menjatuhkan talak terhadap istrinya.  

2. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang 

telah riddah (keluar dari agama Islam), 
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produk putusannya bukan memberikan izin 

kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan 

tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama.  

3. Prosedur pengajuan permohonan dan proses 

pemeriksaan cerai talak agar dipedomani Pasal 

66 s/d Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 14 s/d 

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975.  

4. Gugatan penguasaan anak dan harta bersama 

dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan 

cerai talak.  

5. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum 

sidang pembuktian, istri dapat mengajukan 

rekonvensi mengenai pengasuhan anak, nafkah 

anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah 

dan harta bersama.  

6. Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami 

dalam permohonannya dapat mengajukan 

permohonan provisi, demikian juga istri dalam 

gugatan rekonvensinya dapat mengajukan 

permohonan provisi tentang hal- hal yang 

diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975.  

7. Pengadilan Agama secara ex officio dapat 

menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami 

untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak 

terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan 

kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 huruf c Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf 

a dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam).  

8. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan 

Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui 

jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, 

dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata 

perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan 

menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah 

madhiyah dan nafkah iddah.  

9. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam 

pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah 

sebaiknya berupa benda bukan uang, misalkan 

rumah atau tanah atau benda lainnya.  

10.  Dalam hal Termohon tidak hadir di 

persidangan dan perkara akan diputus 
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verstek, Pengadllan harus melakukan sidang 

pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan 

perceraian yang didalilkan oleh Pemohon.  

11. Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak 

berbunyi:  

"Memberi izin kepada pemohon (nama ....... 

bin .......) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap termohon (nama ..... binti 

.... ) di depan sidang Pengadilan Agama 

..... ".  

12. Untuk menghindari terjadinya talak bid'i, 

Pengadilan Agama sebaiknya menunda sidang 

ikrar talak apabila si istri dalam keadaan 

haid, kecuali bila istri rela dijatuhi 

talak.  

13. Untuk keseragaman amar putusan cerai talak 

yang diajukan oleh suami yang riddah 

(keluar dari agama Islam) sebagaimana 

tersebut dalam angka 2  di atas berbunyi :  

"Menjatuhkan talak satu bain shughra 

pemohon (nama ...... bin ......) terhadap 

termohon (nama ...... binti ......)". 

 

 

 

 CERAI GUGAT 
  

1. Cerai gugat diajukan oleh istri yang 

petitumnya memohon agar Pengadilan Agama 

memutuskan perkawinan Penggugat dengan 

Tergugat.  

2. Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan 

cerai gugat agar dipedomani Pasal 73 s/d 

Pasal 86 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. 

Pasal 14 s/d Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975.  

3. Gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri, 

mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama suami 

istri, dapat diajukan bersama-sama dengan 

cerai gugat.  

4. Selama proses pemeriksaan cerai gugat sebelum 

sidang pembuktian, suami dapat mengajukan 

rekonvensi mengenai penguasaan anak dan harta 

bersama.  

5. Dalam perkara cerai gugat, istri dalam 
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gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, 

begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi 

dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang 

hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 9 

Tahun 1975.  

6. Pengadilan Agama secara ex officio dapat 

menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap 

suami, sepanjang istrinya tidak terbukti 

telah berbuat nusyuz (ex Pasal 41 huruf c 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).  

7. Dalam pemerlksaan cerai gugat, Pengadilan 

Agama sedapat mungkin berupaya untuk 

mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan 

suami yang jelas dan pasti dan mengetahui 

perkiraan pendapatan rata-rata perbulan, 

untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam 

menetapkan nafkah madhiah, nafkah iddah dan 

nafkah anak.  

8. Cerai gugat atas alasan taklik talak harus 

dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut 

perkara gugat cerai atas alasan taklik talak, 

agar selaras dengan format laporan perkara.  

9. Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan 

dan perkara akan diputus dengan verstek, 

Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian 

mengenai kebenaran adanya alasan perceraian 

yang didalilkan oleh Penggugat.  

10. Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat, 
kecuali cerai gugat atas alasan taklik talak 

dan khuluk berbunyi: "Menjatuhkan talak satu 

ba'in shughra Tergugat (nama ........   bin 

 ........ ) terhadap   Penggugat (nama 

 ........   binti ........ )".  

11. Amar putusan cerai gugat atas dasar alasan 
pelanggaran taklik talak  berbunyi: 

"Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat 

(nama ........   bin  ........) terhadap 

Penggugat ( nama ........  binti........) 

dengan iwadh sebesar Rp  ........  (  tulis 

dengan huruf)".  

 

 HARTA BERSAMA 
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1. Gugatan harta bersama dapat digabungkan 

dengan perkara permohonan cerai talak dan 

cerai gugat atau dalam bentuk gugatan 

rekonvensi dalam perkara permohonan cerai 

talak dan cerai gugat jika pihak pemohon atau 

Penggugat tidak menggabungkan gugatan harta 

bersama dengan permohonan cerai talak dan 

cerai gugat. 

2. Gugatan pembagian harta bersama yang tidak 

dilakukan bersama-sama dengan permohonan 

cerai talak dan cerai gugat, diajukan setelah 

terjadi perceraian.  

3. Gugatan harta bersama, dalam praktek 

peradilan ditemukan banyak kendala yang 

terkait dengan rahasia Bank apabila harta 

bersama tersebut berupa uang dalam rekening 

giro, tabungan atau deposito di Bank tertentu 

atas nama suami atau istri. Suami atau istri 

yang mendalilkan istrinya atau suaminya 

mempunyai rekening giro, tabungan atau 

deposito pada Bank tertentu akan mengalami 

kesulitan dalam pembuktian, karena yang dapat 

mengakses saldo rekening giro, tabungan dan 

deposito Bank tersebut hanya pihak suami atau 

istri yang memiliki rekening giro, tabungan 

atau deposito.  

4. Pembuktian gugatan mengenai jumlah uang dalam 

rekening giro, tabungan atau deposito oleh 

pihak Penggugat (suami atau istri) cukup 

dengan fotocopy rekening giro, tabungan atau 

deposito sepanjang Tergugat (istri atau 

suami) tidak menyangkal isi fotocopy giro, 

tabungan atau deposito tersebut.  

5. Jika Tergugat (suami atau istri) menyangkal 

isi rekening giro, tabungan atau deposito 

yang atas namanya, maka Tergugat (suami atau 

istri) harus membuktikan posisi saldo 

rekening giro, tabungan atau deposito atas 

nama yang bersangkutan berupa surat 

keterangan saldo terakhir dari Bank yann 

bersangkutan.  

