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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang Keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

di Pengadilan  termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang mana berisi : 

 “Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan 
secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu 
tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat 
kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang 
di tempat sidang tetap”.18 

Adapun dalam Peraturan Mahkamah AgungNomer 1 Tahun 2015 tentang 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari’yah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, 

Buku Nikah Dan Akta Kelahiran juga menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 

bahwa: 

“Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah’yah yang dilakukan diluar gedung 
Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insedentil.”19 

Serta dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan pula : 

“Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan 
Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan  secara bersama-
sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara 
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’yah, Dinas 
Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor 

18Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014. 
19 Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015. 
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Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberi 
pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan 
kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan 
kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dan untuk 
memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”.20 
Pada dasarnya pelaksanaan sidang diluar gedung ( Sidang Keliling) sama 

dengan sidang biasa di gedung Pengadilan baik dari aspek penerapan hukum 

acara, admintrasi maupun tekhnik peradilan. Perbedaan adalah pada aspek 

pelayanan kepada pecari keadilan. Pada penentuan Sidang Keliling dikenal 

dengan istilah Sidang Keliling tetap dan Sidang Keliling insidentil21: 

a. Sidang Keliling Tetap 

Sidang Keliling tetap adalah Sidang Keliling yang dilaksanakannya 

secara berkala disuatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara 

rutin dalam setiap tahun. 

Untuk menentukan Sidang Keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara 

lain: 

1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi 

kantor/gedung Pengadilan didalam wilayah Kabupaten/kota 

dimana gedung Pengadilan tersebut berkedudukan; 

2) Daerah Kabupaten lain yang belum ada kantor Pengadilan, yang 

masih dalam wilayah yurisdiksinya; 

3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit 

terjangkau; 
                                                             

20Ibid. Hlm. 4. 
21 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Urusan Lingkungan 

Pengadilan Agama Nomor01/SK/TUADA-AG/I/2013. Hlm. 7. 
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4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan 

tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut; 

5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara 

selama 3 (tiga) tahun terakhir. 

b. Sidang Keliling Insidentil 

Sidang Keliling Insidentil adalah Sidang Keliling yang dilakukan 

sewaktu-waktu diluar Sidang Keliling tetap atas permintaan atau usul dari: 

1) Masyarakat setempat; 

2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan; 

3) Instansi Pemerintah lainnya; 

4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat 

setempat; 

5) Perguruan Tinggi di daerah hukum Pengadilan setempat. 

2. Tujuan Sidang Keliling 

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan 

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syari’yah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta 

Kelahiran juga menyebutkan dalam Pasal 2 yaitu : 

Pelayanan terpadu bertujuan untuk22 : 
a. Meningkatkan akses pelayanan dibidang hukum. 
b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam 

memperoleh hak akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran 
yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

                                                             
22Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015. 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

tidak menjelaskan secara spesifik untuk tujuan dari Sidang Keliling atau sidang 

diluar gedung karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 

mengatur secara luas tentang layanan-layanan hukum untuk masyarakat yang 

tidak memiliki biaya untuk mencari keadilan di Pengadilan seperti disebutkan 

dalam pasal 4 ruang lingkup nya terdiri dari : 

a. Layanan Pembebasan biaya perkara; 

b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan; dan 

c. Penyediaan posbakum Pengadilan. 

Peraturan Mahkamah AgungNomer 1 Tahun 2014 di pasal 3 tujuan dalam 

layanan hukum adalah untuk23: 

1) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat 

yang tidak mempu secara ekonomi di Pengadilan; 

2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau 

tdak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan 

biaya, fisik, atau geografis; 

3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu 

mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, 

advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di 

Pengadilan; 

                                                             
23Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014. 
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4) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum 

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan 

kewajiban;dan 

5) Memberikan pelayanan prima kepada masyrakat pencari keadilan. 

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia 

Urusan Lingkungan PengadilanAgama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 

dengan menjelaskan tujuan dari Sidang Keliling ini untuk: 

a) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice 

for all dan justice for the poor). 

b) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

c) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah 

Islam.24 

Melihat dari tujuan-tujuan yang di sebutkan dalam Surat Keputusan 

Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan 

Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, Peraturan Mahkamah 

Agung Nomer 1 tahun 2014 diatas sejalan dengan apa yang disebutkan ditujuan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015 yang mengedepankan 

adanya keadilan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan perkaranya dengan jarak yang jauh dan terhambat oleh biaya 

atau ekonomi masyarakatnya. 
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3. Persiapan Sidang Keliling 

a. Penentuan Lokasi Sidang Keliling 

Penentuan sidang  untuk pelaksaan Sidang Keliling ini memiliki 

beberapa tahapan sebelumnya untuk pelaksaan tersebut yaitu dengan 

membuat perencanaan pelasanaan sidang di luar gedung Pengadilan 

selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah 

pelaksaan sidang di luar gedung Pengadilan pada tahun sebelumnya dan 

juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar 

gedung/Sidang KelilingPengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayan 

terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga 

Masyarakat Sipil).25 

Koordinasi yang dibangun untuk pelaksaan Sidang Keliling inipun 

dilakukan dengan pejabat terkait seperti Camat, Kepala KUA, dan Kepala 

Desa. Termasuk orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum 

ingin memberikan penyuluhan hukum bersamaan dengan sidang diluar 

gedung Pengadilan, pihak tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu 

dari Ketua Pengadilan. 

