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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengadilan Agama di Indonesia 

1. Wewenang Pengadilan Agama 

Keberadaan Peradilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang 

timbul diantara anggota masyarakat. Dengan demikian menimbulkan 

permasalahan kekuasaan mengadili, yang dimaksud yurusdiksi (jurisdiction) 

atau kompetensi maupun kewenangan mengadili. Pengadilan berwenang 

untuk mengadili sesuai dengan yang digariskan oleh undang-undang.
1
 

Kata „kekuasaan‟ sering juga dipahami dengan „wewenang‟ dalam 

bahasa Belanda sering dipahami dengan “competentie”, ketiga kata tersebut 

memiliki arti yang sama. kekuasaan peradilan agama diatur dalam  pasal 49 

sampai dengan pasal 53 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang 

peradilan agama. Jika dikategarokin ada 2 macam kewenangan yaitu 

kewenangan relatif dan kewenangan absolute. 

a. Kewenangan Relatif 

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang 

satu jenis dan satu tingkat, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 

pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.
2
 

                                                           
1
 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika, 2014. Hal. 179. 
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Untuk menentukan kompetensi relatif setiap pengadilan Agama 

maka yang digunakan adalah pedoman pada undang-undang hukum acara 

perdata. Hukum acara yang berlaku di Peradilan agama ditentukan dalam 

Dalam pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 ”hukum acara yang berlaku di 

peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku diperadilan umum”. 

Oleh karena itu, landasan untuk menentukan wewenang relatif Peradilan 

Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan 

pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Pasal 118 ayat (1) HIR 

menganut asas “acto sequitur forum rei” yang maksudnya adalah perkara 

diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat. 

Menurut M. Yahya Harahap, faktor yang menimbulkan terjadinya 

pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap 

lingkungan peradilan adalah faktor wilayah hukum. Mari lihat pasal 4 UU 

no. 3 tahun 2006 „tempet kedudukan‟ Pengadilan Agama berkedudukan di 

ibu kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten / kota. 

Jika penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil gugatannya salah 

satunya kewenangan relatif,  maka pengadilan dapat menolak gugatanyang 

diajukan.
3
 

b. Kewenangan absolut 

Kewenangan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat 

                                                           
3
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pengadilan. Dengan ini pengadilan Agama berkuasa ata perkara 

perkawinan bagi yang beragama Islam.
4
 

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) angka22 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 dan personalitas asas keIslaman. Dalam pasal ini disebutkan 

wewenang absolut pengadilan agama dalam mengadili perkara perdata 

bidang (a) Perkawinan (b) kewarisan, wasiat, hibah yang berdasarkan 

hukum Islam(c) wakaf, zakat,infaq, shodaqoh dan ekonomi Islam. 

2. Asas Hukum Acara Perdata Peradilan Agama 

a. Pengertian Asas Hukum 

Asas hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi 

latar belakang dari peraturan hukum yang pasti (Hukum Positif). Satjipto 

Rahardjo mengatakan asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena 

merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialah rasio legisnya peraturan 

hukum. Asas hukum ini dapat ditemukan disimpulkan langsung ataupun tidak 

langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya 

mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.5 

b. Asas Umum Peradilan Agama 

a) Asas Bebas Merdeka 

                                                           
4
Ibid. Hal. 204 

 
5
 Jimly Asshiddiqie. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.Yogyakarta: 

UUI Press, 2005. Hal. 66. 
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Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan digariskan 

pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas 

Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ini 

merujuk pada Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 dan jo. Pasal 1 

Undang-undang nomor 48 Tahun 2009. Dijelaskan didalamnya bahwa 

kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa 

kekuasaan kehakiman yang bebas dari campurtangan pihak kekuasaan 

negara lainnya dan kebebasan dari direktiva atau rekomendasi yang 

datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalm hal yang diizinkan 

undang-undang.
6
 

b) Asas sebagai pelaksanan kekuasaan kehakiman 

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan 

Agama/ Mahkamh Syar‟iyah, lingkungan Peradilan Militer, 

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Oleh Sebuah 

Mahkamah Konstitusi (one roof sistem).
7
 Peradilan di Indonesia 

menerapkan hukum dan menegakan keadilan berdasarkan Pancasila.
8
 

c) Asas ketuhanan 

                                                           
6
 Ahmad Mujahidin. Pemberbaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor. Penerbit Ghalia. 

2014. Hal. 31. 

  
7
 Ibid.Hal. 32 

 
8
 Pasal 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Setiap peradilan di Indonesia dalam pembuatan setiap putusan 

ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat “Demi keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”
9
, dalam Peradilan Agama / 

Mahkamah Syar‟iyah ada tambahan sebelumnya yaitu kalimat 

“Basmalah” hal ini dikarenakan mengikuti pedoman keIslaman. 

d) Asas fleksibilitas atau Speedy administration of justice 

Pemeriksaan perkara baik dilingkungan peradilan Negeri / 

Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
10

 

Adapun asas ini diatur dalam pasal 2 (4) Undang-Undang Tahun 2009 

tentang Kekuasaan kehakiman.  