 

 TALAK KHULUK 
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1. Talak khuluk ialah gugatan dari isteri untuk 

bercerai dari suainya. Proses penyelesaian 

gugatan tersebut sesuai dengan prosedur cerai 

gugat. 

2. Untuk keseragaman, amar putusan talak khuluk 

berbunyi: "Menjatuhkan talak satu khul'i 

Tergugat (nama ....... bin .......) terhadap 

Penggugat (nama ....... binti .......) dengan 

iwadh berupa uang sebesar Rp  ....... 

(....... tulis dengan huruf), dan atau dengan 

iwadh berupa atau benda lainnya".  

 

 SYIQAQ 

  

1. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian 

gugat cerai atas dasar alasan cekcok terus 

menerus ex Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah Pasal 

116 KHI, Pengadilan Agama harus memedomani 

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, dilakukan pembuktian saksi kemudian 

didengar keterangan keluarga atau orang dekat 

suami istri. Keterangan keluarga atau orang 

dekat dari suami dan istri bila difungsikan 

sebagai bukti, harus disumpah.  

2. Gugatan atas alasan syiqaq harus dibuat sejak 

awal bahwa perkara tersebut perkara syiqaq, 

bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar 

cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan 

perkara syiqaq.  

3. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas 

dasar syiqaq harus berpedoman pada Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006, yaitu memeriksa saksi-saksi dari 

keluarga atau orang-orang dekat dengan suami 

istri, setelah itu Pengadilan Agama 

mengangkat keluarga suami atau istri atau 

orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan 

musyawarah, hasilnya diserahkan kepada 

Pengadilan Agama sebagai dasar putusan.  
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4. Hasil musyawarah hakam dapat dijadikan bukti 

awal oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan 

putusan.  

5. Untuk keseragaman, amar putusan cerai dengan 

alasan syiqaq berbunyi :  

"Menjatuhkan talak satu ba'in shughra  

Tergugat (nama ....... bin ....... ) 

terhadap  Penggugat (nama ....... binti 

 .......)".  

 

 LI'AN 

  

1. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat yang 

diajukan istri atas dasar alasan suami zina, 

dilakukan berdasarkan hukum acara yang 

berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu 

dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah 

pemutus, atau atas dasar putusan Pidana yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina. 

2. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai talak yang 

diajukan suami atas dasar alasan istri 

berzina, dapat dilakukan berdasar hukum acara 

sebagaimana tersebut di atas atau dengan cara 

li'an (ex Pasal 87, 88 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006).  

3. Proses pemeriksaan cerai talak dengan li'an, 

setelah pemohon dan termohon melakukan jawab 

menjawab, dilakukan proses pembuktian. Bila 

tidak diketemukan alat bukti yang diatur 

dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 284 R.Bg selain 

bukti sumpah, Pengadilan Agama menanyakan 

suami apakah akan melakukan sumpah li'an. 

Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan 

sumpah li' an, maka Pengadilan Agama memerin-

tahkan suami mengucapkan sumpah li'an 

sebanyak empat kali yang berbunyi : "Demi 

Allah saya hersumpah hahwa istri saya telah 

berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan 

dengan ucapan : "Saya siap menerima laknat 

Allah bila saya herdusta". Setelah suami 
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disumpah, Pengadilan Agama menanyakan kepada 

istri apakah ia bersedia mengangkat sumpah 

nukul (sumpah balik), bila istri bersedia 

mengangkat sumpah nukul (sumpah balik), 

Pengadilan Agama memerintahkan istri untuk 

mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang 

berbunyi : "Demi Allah saya bersumpah bahwa 

saya tidak berbuat zina", dan setelah itu 

dilanjutkan dengan ucapan : "Saya siap 

menerima laknat Allah apabila saya berdusta".  

4. Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat 

atas dasar alasan zina berbunyi : 

"Menjatuhkan talak satu ba'in shughra  

Tergugat ( nama .......  bin   ....... ) 

terhadap  Penggugat ( nama .......

 binti.......)".  

5. Amar putusan cerai talak dengan alasan li'an 

berbunyi: "Menjatuhkan talak ba'in kubra 

pemohon (nama....... bin.......) terhadap 

termohon (nama  ....... binti.......)".  

 

ASAL USNL ANAK 

  

1. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau 

akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya anak 

yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah atau lahir dalam 

perkawinan yang sah akan tetapi disangkal 

oleh sumpi dengan sebab li'an.  

2. Di samping pengingkaran anak sah dapat pula 

dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu 

pengakuan anak di mana seseorang dapat 

mengakui seorang anak sebagai anaknya yang 

sah.  

3. Pengadilan Agama, dalam proses penyangkalan 

dan pengakuan anak, harns mempedomani hal-hal 

sebagai berikut :  

a. Suami mengajukan gugatan penyangkalan 

anak kepada Pengadilan Agama dalam daerah 

di mana pihak Tergugat bertempat tinggal.  

b. Proses pemeriksaan perkara penyangkalan 

anak yang lahir dalam perkawinan yang sah 
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dapat dilakukan dengan cara proses li'an.  

c. Proses li'an dimaksud dapat dilakukan 

dalam hal sebagai berikut:  

1) Jika anak lahir sebelum masa 180 hari 

sejak hari perkawinan dilangsungkan, 

kecuali anak tersebut hasil hubungan 

suami istri sebelum dilakukan 

perkawinan.  