Setelah adanya koordinasi dengan beberapa pihak yang bersangkutan 

maka Ketua Pengadilan mengeluarkan surat keputusan dengan 

menyebutkan lokasi, waktu, petugas/pejabat yang melaksanakan. 

 

 
                                                             

25 Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 
52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 “Standar Oprasional Prosedur (sop) Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan” 2014. Hlm. 20. 
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b. Sarana Prasarana 

Sidang Keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat 

sidang tetap atau Sidang Keliling atau pada kantor pemerintah setempat 

seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa atau 

gedung lainnya.26Sidang Keliling ini dapat pula dilaksanakan di tempat 

Sidang Keliling tetap yang dimiliki oleh Pengadilan.27 

Fasilitas untuk penyelenggaraan Sidang Keliling ini harus sudah 

ditentuakan dari hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau instansi 

lain setempat. 

c. Petugas  

Penyelenggara untuk Sidang Keliling dilaksanakan oleh beberapa 

petugas seperti Hakim dan Panitera Pengganti. Sidang Keliling ini juga 

dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Jurusita satuan Pengamanan, dan 

Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan. 

Jumlah petugas penyelenggara Sidang Keliling disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karateristik perkara yang mana para staf Hakimsekurang-

kurang nya 1 (satu) Majelis Hakim (3 orang Hakim), panitera minimal 1 

(satu) orang Panitera Pengganti, dan 1 orang petugas admistasi. Serta 

dalam hal-hal tertentu Sidang Keliling mengikutsertakan 1 orangHakim 

                                                             
26Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014. 
27 Ibid. Hlm. 15. 
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Mediator, 1 orang Pejabat penanggung jawab, 1 orang Jurusit/Jurusita 

Pengganti.28 

d. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling 

Tahapan pelaksaan Sidang Keliling yakni dengan membuat 

perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan selama satu 

tahun dengan beberapa-beberapa pertimbangan serta koordinasi dengan 

pejabat yang bersangkutan untuk pelaksaan Sidang Keliling ini, setelah 

koordinasi selesai barulah Ketua Pengadilan mengeluarkan surat 

keputusan. 

Setiap akan melaksanakan Sidang Keliling, Ketua Pengadilan 

membuat SK pelaksaan Sidang Keliling yang memuat lokasi tempat 

dilaksanakan Sidang Keliling, waktu pelaksanaan, dan  menentukan 

majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan Petugas 

Adminstrasi, untuk melaksanakan tugas Sidang Keliling. 

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 

Sidang Keliling dilakukan di kantor Pengadilan, maka pendaftaran perkara 

harus dilakukan di tempat Sidang Keliling akan dilaksanakan. Ketua 

pegadilan menugaskan kepada pegawai atau Panitera Pengganti dan 

Jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran 

perkara di tempat Sidang Keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada 

                                                             
28 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Urusan Lingkungan 

Pengadilan Agama Nomor01/SK/TUADA-AG/I/2013. Hlm. 9. 
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Sidang Keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana 

Sidang Keliling.29 

Saat pelaksanaan Sidang Keliling apabila ada perkara yang baru akan 

didaftarkan maka pendaftaran perkara baru tersebut dapat diterima dengan 

disidang pada Sidang Keliling berikutnya. 

e. Pendaftaran Perkara 

Untuk pendaftaran perkara Sidang Keliling dilakukan di Pengadilan 

Agama setempat sesuai proses adminstari perkara. dan untuk daerah-

daerah yang tidak memungkinkan pendaftraan perkara dilakukan ditempat 

pelaksanaan Sidang Keliling, sebelum Sidang Keliling dilaksanakan.30 

Petugas peneriman pendaftaran perkara yang berada di lokasi Sidang 

Keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya 

pendaftaran perkara baru ke kantor Pengadilan yang bersangkutan melalui 

email atau media komunikasi lainya untuk mendapat nomor perkara dan 

diproses ke dalam registrasi perkara. 

Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara 

baru dari petugas yang berada ditempat Sidang Keliling, segera 

memproses sesuai prosudur penerimaan perkara dan memberitahukan 

kepada petugas dilokasi Sidang Keliling mengenai nomor pendaftran 

perkara. Selain pendaftaran langsung, pendaftaran perkara juga dapat 

dilakukan secara online dengan memnfaatkan tekhnologi informasi. 

                                                             
29Ibid. Hlm. 8. 
30Ibid.  Hlm. 9.  
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Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau 

dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau 

internet banking. Apabila di daerah sekitar lokasi Sidang Keliling tidak 

terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas 

Pengadilan yang berada di lokasi Sidang Keliling. 

f. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan 

Pemanggilan 

Penetapan Majelis Hakim (PMH), penujukan Panitera Pengganti dan 

Jurusita/Jurusita Penganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing 

dibuat sesuai dengan Pola Bindamin. Format surat-surat tersebut mengacu 

kepada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA-RI 

Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 Tentang Standarisasi Formulir 

Kepaniteraan Peradilan Agama.31 

Penetapan hari sidang ditetapkan oleh ketua majelis Hakim sesuai 

dengan SK Ketua Pengadilantentang penetapan Sidang Keliling. 

Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang 

telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan. 

g. Ikrar Talak dan Akta Cerai  

Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak 

dilakukan dalam Sidang Keliling berikutya setelah putusan izin talak dan 

berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak ada Sidang Keliling berikutnya, 

                                                             
31Ibid. 
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baik karena habisnya anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak 

dilaksanakan di Pengadilan Agama 

Akta cerai dapat diterbitkan dan diterima kepada para pihak setelah 

ikrar talak diucapkan di tempat Sidang Keliling, dan apabila akta cerai 

tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada setelah ikrar talak, maka 

diberikan pada saat Sidang Keliling berikutnya. 

Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai 

dapat dilakukan di kantor Pengadilan Agama setelah putusan cerai 

berkekuatan hukum tetap atau di tempat Sidang Keliling pada jadwal 

persidangan berikutnya. Apabila tidak ada Sidang Keliling berikutnya, 

Ketua Pengadilan menugaskan seoraang pegawai yang ditunjuk untuk 

menerima akta cerai kepada para pihak dilokasi dimana dahulu 

dilaksanakan Sidang Keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut 

dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat, apabila hal ini tidak 

dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor Pengadilan Agama. 

1. Ketentuan-Ketentuan Sidang Keliling 

Untuk pelaksanaan Sidang Keliling harus dipenuhinya kriteria-

kriteriaantara lain : 

a. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung 

Pengadilan didalam wilayah Kabupaten/Kota dimana gedung 

Pengadilan tersebut berkedudukan; 

b. Daerah Kabupaten lain yang belum ada kantor Pengadilan, yang 

masih dalam wilayah yuridiksinya; 
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c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit 

dijangkau; 

d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan 

tingginya biaya pemanggilan kewilayah tersebut; dan 

e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara 

selam 3 (tiga) tahun terakhir. 

B. Ketentuan Umum Tentang Persidangan di PengadilanAgama 

1. Asas-Asas Peradilan Agama 

a. Asas Personalitas Keislaman 

Asas personalitas keIslaman diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 

7 Tahun 1989 yang berbunyi Peradilan Agama merupakan salah satu 

kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara perdata tertentu. Dalam penjelasan umum angka 2 alinea 

ketiga Undang-undang 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan 

Agamamerupakan Pengadilan tingkat pertama memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragam Islam.32 

Asas Personalitas keIslama yang melekat pada Peradilan Agama, yaitu 

sebagia berikut: 

1) Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama 

pemeluk Agama Islam. 

                                                             
32 Mardani. 2010. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iah. 

Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hlm.  37.  
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2) Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-

perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah zakat, 

wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. 

3) Hubungan hukum yang yang melandasi keperdataan tertentu 

tersebut berdasarkan hukum Islam dan diselesaikanberdasarkan 

hukum Islam. 

Asas personalitas keislaman ditentukan oleh 2 (dua) syarat 

berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum yaitu : 

a) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang 

berperkara sama-sama berAgama Islam. 

b) Hubugan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah 

bedasarkan hukum Islam.  

Ciri asas personalitas keislaman, tertuang pula dalam Pasal 57 ayat (2) 

UU No. 7 Tahun 1989, yaitu kepala putusan pada PengadilanAgama tidak 

hanya harus mulai dengan kalimat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan 

Yang Maha Esa’, tetapi juga harus didahului dengan kalimat 

“Bismillahirrahmanirrahim”.33 

b. Asas Kebebasan/Kemerdekaan 

Ada 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang asas kebebasan 

HakimPengadilanAgama, yaiu Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan 

Pasal 53 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang, Peradilan Agama. Setelah 

                                                             
33 Ibid. Hlm. 38. 
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lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas 

kebebasan diatur dalam Pasal 1 UU No. Tahun 2004, yaitu “kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelengkarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik 

Indonesia”.  Penjelasan Pasal 1 tersebut berbunyi : kekuasaan kehakiman 

yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung bahwa kekuasaan 

kehakiman bebas dari segala campuran tangan kekuasaan ekstra yudisial, 

kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945.34 

Memperhatikan teks pasal tersebut secara filosofis dapat ditarik 

kesimpualan sebagai berikut. 

1) Kekuasaan kehakiman (judicial power) atau kekuasaan yudikatif 

merupakan alat kekuasaan negara. 

2) Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan keHakiman dalam 

menyelenggarkan fungsi perdilan, yaitu pertama, Agar hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakan; kedua, Agar 

benar-benar dapat dilaksanakan kehidupan berbangsa dan 

bernegara berdasarkan hukum.35 

 

 
                                                             

34Ibid. Hlm. 39. 
35Ibid. 
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c. Asas Upaya Mendamaikan 

Asas upaya mendamaikan terdapat dalam pasal 65 dan Pasal 82 UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasannya Pasal 82 

terseut dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha 

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua 

tingkat peradilan. Asas upaya mendamaikan juga tercantum dalam pasal 

39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) dan (2), serta dalam QS.Al-Hujuraat 

(49) ayat 10.36 

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan 

melalui pendekatan ishlah. Karena itu, tepat bagi para Hakim Peradilan 

Agama untuk menjalankan fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun 

adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu 

berupa perdamaian.37 

Pedamaian dalam arti perceraian memiliki nilai tersendiri, yaitu 

mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan , pemelihraan anak dapat 

dilakukan dengan normal, kerukunan antar kedua belah pihak terjalin, dan 

ganguan mental anak-anak dapat terhindarkan karena adanya perceraian 

yang dilakukan orang tua dengan kebersamaan yang terjalin karena adanya 

upaya damai dari Peradilan. 