2) Jika suami dapat membuktikan bahwa 

anak yang berusia 180 hari atau lebih 

yang dikandung istrinya, atau anak 

yang dilahirkan bukan anaknya yang 

sah, karena dia dalam keadaan tidak 

mungkin untuk melakukan hubungan 

biologis dengan istrinya.  

d. Gugatan penyangkalan anak yang tidak 

dilakukan dengan aeara li'an, dilakukan 

dengan pembuktian biasa.  

e. Gugatan penyangkalan anak diajukan 

selambat-lambatnya 2 bulan setelah anak 

dilahirkan, jika Penggugat bertempat 

tinggal dalam daerah di mana anak 

dilahirkan atau selambat-Iambatnya 2 

bulan sejak diketahui kelahiran anak 

tersebut dalam hal Penggugat berada di 

luar daerah di mana anak tersebut 

dilahirkan atau dalam hal kelahiran anak 

tersebut disembunyikan.  

f. Pengakuan anak dapat diajukan secara 

voluntair dan dapat juga diajukan secara 

kontensius kepada Pengadilan Agama dalam 

daerah di mana anak atau wali anak 

bertempat tinggal.  

g. Permohonan pengakuan anak yang tidak di 

bawah kekuasaan atau perwalian orang 

lain, bersifat volunter.  

h. Permohonan pengakuan yang berada di bawah 

kekuasaan atau perwalian orang lain, 

bersifat kontentius.  

i. Permohonan dan gugatan pengakuan anak 

selambat-Iambatnya diajukan 6 bulan sejak 

anak tersebut ditemukan.  

j. Amar putusan penyangkalan anak berbunyi: 

"Menyatakan anak bemama ......., 

umur/lahir ......., bertempat tinggal di  

....... , bukan anak sah dari Penggugat". 

k. Amar permohonan pengakuan anak secara 
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voluntair berbunyi : "Menetapkan anak 

benama .......,umur/lahir......, 

bertempat tinggal ......., adalah anak 

sah dari pemohon (....... nama bin/binti 

....... ".  

l. Amar putusan gugatan pengakuan anak 

secara kontentius berbunyi :  

1) Menetapkan anak bemama ....... , 

umur/lahir......., bertempat  

tinggal......., adalah anak sah 

Penggugat (nama ....... bin/binti 

.......). 

2) Menghukum  Tergugat untuk menyerahkan 

anak tersebut kepada Penggugat.  

m. Pengadilan Agama paling lambat satu bulan 

setelah putusan mempunyai kekuatan hukum 

tetap mengirimkan salinan putusan 

tersebut kepada Kantor Catatan Sipil 

dalam daerah di mana anak tersebut 

bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam 

buku daftar yang disediakan untuk itu.  

 

 PEMELIHARAAN DAN NAFKAH ANAK 

1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam 

keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban 

untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah 

anak merupakan  kewajiban ayah dan ibu, maka 

nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh 

istri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak 

ada nafkah madhiyah untuk anak.  

2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk 

kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan 

jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan 

agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan 

lebih berhak untuk memelihara anak di bawah 

usia 12 tahun. 

3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun 

dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu 

dianggap tidak cakap, mengabaikan atau 

mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat 

pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan 

intelektual dan agama si anak.  

4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut di 

atas, harus didasarkan atas putusan 
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Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan 

pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak 

tersebut oleh Pengadilan Agama telah 

ditetapkan di bawah asuhan istri.  

5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan 

oleh orang tua yang lain, anak, keluarga 

dalam garis lurus ke atas, saudara kandung 

dan pejabat yang berwenang (jaksa).  

6. Untuk keseragaman, amar putusan permohonan 

pemeliharaan anak   berbunyi : 

 "Menetapkan anak  bernama .......

 bin/binti.......,umur ....... tahun/tanggal 

lahir ....... berada di bawah hadhanah 

.......". 

7. Dalam hal hadhanah dimintakan pencabutan ke 

Pengadilan Agama, maka amarnya berbunyi:  

a. Mencabut hak hadhanah dari termohon 

(nama ....... binti.......  )". 

b. Menetapkan anak bemama ....... bin/ 

binti ....... berada di bawah hadhanah 

pemohon (nama .......bin/binti.......).  

 

 PERWALIAN 

  

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan yang 

tidak berada di bawah kekuasan orang tua 

berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk 

dengan wasiat oleh orang tua, sebelum orang 

tua anak tersebut meninggal, baik secara 

tertulis atau lisan yang disaksikan oleh dua 

orang saksi atau wali yang ditunjuk oleh 

Pengadilan Agama karena kekuasaan kedua orang 

tua dicabut.  

2. Dalam hal wali melalaikan kewajibannya 

terhadap anak, atau berkelakuan buruk sekali 

atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus 

ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan 

dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali 

secara kontentius kepada Agama dalam daerah 

hukum di mana wali melaksanakan kekuasaan 

wali.  
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3. Gugatan pencabutan wali dapat digabung  

dengan permohonan penetapan wali pengganti 

serta gugatan ganti rugi terhadap wali  yang 

dalam melaksanakan kekuasaan wali  

menyebabkan kerugian terhadap harta benda  

anak di bawah perwalian (ex Pasal 53 ayat (2) 

dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974).  

4. Amar putusan pencabutan wali berbunyi: 

 Mencabut hak perwalian atas anak  nama 

......... bin/binti ........., 

umur/lahir.........  dari Tergugugat (nama 

......... bin/binti .........).  

 Menetapkan anak bernama .........            
bin/binti  ........., umur/lahir .........  

di bawah  perwalian ......... (nama 

......... bin/binti .........). 

 Menghukum Tergugat untuk  membayar ganti 

rugi kepada Penggugat sebesar  Rp .........

 (.........tulis dengan huruf). 

 

 PENGANGKATAN ANAK 

 

1. Pengangkatan anak dalam syariat Islam  

dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang  

motivasi pengangkatan anak tersebut untk 

kepentingan dan kesejahteraan anak serta 

tidak bertentangan dengan hokum Islam.  

2. Permohonan pengangkatan anak oleh Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam 

terhadap anak WNI yang beragama Islam 

merupakan kewenangan Pengadilan Agama. 

Prosedur permohonan dan pemeriksaannya harus 

dipedomani hal-hal sebagai berikut:  

a. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI 

yang beragama Islam terhadap anak WNI 

yang beragama Islam diajukan kepada 

Pengadilan Agama dalam daerah hukum di 

mana anak tersebut bertempat tinggal 

(berada). 

b. Permohonan pengangkatan anak yang 

diajukan oleh WNI yang beragama Islam 
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terhadap anak WNI yang beragama Islam 

bersifat voluntair.  

c. Prosedur permohonan pemeriksaan 

pengangkatan anak harus berpedoman pada 

surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 

Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 

3 Tahun 2005.  

d. Permohonan pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh WNI yang beragama Islam 

terhadap anak WNI yang beragama Islam 

dapat dikabulkan apabila terbukti 

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, 

Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 

2005. 

e. Amar penetapan pengangkatan anak WNI yang 

beragama Islam oleh WNI yang beragama 

Islam berbunyi :  

Menetapkan: 

"Menyatakan sah pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh pemohon bernama ...... 

bin/binti...... , alamat......, terhadap 

anak laki-laki/perempuan bernama 

............................bin/binti 

......, umur ......". 

f. Salinan penetapan pengangkatan anak WNI 

yang beragama Islam oleh WNI yang 

beragama Islam dikirim kepada Departemen 

Sosial, Departemen Kehakiman cq. Dirjen 

Imigrasi, Departemen Luar Negeri, 

Departemen Kesehatan, Kejaksaan, 

Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung 

RI.  

 

 HUKUM KEWARISAN  

 

1. Hukum terapan Peradilan Agama di bidang waris 

adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi 

yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi 
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dan ijtihad.  

2. Hukum kewarisan KHI memiliki beberapa asas 

sebagai berikut : 

a. Asas bilateral/parental, yang tidak 

membedakan laki-laki dan perempuan dari 

segi keahliwarisan sehingga tidak 

mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini 

didasarkan atas :  

1) Pasal 174 KHI tidak membedakan antara 

kakek, nenek dan paman baik dari pihak 

ayah atau dari pihak ibu.  

2) Pasal 185 KHI mengatur ahli waris 

pengganti, sehingga cucu dari anak 

perempuan, anak perempuan dari saudara 

laki-laki dan anak perempuan/anak 

laki-laki dari saudara perempuan, bibi 

dari pihak ayah dan bibi dari pihak 

ibu serta keturunan dari bibi adalah 

ahli waris.  

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.  

b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli 

waris pengganti.  

1) Ahli waris langsung (eigen hoofde) 

adalah ahli waris yang disebut pada 

Pasal 174 KHI.  

2) Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) 
adalah ahli waris yang diatur 

berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli 

waris pengganti/keturunan dari ahli 

waris yang disebutkan pada Pasal 174 

KHI. Di antaranya keturunan dari anak 

laki-laki atau anak perempuan, 

keturunan dari saudara laki-

laki/perempuan, keturunan dari paman, 

keturunan dari kakek dan nenek, yaitu 

bibi dan keturunannya (paman walaupun 

keturunan kakek dan nenek bukan ahli 

waris pengganti karena paman sebagai 

ahli waris langsung yang disebut pada 

Pasal174 KHI).  

c. Asas ijbari, maksudnya pada saat 

seseorang meninggal dunia, 

kerabatnya (atas pertalian 

darah dan pertalian 
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perkawinan) langsung menjadi 

ahli waris, karena tidak ada hak 

bagi kerabat tersebut untuk menolak 

sebagai ahli waris atau berfikir lebih 

dahulu apakah akan menolak sebagai ahli 

waris atau menerima sebagai ahli waris. 

Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam 

KUH Perdata yang menganut asas takhayyuri 

(pilihan) untuk menolak sebagai ahli 

waris atau menerima sebagai ahli waris 

(ex Pasal 1023 KUH Perdata). 

d. Asas individual, di mana harta warisan 

dapat dibagi kepada masing-masing ahli 

waris sesuai bagian masing-masing, 

kecuali dalam hal harta warisan berupa 

tanah kurang dari 2 ha (ex Pasal 189 KHI 

jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 

56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan tanah 

Pertanian), dan dalam hal para ahli waris 

bersepakat untuk tidak membagi harta 

warisan akan tetapi membentuk usaha 

bersama yang masing-masing memiliki saham 

sesuai dengan proporsi bagian warisan 

mereka. 

e. Asas keadilan berimbang, di mana 

perbandingan bagian laki-Iaki dengan 

bagian perempuan 2 : 1, kecuali dalam 

keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-

laki dengan perempuan tersebut adalah 

karena kewajiban laki-laki dan kewajiban 

perempuan dalam rumah tangga berbeda. 

Laki-laki sebagai kepala rumah tangga 

mempunyai kewajiban menafkahi istri dan 

anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu 

rumah tangga tidak mempunyai kewajiban 

menafkahi anggota keluarganya kecuali 

terhadap anak bilamana suami tidak 

memiliki kemampuan untuk itu. Mengenai 

bagian laki-laki dua kali bagian 

perempuan dapat disimpangi apabila para 

ahli waris sepakat membagi sama rata 

bagian laki-laki dan perempuan setelah 

mereka mengetahui bagian masing-masing 

yang sebenarnya menurut hukum.  

f. Asas waris karena kematian, maksudnya 
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terjadinya peralihan hak kebendaan dari 

seseorang kepada kerabatnya secara waris 

mewaris berlaku setelah orang tersebut 

meninggal dunia. 

g. Asas hubungan darah yakni hubungan darah 
akibat perkawinan sah, perkawinan subhat 

dan atas pengakuan anak (asas fiqh 

Islam).  

h. Asas wasiat wajibah, maksudnya anak 

angkat dan ayah angkat secara timbal 

balik dapat melakukan wasiat tentang 

harta masing-masing, bila tidak ada 

wasiat dari anak angkat kepada ayah 

angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat 

dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat 

wajibah oleh Pengadilan Agama secara ex 

officio sebanyak-banyaknya 1/3 bagian (ex 

Pasal 209 KHI). 

i. Asas egaliter, maksudnya kerabat karena 

hubungan darah yang memeluk agama selain 

Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak--

banyaknya 1/3 bagian, dan tidak boleh 

melebihi bagian ahli waris yang sederajat 

dengannya (Yurisprudensi). 

j. Asas Retroaktif Terbatas, Kompilasi Hukum 
Islam tidak berlaku surut dalam arti 

apabila harta warisan telah dibagi secara 

riil (bukan hanya pembagian di atas 

kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka 

keluarga yang mempunyai hubungan darah 

karena ahli waris pengganti tidak dapat 

mengajukan gugatan waris. Jika harta 

warisan belum dibagi secara riil, maka 

terhadap kasus waris yang pewarisnya 

meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum 

Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi 

Hukum Islam berlaku surut.  

3. Hibah dan wasiat kepada ahli waris 

diperhitungkan sebagai warisan (ex Pasal 210 

KHI).  

4. Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli 

waris dari segi cara pembagiannya dalam dua 

kelompok sebagai berikut :  

a. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu :  
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1) Ayah mendapat 1/6 bagian bila pewaris 

meninggalkan anak keturunan, mendapat 

1/3 bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak/keturunan (ex Pasal 

177 KHI jo SEMARI Nomor 2 Tahun 1994).  

2) Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris 

mempunyai anak/keturunan, atau pewaris 

mempunyai dua orang atau lebih saudara 

(sekandung, seayah, seibu) mendapat 

1/3 jika pewaris tidak meninggalkan 

anak/ keturunan atau pewaris 

meninggalkan satu orang saudara 

(sekandung, seayah, seibu).  