                                                             
36 Ibid .Hlm .41. 
37 Yahya Harahap. 2012. Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: 

Sinar Grafika. Hlm. 65. 
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d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum  

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 UU No. 7 ayat 

(1),(2),(3) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 ayat (1) dan 

(2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini 

bertujuan agar persidangan berjalan fair, menghindari adanya pemeriksaan 

yang sewenag-wenang atau menyimpang dan agar proses persidangan 

menjadi media edukasi dan prepensi, informasi bagi masyarakat umum. 

Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan 

PengadilanAgama terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang 

menentukan lain atau Hakim dengan Pengadilan Agama mempunyai 

alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, 

memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan 

dilakukan dengan sidang tertutup.38 

Ketentuan persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam 

perkara perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU No.7 Tahun 

1989 jo. Pasal 33 dan Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatkann 

bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, 

tetapi pada Pasal 81 dinyatakan bahwa utusan Pengadilan mengenai 

gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.39 

 

                                                             
38 Muhammad syaifuddin et al. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta.  Sinar Grafika. Hlm. 241. 
39 Mardani. 2010. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iah. 

Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 42. 
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e. Asas Legalitas  

Asas legalitas diatur didalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Taun 1989 

dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu Pengadilan mengadili 

menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas yang 

terdapat dalam rumusan pasal di atas mengandung pengertian rule of law, 

yaitu Pengadilan berfungsi dan berwenang menegakan hukum harus 

berlandaskan hukum, tidak bertindak diluar hukum.  

Dalam rumusan pasal tersebut juga dapat dipahami, bahwa asas 

legalitas mengandung unsur Hak Asasi Manusia (HAM), yang berkenaan 

dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka 

sidang Pengadilan, dan perlindungan hukum. Asas legalitas ini berpatokan 

kepada  equality before law, equality protection  on the law and equal 

justice under the law.  

Pengertian asas equality berarti persamaan hak dan kedudukan di 

sidang PengadilanHakim tidak boleh diskriminasi ( membedakan hak dan 

kedududkan orang di sidang Pengadilan), baik berupa status sosial, ras, 

Agama, suku, jenis, kelamin, budaya, dan seterusnya.40 

f. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) 

UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. 

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi : Ketentuan ini dimaksudkan 

untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan 

                                                             
40Ibid . Hlm .43. 
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“sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan 

dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya 

ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Adapun yang 

dimaksud kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa Hakim 

dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan 

agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para 

pihak dan para saksi segera meberikan keputusan dan waktunnya tidak di 

ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktru 

antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu 

lama.41 

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di Pengadilan, 

ralatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai 

kesederhanaan hukum acara itu sendiri, Hakim tidak mempersulit proses 

persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal 

persidangan. 

Jadi, yang dituntut dari Hakim dalam mengimplementasikan asas ini 

ialah: 

1) Sikap modrat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-

gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan; 

2) Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian 

menurut hukum dan keadilan. Kesederhana, kecepatan 

                                                             
41 Sarwono, S.H,M.Hum.2012. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 

Hlm. 24. 
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pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, 

kebenaran dan keadilan.42 

g. Asas Equality 

Asas equality  ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 

2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi peradilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.43 

Implementasi asas equality  dalam sidang di Pengadilan, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Equal before the law,  yaitu persamaan hak dan derajat dalam 

pemeriksaan persidangan Pengadilan. 

2) Equal protection on the law, yaitu hak perlindungan yang sama 

oleh hukum. 

3) Equal justice under the law, yaitu mendapat hak perlakuan yang 

sam oleh hukum. 

h. Asas Membantu Para Pencari Keadilan 

Asas ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan 

Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, yqng berbunyi : Pengadilan 

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan.44 

Batas pemberian bantuan Hakim sebagai berikut. 

                                                             
42Op. Cit. Hlm .44. 
43Ibid. Hlm. 44. 
44Ibid .Hlm. 45. 
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1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf. 

2) Memberi pengarahan tata cara izin “Prodeo”. 

3) Menyarankan peneyempurnaan surat kuasa. 

4) Menganjurkan perbaikan surat gugat. 

5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah. 

6) Memberi penjelasan cara mengajukan batahan dan jawaban. 

7) Bantuan memanggil saksi secara secara resmi. 

8) Memberi bantuan upaya hukum. 

9) Memberi bantuan tata cara verzet dan rekovensi. 

10) Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian.  

Perkembangan praktik mengarah kepada proses pemeriksaan dengan 

“surat/tertulis”, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. 

sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum, 

dengan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dinyatakan resmi berlaku untuk PengadilanAgama, menganut 

sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta tidak wajib para pihak 

dibantu atau didampingi penasihat hukum.45 

2. Peradilan Berdasarkan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

Prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang terdapat didalam dan 

dibelakang sistem hukum sehingga prinsip hukum merupakan dasar dalam 

pembentukan hukum, atau pembentukan hukum harus berorientasi pada 

                                                             
45 Yahya Harahap. 2012. Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: 

Sinar Grafika. Hlm. 88. 
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prinsip hukum46. Fungsi prinsip hukum dalam penyelesaian perkara 

menempati posisi penting, karena memberikan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti bagi kepentingan kehidupan masyarakat 

dan sebagai landasan Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Untuk itu 

salah satu prinsip hukum yang penting adalah prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. 

Sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengantikan pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomer 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini 

dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang 

dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

dilakukan dengan cara eifisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya 

ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namum 

demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan 

ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

Pengertian sederhana mengacu pada “complicated” penyelesaian suatu 

perkara, perkataan cepat atau “dalam tenggang waktu yang pantas” mengacu 

pada “tempo”, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan 

perkataan “biaya ringan“ mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang 

harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan 

sengketanya didepan peradilan. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 

                                                             
46 Yudha Hernoko, Agus. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 22. 
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2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: “Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hukum hanya dapat 

ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan 

didepan Pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga 

dihasilkan putusan Hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan 

memenuhi rasa keadilan masyarakat.47 

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan, yaitu48 : 

a. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak 

formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal 

ini bukan hanya jalanya peradilan dalam  pemeriksaan di muka 

persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan 

dipersidangan sampai dengan penandatangann oleh Hakim dan 

pelaksanaanya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai 

bertahun-tahun karena saksi tidak datang atua para pihak bergantian 

tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli 

warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan 

meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercyaan 

masyarakat kepada Pengadilan. 

                                                             
47 Setiawan . 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung: PT. 

Alumni. Hlm 359. 
48 Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty. 

Hlm 36. 
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b. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak 

berbelit-belit, dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa 

cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit 

dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan 

dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak 

formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya 

berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan 

menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka 

Pengadilan. 

c. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya 

agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi 

kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk 

mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.  

Sedangkan menurut Yahya Harahap, memebrikan penejlasan yang lebih 

tegas tentang makna dan arti peradilan sederhan, cepat, dan biaya ringan. 

Menurut beliau, yang dicita-citakan dari peradilan seerhana, cepat, dan biaya 

ringan adalah:”... suatu proses pemeriksaa yang relatif tidak memakan jangka 

waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum 

acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja 

dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan 
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tersedat-sedat. Jangan samapai jalanya pemeriksaan mundur terus untuk 

sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum”.49 

Dalam hal ini yang dituntut dari Hakim dalam penerapan asas ini ialah 

sikap “moderasi”. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan 

yang tergopoh-gopoh tak ubahnya sebuah mesin, sehinggan jalanya 

pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusian. Tetapi jangan 

dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional, 

dan objektif, dengan cara memeri kesempatan yang berimbang dan 

sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai dengana asas 

“Audialteram Paterm” .50 

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

KeHakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Biaya 

ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun 

demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan 

kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

 

 

 

 

                                                             
49 M. Yahya Haraha. 1993. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: 

Pustaka Kartini. Hlm. 54. 
50 M. Yahya Harahap.2003. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: 

Sinar Grafika. Hlm. 71.  
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3. Kompetensi Peradilan Agama 

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang 

kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan” sehingga ketiga 

kata tersebut dianggap semakna.51 

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum 

Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kompetensi 

Relatif” dan “Kompetensi Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya 

tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang 

menjadi kekuasaan Pengadilan. 

a. Kompetensi Relatif   

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah 

atau daerah. Kewenangan PengadilanAgama sesuai tempat dan 

kedudukannya. PengadilanAgama berkedudukan di kota atau ibu kota 

Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau Kabupaten. 

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah Provinsi.52 

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu 

jenis dan satu tingkat, dalam perbedaan dengan kekuasaan Pengadilanyang 

sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya anatara Pengadilan 

                                                             
51 Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A. 1990. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta. PT Raja 

Grafindo Persada. Hlm. 25. 
52 Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya.  
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Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, anatar 

PengadilanAgama Muara Enim dengan PengadilanAgama Baturaja.  

Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu 

jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan 

tingkat pertama. PengadilanAgama Muara Enim dan PengadilanAgama 

Baturaja satu jeis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu 

tingkatan, sama-sama tingkat pertama.  

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 2006 berbunyi: 

1) PengadilanAgama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota. 

2) Pengadilan tinggi Agama bekedudukan di ibu kota provinsi dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.  

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi: 

1) Pada dasarnya tempat kedudukan PengadilanAgama berada di 
ibukota Kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi 
wilayah Kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan 
adanya pengecualian. 

2) Cukup Jelas 

Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke 

PengadilanAgama mana orang akan mengajukan perkaranya dan 

sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.   
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Kompetensi relatif peradilan Agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 

142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu acara yang 

berlaku pada lingkungan peradilan Umum.53 

Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas actor sequitur forum rei 

(bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman tergugat). 

Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu sebagai berikut. 

a) Apabalia tergugat lebih dari satu, maka gugatan yang diajukan 

kepada Pengadilan di tempat tinggal penggugat. 

b) Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan 

diajuankepada Pengadilan di tempat tinggal penggugat. 

c) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan 

diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang itu 

terletak. 

d) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka 

gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang 

dipilih dalam akta tersebut. 

b. Kompetensi Absolut 

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kompetensi (wewenang) 

peradilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut 

                                                             
53 Mardani. 2010. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iah. 

Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 53. 
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dan kompetensi relatif telah dijelaskan diatas maka peneliti akan 

membahas tentang kompetensi absolut. 

Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili 

berdasarkan materi hukum (hukum materi).54PengadilanAgama berkuasa 

atas perkara perkawinana bagi mereka yang berAgama Islam sedangkan 

bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. 

Terhadap kekuasaan absolut ini, PengadilanAgama diharuskan untuk 

meneliti perkara yang diajukan kepadana apakah termasuk kekuasaan 

absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan 

absolutnya, PengadilanAgama dilarang menerimanya. Jika 

PengadilanAgama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat 

mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi 

ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama guguatan bahkan 

boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingakt banding atau 

tingkat kasasi.55 

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa 

PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

meneylesaikan perkara ditingkatpertama antara orang-orang yang 

berAgama Islam dibidang: 

1) Perkawinan; 

                                                             
54 Musthofa, Sy. 2005. Kepaniteraan Pengadilan Agama.  Jakarta: Kencana,. Hlm. 9. 
55 Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A. 1990. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta. PT Raja 

Grafindo Persada. Hlm. 28. 
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2) Waris; 

3) Wasiat; 

4) Hibah; 

5) Wakaf; 

6) Zakat; 

7) Infaq; 

8) Shadaqah; dan 

9) Ekonomi syari'ah.56 

Dalam pasal 50 UU No 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa 

PengadilanAgama berwenang untuk sekaligus memutus sengeta milik atau 

keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam 

pasal 49 apabila subjek antara orang-orang yang beragama Islam. 

C. Prosudur Beracara Dalama Peradilan Agama 

1. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Hukum acara sering juga disebut dengan hukum formil, yang mana 

tujuannya adalah untuk mempertahankan hukum materiil. Adapun definisi 

dari hukum acara perdata, baik umum maupun agama dari beberapa pakar. 

a. MH.Tirtaamidjaja, Hukum acara perdata adalah suatu akibat yang 

timbul dari hukum perdata materiil.57 

b. Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan 

hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya 

                                                             
56Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 jo 

Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. 
57 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, 

hlm. 9. 
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hukum perdata materiil dengan perantara Hakim. Dengan kata lain 

hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan 

bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata 

materiil.lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara 

perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan 

hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari 

putusannya.58 

c. Abdul Manan, hukum acara perdata agama merupakan hukum  yang 

mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan 

Penggugat, bagaimana para Hakim bertindak baik sebelum dan 

sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara Hakim 

memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta 

bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana 

mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan 

kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata 

dapat berjalan sebagaimana mestinya.59 

Dari uraian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan umum bahwa 

Hukum Acara Perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur (obyek) yang 

diaturnya, yaitu: (1) orang yang maju bertindak ke muka Pengadilan karena 

terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali, 

                                                             
58 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), Edisi 

Kedelapan, 2009, hlm. 2. 
59 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 1-2. 
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(2) Pengadilan itu sendiri, yang akan menertibkan kembali hukum perdata 

yang telah dilanggar dimaksud.60 Hukum acara perdata dalam pengertian 

lebih luas adalah sekumpulan peraturan bagaimana caranya orang harus 

bertindak di hadapan Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus 

bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil 

sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan Hukum 

acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 

adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus 

dalam Undang-undang. 

2. Hukum Acara Peradilan Agama 

a. Pra-persidangan di Pengadilan Agama 

Sebelum dilaksanakannya persidangan makan dilakukan beberapa 

tahapan sebelum nya, tahapn-tahapan ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap mengajukan Perkara 

Awal untuk berperkara di Pengadilan Agama yaitu dengan 

mengajukan surat gugatan atau permohonan. Dalam hal mengajukan 

surat gugatan/permohonan ini dapat dilakukan secara lisan maupun 

tertulis. Penggugat yang tidak dapat membaca atau buta huruf dapat 

mengajukan surat gugatan ke Pengadilan secara lisan. 

Surat gugatan/permohonan yang diajukan secara tertulis yang 

ditandatangani oleh Penggugat dan ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Agama ini diatur dalam  ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, 

                                                             
60 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 

8. 
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sedangkan bagi Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membaca dan 

menulis menurut ketentuan Pasal 120 HIR dapat mengajukan 

gugatan/permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan 

Agama. 

Surat gugatan/permohonan tersebut dibuat rangkap 6 (enam) 

atau sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan yaitu untuk 

penggugat/pemohon, tergugat/termohon selebihnya diberikan kepada 

majelis Hakim dan jika hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir 

oleh panitera sejumlah yang diperlukan. 