3) Duda mendapat l/4 bagian bila pewaris 

meninggalkan anak/keturunan, mendapat 

1/2 bila pewaris tidak meninggalkan 

anak/ keturunan.  

4) Janda mendapat 1/8 bagian bila pewaris 

meninggalkan anak/keturunan, mendapat 

1/4 bila pewaris tidak meninggalkan 

anak/ keturunan.  

5) Seorang anak perempuan mendapat 1/2 

bagian, dua orang atau lebih anak 

perempuan mendapat 2/3 bagian, bila 

tidak ada anak laki-laki atau 

keturunan dari anak laki-laki.  

6) Seorang saudara perempuan atau laki-

laki (baik sekandung, seayah dan 

seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila 

terdapat dua orang atau lebih saudara 

(sekandung, seayah dan seibu) mendapat 

1/3 bagian, jika saudara (sekandung, 

seayah dan seibu) mewaris bersama ibu 

pewaris (yurisprudensi).  

7) Seorang saudara perempuan (sekandung, 

seayah dan seibu) mendapat 1/2 bagian, 

dua orang atau lebih saudara perempuan 

sekandung atau seayah mendapat 2/3 

bagian, jika saudara perempuan 

tersebut mewaris tidak bersama ayah 

dan tidak ada saudara laki-laki atau 

keturunan laki-laki dari saudara laki-

laki.  

b. Kelompok ahli wans yang tidak ditentukan 

bagiannya:  

1) Anak laki-Iaki dan keturunannya.  

2) Anak perempuan dan keturunannya bila 
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mewaris bersarna anak laki-laki.  

3) Saudara laki-laki bersama saudara 

perempuan bila pewaris tidak 

meninggalkan keturunan dan ayah.  

4) Kakek dan nenek.  

5) Paman dan bibi baik dari pihak ayah 

maupun dari pihak ibu dan 

keturunannya.  

c. Kelompok ahli waris yang mendapat bagian 

sebagai ahli waris pengganti:  

1) Keturunan dari anak mewarisi bagian 

yang digantikannya.  

2) Keturunan dari saudara laki-

laki/perempuan (sekandung, seayah dan 

seibu) mewarisi bagian yang 

digantikannya.  

3) Kakek dan nenek dari pihak ayah 

mewarisi bagian dari ayah, masing-

masing berbagi sama.  

4) Kakek dan nenek dari pihak ibu 

mewarisi bagian dari ibu, masing-

masing berbagi sama.  

5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta 

keturunannya mewarisi bagian dari ayah 

apabila tidak ada kakek dan nenek 

pihak ayah.  

6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta 

keturunannya mewarisi bagian dari ibu 

apabila tidak ada kakek dan nenek 

pihak ibu.  

5. Prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan 

yurisprudensi:  

a. Anak 1aki-1aki maupun perempuan serta 

keturunannya menghijab saudara 

(sekandung, seayah, seibu) dan 

keturunannya. 

b. Ayah menghijab saudara dan keturunannya 

kakek dan nenek yang melahirkannya 

beserta paman/bibi pihak ayah dan 

keturunannya. 

c. Ibu menghijab kakek dan nenek yang 

melahirkannya beserta paman/bibi pihak 

ibu dan keturunannya.  

d. Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan 

keturunannya menghijab paman dan bibi 
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pihak ayah dan ibu serta keturunannya.  

6. Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara 

seibu dari saudara seayah dan sekandung (ex 

Pasa1 181 dan 182 KHI), dalam perkembangannya 

yurisprudensi MARl menyamakan kedudukan 

saudara seibu dengan saudara sekandung dengan 

saudara seayah, mereka mendapat ashabah 

secara bersama-sama dengan ketentuan saudara 

laki-laki mendapat dua kali bagian saudara 

perempuan.  

7. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan 

tersebut di atas, derajat kelompok ah1i waris 

memi1iki tingkatan sebagai berikut: 

a. Kelompok derajat pertama: janda/duda, 

anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu.  

b. Kelompok derajat kedua : janda/duda, anak 

dan/atau keturunannya, kakek dan nenek 

baik dari pihak ayah maupun dari ibu.  

c. Kelompok derajat ketiga : janda/duda, 

saudara (sekandung, seayah, seibu) 

dan/atau keturunannya, kakek dan nenek 

dari pihak ayah dan pihak ibu.  

d. Kelompok derajat keempat : janda/duda, 

paman/bibi dan/atau keturunannya.  

8. Untuk memudahkan pemahaman bagi para pihak, 

amar putusan mengenai pembagian waris 

sebaiknya berbentuk prosentase.  

9. Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris 

dapat mempedomani pnnsip-prinsip sebagai 

berikut:  

a. Mendahulukan ahli waris sesuai kelompok 

derajatnya.  

b. Menerapkan prinsip hijab mahjub.  

c. Perbandingan bagian anak laki-laki dengan 

anak perempuan, bagian saudara laki-laki 

dengan saudara perempuan, bagian paman 

berbanding bagian bibi adalah 2 : 1. 

d. Ahli waris pengganti mewarisi bagian yang 

digantikannya dengan ketentuan tidak 

melebihi bagian ahli waris yang sederajat 

dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli 

waris pengganti terdiri dari laki-laki 

dan perempuan, laki-laki mendapat bagian 

dua kali bagian perempuan.  

e. Bagian ahli waris dzawil furud dibagi 

terlebih dahulu dari ahli wans ashabah. 
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f. Sisa pembagian dari ahli waris dzawil 

furud untuk ahli waris ashabah, dengan 

ketentuan bagian laki-laki dua kali 

bagian perempuan.  

g. Jika ahli waris terdiri dari dzawil furud 

dan jumlah bagian ahli waris melebihi 

nilai 1 (satu), maka dilakukan aul.  

h. Jika ahli waris terdiri dari dzawil furud 

dan jumlah bagian ahli waris kurang dari 

nilai 1 (satu), maka dilakukan rad. Rad 

tidak berlaku untuk janda dan duda.  

10. Contoh-contoh bagian waris sesuai derajat 

kelompok ahli waris:  

a. Ahli waris terdiri dari duda, anak 

dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Duda 

memperoleh 1/4, ayah 1/6, ibu 1/6, anak 

dan/atau keturunannya memperoleh sisa.  

b. Ahli waris terdiri dari janda, anak 

dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. 