Surat gugatan/permohonan yang diserahkan ke meja dua harus 

terdapat identitas para pihak secara jelas meliputi nama yang 

dilengkapi bin/binti dan aliasnya jika punya, umur, agama, pekerjaan, 

tempat tinggal (bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditulis 

tempat tinggal yang dulu ia tinggal), serta kewarganegaraan jika perlu, 

juga harus diuraikan dengan adanya kronologis kejadian dan alasan 

pengajuan perkara atau disebut dengan posita serta tuntutan yang 

dimohonkan atau disebut petitum. 

Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemudian 

diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat 

gugatan/permohonan melalui meja satu, yang memiliki tugas untuk:61 

a) Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya 

b) Menaksir panjar biaya perkara 
                                                             

61 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar), Cet. VI, 2005, hlm. 59. 
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c) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) 

2) Pemanggilan Para Pihak 

Hakim/Ketua Majelis yang sudah di tetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Agama memerintahkan kepada Jurusit/Jurusita pengganti 

untuk melaksanakan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada 

persidangan yang sudah ditentukan tanggal dan waktunya. 

Pemanggilan ini disampaikan dengan risalah trulis yang disebut 

dengan relaas atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat 

daribentunknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang 

bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan hidapan pejabat 

yang berwenang, sehingga hak yang tercantum dalam relaas dianggap 

benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.62 

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara 

resmi dan patut dengan memeperhatikan beberapa hal yaitu: 

a) Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang sah. Dengan 

catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk 

melakukan tugasnya didalam wilayah hukum Pengadilan Agama 

yang bersangkutan.63 

b) Dilaksanakaan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempat 

tinggalnya. Apabila tidak dijumpai, maka panggilan akan 

disampaikan kepada kepala desa/lurah setempat yang mana 

                                                             
62 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 103. 
63 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 jo 

Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.  
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nantinya kepala desa/lurah akan menyampaikan kepada para 

pihak. Apabila yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan 

disampaikan kepada ahli warisnya. Panggilan yang tidak 

diketahui tempat tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan 

disampaikan lewat Bupati/Wali Kotasetempat yang akan 

mengugumkan pada papan penguguman persidangan tersebut. 

Pihak yang dipanggil berada diluar negeeri, maka panggilan 

disampaikan lewat Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. 

Pemnaggilan kepada tergugatdilampiri satu berkas surat 

guggatan yang diajukan oleh penggugat. 

c) Jarak antara hari pemanggilan dengan persidangan harus 

memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-

kurangnya 3 (tiga) hari kerja. 

b. Tahapan-Tahapan Proses Persidangan  

Mekanisme tahapan-tahapan untuk proses pemeriksaan perkara 

perdata peradilan agama yang dilakukan didepan sidang Pengadilan secara 

sistematikharus melalui beberapa tahap berikut yakni:pertama,melakukan 

perdamaian antar kedua belah pihak yang beperkara; kedua, pembacaan 

surat gugatan/permohonan; ketiga, jawaban tegugat/temohon; keempat, 

replik (tangkisan atas jawaban) dari Penggugat/Pemohon; kelima, duplik 

dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); keenam,tahap 

pembuktian:ketujuh,tahap kesimpulan, dan kedelapan,tahap putusan atau 

penetapan dari majelis Hakim. 
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1) Upaya Mediasi 

Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak 

yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 

Tahun 2016, Hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak 

untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di 

Pengadilan atau mediator Hakim yang memenuhi syarat. 

Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan diatur 

pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. 

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomer 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1), yaitu: 

“(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/ Kuasa hukum 

wajib mengikuti prosudur peneyelesaian sengketa melalui 

mediasi.” 

Dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa 

perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui 

mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.64 

Hal ini juga diatur dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang 

mengatakan: jika Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka 

hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadi menurut 

                                                             
64 Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Prosudur Mediasi di 

Pengadilan. 
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pasal ini, jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan 

tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan. 

2) Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan 

Pembacaan surat gugatan/permohonan akan dilaksanakan 

setelah pihak lawan telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak 

hadir. Apabila saat persidangan pertama pihak Tergugat/Termohon 

tidak hadir maka akan dilakukan penundaan sidang dan memanggil 

kembali pihak tergugat/termohon yang tercantum dalam Pasal 127 

HIR untuk pemanggilan kedua kalinya.  

“Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak 
menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka 
pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari 
persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu 
diberi tahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang 
hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, 
sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua 
sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu 
perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian 
pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan 
perlawanan (verzet).” 

Ketika sidang dihadiri oleh kedua belah pihak maka pembacaan 

surat gugatan/permohonan dapat dilakukan namun tahapan ini 

dilakukan setelah adanya mediasi dengan pihak mediator untuk 

adanya upaya perdamaian, apabila upaya mediasi tidak berhasil maka 

akan dilanjutkan pada tahapan sidang selanjutnya yaitu pembacaan 

gugatan/permohonan dan seterusnya, namun dalam proses 

persidangan Hakim selalu memberikan masukan positif dan 

menanyakan kembali kepada para pihak tegasnya kepada 
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Penggugat/Pemohon apakah mau damai atau lanjutkan 

persidangannya, jadi upaya damai tidak hanya berhenti saat mediasi 

gagal. 

3) Jawab-menjawab  

Tahapan selanjutnya setelah adanya pembacaan gugatan yang 

sebelumnya upaya mediasi dikatakan bahwa tidak berhasil maka akan 

berlanjut kepada jawab-menjawab dari para pihak dari pihak tergugat 

maupun pihak penggugat. 

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk 

menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat 

menjawab gugatan Penggugat baik secara tertulis. Namun tidak ada 

ketentuan yang menjelaskan bahwa tergugatyang buta huruf dapat 

menjawab dengan secara lisan seperti yang ada didalam Pasal 121 

ayat (2) HIR. 

“Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga 

sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, 

kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.” 

Berbeda halnya dengan isi dari Pasal 120 yang membolehkan 

penggugat yang buta huruf untuk dapat mengajukan gugatannya 

secara lisan. 

“Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang 

dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua Pengadilan 

negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya.” 
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 Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan 

tetapi dapat berupa pengakuan. Tahapan selanjutnya setelah adanya 

jawaban dari tergugat baik ituberisi  pengakuan maupun bantahan 

maka dilakukan replik  yang mana ini menjadi hak penggugat untuk 

memberikan tanggapan atas jawaban tergugat. Dalam replik ini 

penggugat dapat tetap mempertahankan argumennya dandan 

menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskan 

dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap 

dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat. 

Setelah selesainya replik dari penggugat maka dilanjutkan 

dengan duplik. Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang 

diajukanoleh penggugat. Dalam duplik berisika adanya bantahan atas 

replik dari penggugat.Untuk acara jawab menjawab (replik-duplik) ini 

dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara 

penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke 

tahap pembuktian. 

4) Pembuktian  

Salah satu dasar hukum yang melandasi adanya keharusan untuk 

pembuktian ada pada HIR Pasal 163 yang berisikan: 

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia 
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, 
atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus 
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” 
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Bukan hanya undang-undang yang mengatur tentang adanya 

pembuktian Al-qur’an pun mengatur demikian, seperti pada firman 

Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282.65 

َفِإْن لَّْم ِیُكوَنا  صلىَواْسَتْشِھُدواَشِھیَدیِن ِمْن رَِّجاِلُكْم ....

آِء َأن َرُجَلْیِن َفَرُجُل َوُاْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضوَن ِمْن الشَُّھَد

....جَتِضلَّ ِإْحَد ُھَماَفُتَذكِّْر ِإْحَد ُھَمااْلُألْخَرى   

“Artinya: “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, 
maka (boleh)seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang 
lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka di panggil.” 

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu 

artiluas dan arti yang terbatas.66 Arti yang luas ialah: membenarkan 

hubungan hukum, yaitu misalnya apabila Hakim mengabulkan 

tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa Hakim 

menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat 

sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah 

benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan Hakim 

dengan syarat- syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas 

pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh 

penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak 

perlu dibuktikan. 
                                                             

65 Surah Al-Baqarah, diakses dari http://tafsirq.com/4-al-baqarah/ayat-282, pada tanggal 30 
April 2017 pukul 10.00. 

66 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 
Cet. XIV, 2000, hlm. 62-63. 
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Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 

KUHPerdata adalah sebagai berikut:67 

1) Surat 

2) Saksi 

3) PersangkaanPengakuan 

4) Sumpah  

5) Kesimpulan  

Ditahapan kesimpulan ini maka Hakim memberikan kesempatan 

kepada kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulannya dengan 

memberikan kesemptana kepada para pihak menceritakan kembali 

duduk perkara atas kejadian-kejadian dari keseluruhan pemeriksaan 

sampai dengan sikap para pihak yang tetap teguh untuk menguatkan 

dalili gugatannya. Tahapan ini dilakukan apabila tahapan-tahapan 

upaya damai, pembacaan gugatan, jawab-menjawab dan pembuktian 

sudah terlaksana. 

5) Musyawarah Majelis Hakim 

Musyawarah majelis Hakim ini dilakukan secara tertutup dan 

rahasia seperti yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (1, 2, dan 3) 

Undang-Undang  No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Musyawarah hanya dilakukan oleh majelis Hakim tanpa diikuti 

dengan panitera dan sidang di schors untuk musyawarah majelis 

Hakim dan dinyatak tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk 

                                                             
67 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 60. 
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meninggalkan ruangan persidangan, lalu palu diketukkan satu kali 

karena sifatnya yang rahasia.68 

Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajin 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara 

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat 

bulat, pendapat haikm yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.69 

Jika musyawarah majelis Hakim tersebut sekaligus merupakan 

tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua 

majelis Hakim adalah “sidang di schors untuk musyawarah majelis 

Hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah 

musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-

sama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali.70 

6) Pembacaan Penetapan /Putusan 

Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan Hakim. Putusan 

ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 

diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai 

hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius),sedangkan untuk 

penetapan Hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara 

permohonan (voluntair). 

                                                             
68 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991,hlm. 

133. 
69 Uu no 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman. 
70Op.Cit. 
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Untuk putusan Pengadilan hanya akan sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

dan apabila tidak demikian maka akan dianggap batal demi hukum.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 