Janda memperoleh 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, 

anak dan/atau keturunannya memperoleh 

sisa.  

c. Ahli waris terdiri dari duda, ayah dan 

ibu. Duda memperoleh 1/2 , ayah 1/3, ibu 

1/3, karena bagian waris lebih dari nilai 

1 (satu), maka dilakukan aul.  

d. Ahli waris terdiri dari janda, ayah dan 

ibu. Janda memperoleh 1/4, ayah 1/3, ibu 

1/3, sisanya di rad kepada ayah dan ibu 

berbagi sama.  

e. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu 

dan seorang saudara laki-laki/perempuan 

(sekandung, seayah atau seibu). Janda 

memperoleh 1/4 atau jika duda ia 

memperoleh 1/2 , ibu 1/3 dan seorang saudara 

laki-laki/perempuan(sekandung, seayah 

atau seibu) memperoleh 1/6 bagian. Jika 

jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), 

maka harus dilakukan aul dan jika jumlah 

bagian kurang dari satu, maka harns 

dilakukan rad.  

f. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu 

dan dua orang atau lebih saudara laki-

laki/perempuan (sekandung, seayah atau 

seibu). Janda memperoleh 1/4,  atau jika 

duda ia memperoleh 1/2, ibu 1/6, dan dua 

orang atau lebih saudara perempuan 
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(sekandung, seayah atau seibu) memperoleh 

1/3 bagian. Jika jumlah bagian lebih dari 

nilai 1 (satu), maka harus dilakukan aul, 

jika jumlah bagian lebih kecil dari satu 

dilakukan rad.  

g. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek 

dan nenek pihak ayah, kakek dan nenek 

pihak ibu, seorang saudara laki-

laki/perempuan (sekandung, seayah atau 

seibu). Janda memperoleh 1/4, atau jika duda 

ia memperoleh 1/2, kakek dan nenek pihak 

ayah memperoleh 1/3 berbagi sama, kakek 

dan nenek pihak ibu memperoleh 1/3 

berbagi sama, seorang saudara laki-laki/ 

perempuan (sekandung, seayah atau seibu) 

memperoleh 1/6. Jika jumlah bagian lebih 

dari 1 (satu) dilakukan aul untuk kakek 

dan nenek pihak ayah dan ibu serta 

saudara. Jika jumlah bagian kurang dari 

nilai satu dilakukan rad.  

h. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek 

dan nenek dari pihak ayah dan ibu serta 

dua orang atau lebih saudara laki-

laki/perempuan (sekandung, seayah atau 

seibu). Janda memperoleh 1/4 atau jika duda 

ia memperoleh 1/2, kakek dan nenek pihak 

ayah masing-masing memperoleh 1/6 berbagi 

sama, kakek dan nenek pihak ibu 

memperoleh 1/6 berbagi sama, dua orang 

atau lebih saudara laki-laki/perempuan 

(sekandung, seayah atau seibu) memperoleh 

1/3 bagian. Jika jumlah nilai bagian 

kurang dari nilai 1 (satu), maka 

dilakukan rad untuk kakek dan nenek pihak 

ayah dan ibu serta dua orang atau lebih 

saudara laki-laki/perempuan (sekandung, 

seayah atau seibu). Jika jumlah bagian 

melebihi nilai 1 (satu), maka dilakukan 

aul.  

i. Ahli waris terdiri dari janda/duda, 

paman/bibi pihak ayah dan ibu dan/atau 

keturunannya. Janda/duda memperoleh 1/4 

atau jika duda ia memperoleh 1/2, 

paman/bibi dari pihak ayah dan/atau 

keturunannya memperoleh bagian ayah (1/3 

bagian), paman/bibi dari pihak ibu 

dan/atau keturunannya memperoleh bagian 
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ibu (1/3 bagian). Jika jumlah bagian 

kurang dari nilai 1 (satu), maka 

dilakukan rad untuk parnan/bibi dari 

pihak ayah dan ibu dan/atau keturunannya. 

Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 

(satu), maka dilakukan aul.  

11. Pembagian harta warisan yang ahli warisnya 
sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-

larutnya harta warisan tidak dibagi, harus 

dilakukan pembagian secara jelas ahli waris 

dan harta warisannya dalam setiap 

tingkatan. Contoh:  

A (suami) dan B (istri) memiliki anak C, D 

(laki-laki) dan E (perempuan). A meninggal 

dunia tahun 1955. B meninggal dunia tahun 

1960. D meninggal dunia tahun 1975 dengan 

meninggalkan 3 orang anak F, G dan H. 

Pembagian warisnya : Ahli waris A adalah B, 

C, D dan E. Ahli waris B adalah C, D dan E. 

Ahli waris D adalah F, G (laki-laki) dan H 

(perempuan). Maka amar putusannya harus 

berbunyi sebagai berikut :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 

seluruhnya/ sebagian. 

2. Menetapkan ahli waris A adalah B, C, D 

dan E.  

3. Menetapkan harta warisan A adalah X. 

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli 

waris A adalah sebagai berikut :  

4.1. B memperoleh 1/8 x X.  

4.2. C memperoleh 7/8 x X.  

4.3. D memperoleh 7/8 x X.  

4.4. E memperoleh 7/8 x X.  

5. Menetapkan ahli waris B adalah C, D dan 

E.  

6. Menetapkan harta warisan B adalah Y.  

7. Menetapkan bagian ahli waris B adalah 

sebagai berikut:  

7.1. C memperoleh 2/5 x Y.  

7.2. D memperoleh 2/5 x Y.  

7.3. E memperoleh 1/5 x Y.  

8. Menetapkan ahli waris D adalah F, G dan 

H.  

9. Menetapkan harta warisan D adalah N. 

10. Menetapkan bagian ahli waris D adalah 

sebagai berikut :  

10.1. F memperoleh 2/5 x N.  
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10.2. G memperoleh 2/5 x N.  

10.3. H memperoleh 1/5 x N.  

11. Memerintahkan Tergugat  dst.  

 

 

 

 WASIAT DAN HIBAH 
  

1. Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum 

seseorang untuk mengalihkan harta benda 

miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru 

(berbuat baik). Wasiat dan hibah termasuk 

bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa 

terjadi tidak memenuhi syarat-syarat 

perikatan, atau perikatan tersebut melanggar 

undang-undang.  

2. Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memin-

dahkan hak dari pemilik harta kepada pihak 

anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan 

tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat 

dan hibah (pasal 229 Kompilasi Hukum Islam).  

3. Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, 

baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah 

tersebut tidak memenuhi syarat suatu 

perikatan atau melanggar undang-undang, maka 

Pengadilan Agama dapat mempedomani beberapa 

petunjuk sebagaimana diuraikan di bawah ini :  

a. Gugatan pembatalan maupun pengesahan 

hibah dan wasiat diajukan kepada 

Pengadilan Agama dalam daerah di mana 

pihak Tergugat atau salah satu Tergugat 

bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan 

Madura), dan kepada Pengadilan Agama 

dalam daerah di mana objek sengketa benda 

tetap berada atau di tempat Tergugat, 

bila objek sengketa berupa benda bergerak 

(untuk wilayah luar Jawa dan Madura). 

b. Gugatan pembatalan hibah dan wasiat 

maupun pengesahan hibah dan wasiat harus 

berbentuk kontensius.  

c. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan 

dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah 

dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta 

benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.  



 43 

 

 WAKAF 

 

1. Wakaf dalam masyarakat Islam merupakan 

pranata keagamaan yang memiliki potensi dan 

manfaat ekonomi, kepentingan ibadah dan 

kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama 

hidup dan dilaksanakan di tengah kehidupan 

masyarakat.  

2. Wakaf terdiri dari wakaf benda tidak bergerak 

(yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977) dan wakaf benda 

bergerak (wakaf tunai) berupa uang, logam 

mulia, surat berharga, kendaraan bermotor dan 

hak-hak kebendaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan syari'ah dalam perundang-undangan 

yang berlaku (Pasal 16 dan 28 Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).  

3. Benda-benda wakaf sering dijumpai tidak 

terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan 

tujuan dan peruntukan bahkan tidak jarang 

benda wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh 

pengurus wakaf (nadzir) tanpa prosedur hukum, 

dan bahkan dikuasai oleh pihak lain secara 

melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau 

golongan. Peristiwa-peristiwa penyelewengan 

hukum atas benda wakaf itu tidak terlepas 

dari lemahnya perangkat hukum yang ada 

sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004, bahkan tidak kalah pentingnya 

adalah akibat subjek hukumnya yang tidak 

bertanggungjawab. 

4. Sengketa mengenai wakaf bisa terjadi dalam 

berbagai bentuk antara para pihak sebagai 

berikut :  

a. Antara ahli waris wakif atau orang yang 

berkepentingan dengan nadzir yang 

mengelola harta wakaf, dalam sengketa 

mengenai sah tidaknya wakaf.  

b. Antara si wakif dengan nadzir dalam 

sengketa pengelolaan harta wakaf, d imana 

nadzir melakukan penyimpangan hukum, baik 
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dari segi peruntukannya atau karena 

pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.  

c. Antara nadzir dan wakif atau keluarga 

wakif dalam hal wakif/keluarga wakif yang 

menguasai kembali harta wakaf.  

d. Antara masyarakat dengan nadzir, karena 

nadzir dalam pengelolaan harta wakaf 

melakukan penyimpangan hukum, baik dari 

segi peruntukan atau pengalihan harta 

wakaf kepada pihak lain.  

e. Antara para nadzir karena sengketa 

kewenangan nadzir, mengenai siapa yang 

berhak mengelola harta wakaf.  

f. Antara nadzir dengan Badan Wakaf 

Indonesia, dalam hal sengketa sah tidaknya 

surat keputusan Badan Wakaf Indonesia 

tentang penggantian nadzir.  

g. Antara nadzir dengan pengawas wakaf.  

h. Gugatan sengketa wakaf terse but dalam 

huruf d) dapat diajukan oleh perorangan 

atau oleh kelompok (class action).  

5. Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa 

wakaf harus berupaya seteliti mungkin 

memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-

fakta hukum secara kronologis dan dalam 

pembuktian tidak hanya sekedar menilai bukti 

formil, akan tetapi berupaya untuk menemukan 

bukti kebenaran materil, agar kepentingan 

umum tidak dirugikan oleh kepentingan 

perseorangan atau kelompok tertentu.  

 

 EKONOMI SYARIAH  

 

1. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 

perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syariah. 

2. Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi 

syariah dari ekonomi konvensional adalah 

ridha (kebebasan berkontrak), ta'awun, bebas 

riba, bebas gharar, bebas Tadlis, bebas 

maisir, objek yang halal dan amanah.  
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3. Ekonomi syariah antara lain meliputi Bank 

syariah, lembaga keuangan mikro syariah, 

asuransi syariah, reasuransi syariah, 

reksadana syariah, obligasi syariah dan surat 

berharga berjangka menengah syariah, 

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, 

pegadaian syariah, dana pensiun lembaga 

syariah dan bisnis syariah.  

4. Sengketa ekonomi syari'ah bisa terjadi 

antara:  

a. Para pihak yang bertransaksi mengenai 

gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan 

transaksi.  

b. Pihak ketiga dengan para pihak yang 

bertransaksi mengenai pembatalan 

transaksi, pembatalan akta hak 

tanggungan, perlawanan sita jaminan 

dan/atau sita eksekusi serta pembatalan 

lelang.  

c. Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa 

ekonomi syari'ah harus meneliti akta akad 

(transaksi) yang dibuat oleh para pihak, 

jika dalam akta akad (transaksi) tersebut 

memuat klausul yang berisi bahwa bila 

terjadi sengketa akan memilih 

diselesaikan oleh Badan Arbitrase 

Syari'ah Nasional (Basyarnas), maka 

Pengadilan Agama secara ex officio harus 

menyatakan tidak berwenang.  

 

 ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  

 

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh 

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh 

orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 

untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya.  

2. Infaq dan shadaqah adalah pemberian harta 

dari seseorang yang beragama Islam, badan 

hukum atau lembaga sosial Islam kepada 

mustahik guna kepentingan tertentu dengan 

mengharapkan ridha Allah.  
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3. Sengketa zakat, infaq dan shadaqah 

dimungkinkan antara lain :  

a. Orang-orang yang berzakat, berinfaq dan 

bershadaqah dengan Badan Amil Zakat.  

b. Pejabat yang berwenang mengawasi Zakat 

Infak dan Shadaqah dengan Badan Amil 

Zakat.  

c. Mustahik dengan Badan Amil Zakat.  

d. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

Badan  Amil Zakat dalam hal diketahui 

adanya penyalahgunaan harta Zakat Infak 

dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat. Dalam 

kasus terakhir ini dimungkinkan adanya 

class action.  

 

 SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI 

 

1. Sengketa kewenangan mengadili antara 

Peradilan Agama dengan Peradilan lainnya 

dimungkinkan terjadi, bila salah satu pihak 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 

dan pihak lainnya mengajukan ke pengadilan di 

luar lingkungan Peradilan Agama.  

2. Pengadilan Agama, dalam hal terjadi sengketa 

kewenangan mengadili dengan lingkungan 

pengadilan lainnya, harus menghentikan 

pemeriksaan perkara yang bersangkutan, untuk 

melakukan upaya penyelesaian sengketa 

kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung.  

3. Pengadilan Agama selanjutnya melakukan 

pemberitahuan kepada lingkungan peradilan 

lain yang terkait persentuhan kewenangan 

mengadili, bahwa dalam kasus yang 

ditanganinya terjadi sengketa kewenangan.  

4. Proses pengajuan permohonan sengketa 

kewenangan mengadili dapat dilakukan oleh 

pihak berperkara atau oleh Pengadilan Agama.  

5. Proses pengajuan permohonan sengketa 

kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak 

berperkara harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  
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a. Pemohon membayar biaya perkara sengketa 

kewenangan mengadili sejumlah biaya 

perkara kasasi yang berlaku dan dikirim 

melalui rekening biaya perkara Mahkamah 

Agung.  

b. Pengadilan Agama membuat akta permohonan 

sengketa kewenangan mengadili dan 

mendaftarkannya dalam register permohonan 

sengketa kewenangan mengadili.  

c. Pemohon harus membuat alasan permohonan 

sengketa kewenangan mengadili dalam 

jangka waktu 14 hari sejak tanggal 

pembuatan akta permohonan sengketa 

kewenangan.  

d. Pengadilan Agama menghentikan pemeriksaan 

perkara tersebut dengan putusan sela 

setelah menerima permohonan sengketa 

kewenangan mengadili dari pihak 

berperkara.  

e. Pengadilan Agama menyampaikan 

pemberitahuan kepada badan peradilan lain 

yang terkait tentang adanya sengketa 

kewenangan mengadili dalam perkara 

tersebut.  

f. Pengadilan Agama mengirimkan berkas 

perkara sengketa kewenangan mengadili ke 

Mahkamah Agung yang terdiri dari :  

o Akta permohonan sengketa kewenangan 

mengadili dan alasan-alasannya.  

o Surat pemberitahuan akta permohonan 

sengketa kewenangan mengadili dan 

alasannya kepada badan peradilan 

lainnya yang terkait. 

o Berkas perkara (Bundel A) Pengadilan 

Agama.  

o Bukti pengiriman biaya perkara 

sengketa kewenangan mengadili.  

g. Pihak lawan berhak mengajukan jawaban 

disertai pendapat dan alasan-alasannya 

dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 

setelah menerima salinan permohonan 

sengketa kewenangan mengadili melalui 

Pengadilan Agama.  

h. Pengadilan Agama mengirimkan jawaban 

serta alasan-alasan permohonan sengketa 

kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung. 
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i. Jika permohonan sengketa kewenangan 

mengadili diajukan oleh Pengadilan Agama, 

maka Pengadilan Agama harus melakukan 

hal-hal sebagai berikut :  

a) Membuat akta permohonan sengketa 

kewenangan mengadili disertai alasan-

alasannya, selanjutnya mengirimkan 

salinan akta permohonan tersebut 

kepada lingkungan pengadilan lain yang 

terkait sebagai pemberitahuan.  

b) Mengirimkan berkas perkara permohonan 

sengketa kewenangan mengadili kepada 

Mahkamah Agung, berisikan :  

o Akta dan alasan permohonan sengketa 

kewenangan mengadili.  

o Surat pemberitahuan adanya sengketa 

kewenangan mengadili dan alasannya 

kepada badan peradilan lainnya yang 

terkait.  

o Berkas perkara (bundel A) 

Pengadilan Agama.  

o Tanpa biaya perkara.  

 

 ITSBAT RUKYAT HILAL 

  

1. Pemohon (Kantor Departemen Agama) mengajukan 

permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal 

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat pelaksanaan rukyat hilal.  

2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat 

permohonan tersebut dalam register khusus 

untuk itu.  

3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di 

tempat rukyat hilal (sidang di tempat), 

dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai 

dengan kondisi setempat.  

4. Ketua Pengadilan menunjuk hakim majelis atau 

hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan 

tersebut. (Sesuai Penetapan MARl Nomor : 

KMA/095/X/2006).  

5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan 
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kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.  

6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan 

data yang diterbitkan oleh Badan Hisab rukyat 

(BHR) Departemen AgamaRI.  

7. Setelah hakim memeriksa orang yang melihat 

hilal dan berpendapat bahwa kesaksiannya 

memenuhi syarat, maka hakim tersebut 

memerintahkan orang tersebut untuk 

mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai 

berikut:  

"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu 

anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya 

bersumpah   bahwa saya telah melihat hilal 

awal bulan ............. tahun ini". 

Selanjutnya hakim menetapkan/mengitsbatkan 

kesaksian rukyat hilal tersebut.  

8. Semua biaya yang timbul akibat permohonan 

tersebut dibebankan kepada anggaran 

Negara/DIPA.  

9. Penetapan/itsbat kesaksian rukyat hilal 

tersebut diserahkan kepada penanggung jawab 

rukyat hilal (Kantor Departemen Agama 

setempat).  

10. Demi kelancaran kegiatan tersebut Pengadilan 
Agama agar berkoordinasi dengan Kantor 

Departemen Agama setempat dan panitera atau 

petugas yang ditunjuk agar mempersiapkan 

semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

persidangan seperti formulir permohonan, 

berita acara, penetapan, al-Qur'an dan 

keperluan lainnya yang terkait dengan 

kegiatan tersebut.  

 

PENUTUP 
      Muatan Buku II ini sebagai amanat Ketua 

Mahkamah Agung kepada semua pejabat struktural  

dan fungsional berserta aparat peradilan lainnya 

di lingkungan Peradilan Agama, untuk 

dilaksanakan secara seragam, disiplin, tertib 

dan bertanggungjawab. Semoga harapan beliau itu 

dapat terwujud. Isnya Allah.  