Makna Sederhana dalam pasal diatas yaitu, acara yang jelas, 

mudah dipahami, tidak terjebak dalam formalitas-formalitas karena 

ditakutkan akan menimbulkan berbagai penafsiran. Sedangnkan Cepat 

yang dimaksud adalah, dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus 

cepat dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi persoalan yang 

diajukan kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang 

selanjutnya digali lebih dari alat bukti yang ada kemudian dengan 

demikian dapat mengambil keputusan dan membacakannya. Biaya 

ringan yang dimaksud adalah harus dipertimbangkan secara logis, rinci 

dan transparan serta menghilangkan biaya lain diluar kepentingan para  

pihak.  

                                                           
9
 Pasal 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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 Pasal 2 (4). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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e) Asas nonekstra Yusial 

Segala campurtangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain 

diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal 

sebagaimana disebutkan dalam UUD RI, sehingga setiap orang dengan 

sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana. 

f) Asas Legalitas 

Asas legalitas dapat dimaknai sebagai “hak perlindungan 

hukum”, Asas ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009, 

Pengadilan Agama mengadili menurut Hukum Islam dengan tidak 

membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan 

persamaan hak derajat setiap orang dimuka persidangan pengadilan 

Agama tidak terabaikan. 

g) Asas Legitima Persona Standi In Yudicio 

Pengertian dari Asas Legitima Persona Standi In Yudicio adalah 

semua orang yang berkaitan langsung dalam perkara yang diajukan di 

muka persidangan harus dimasukan sebagai pihak berperkara, apakah 

pihak itu sebagai penggugat atau tergugat. Adapun yang berhak untuk 

bertindak adalah yang sudah dinyatakan dewasa menurut Undang-

undang. 

h) Asas Ultra Petitum Partem 

Asas ultra petitum partem yaitu, hakim tidak boleh menjatuhkan 

putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkanlebih 
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daripada tuntutan. Hal ini berdasarkan pada pasal 178 ayat (2 dan 3)HIR 

jo. Pasal 189 ayat( 2 dan 3) RBg.11 

i) Asas Audi et Alteram Partem 

Hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang 

berperkara dimuka persidangan. Dalam arti pengadilan dalam mengadili 

para pihak harus ada unsur-unsur kesamaan derajat, kesamaan hak di 

persidangan, dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama dimuka 

persidangan. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 32a dan pasal 121 ayat(2) 

HIR jo. Pasal 106 RBg. jo.Pasal 1905 BW. 

j) Asas Unus Testis Nulus Testis 

Asas Unus Testis Nulus Testis ialah bahwa seorang saksi tanpa 

alat ada bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. 

Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, pembuktian harus ada 

alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pasal 169 HIR jo. Pasal 106 RBg . 

jo. Pasal 1905 BW.  

k) Asas Actor Squitur Forum Rei 

Pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak tergugat 

bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR., 

kecuali Undang-Undang menentukan lain sebagaimana terhadap 

perkara perceraian yang berlaku di muka Pengadilan Agama. 

 

 

 

                                                           
11

 Ahmad Mujahidin. Pemberbaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor. Penerbit Ghalia. 

2014. Hal. 33. 
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l) Asas Actor Squitor Forum Rei Sitai 

Gugatan diajukan dipengadilan dimana benda tempat tidak 

bergerak itu berada atau terletak. Sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR 

jo. Pasal 142 ayat (5) RBg.  

3. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama 

a) Asas Personalitas KeIslaman 

Peradilan Agama / syar‟iyah diperuntukan bagi setiap orang 

Islam dan orang yang mau tunduk kepada asas keIslaman ini yang 

disebut dengan Asas personalitas keIslaman. Landasan yuridis asas ini 

diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 2.
12

  

Letak atas persoalitas keIslaman berpatokan saat terjadi 

hubungan hukum, maksudnya patokan penentuan keIslaman seseorang 

didasarkan pada faktor formil,  Contoh saat sesorang mengaku bahwa 

dirinya beragama Islam, maka pada dirinya sudah melekat asas 

personalitas keIslaman.  

Yahya Harahap (1993:39) menyampaikan mengenai patokan 

asas personalitas keIslaman berdasarkan saat terjadinya hubungan 

hukum ditentukan oleh dua syarat : pertama, pada saat terjadinya 

hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam dan kedua 

hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut 

berdasarkan hukum Islam.  

                                                           
12

 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2 menyebutkan Peradilan Agama adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beraagama Islam yang mengenai 

perkara tertentu kemudian pada penjelasan umum menyebutkan ...Peradilan Agama merupakan 

salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan 

hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan 

ekonomi syariah.  
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a. Asas Islah (Upaya Perdamaian) 

Islah merupakan kata yang diambil dari bahas arab 

yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia bermakna 

perdamaian, dalam istilah hukum lebih dikenal dengan 

mediasi. Islah (Mediasi) biasanya digunakan dalam perkara 

yang bersifat Contentius, karena bagaimanapun adilnya suatu 

putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu 

berupa perdamaian.  

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang 

berperkara adalah terbatas sampai pada menganjurkan, 

menasihati, menjelaskan dan memberi bantuan dalam 

merumuskan format dan isi perdamaian sepanjang hal 

tersebut diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian 

benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.  

Landasan yuridis upaya perdamaian / islah / mediasi 

diatur dalam pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP nomor 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 65 dan pasal 82 (1 dan 2) Undang-

undang nomor 7 Tahun 1989 yang pasal  dan isinya tidak 

diubah dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 
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peradilan Agama jo pasal 115 KHI dan jo. SEMA nomor 01 

tahun 2008 tentang Mediasi.
13

 

b. Asas terbuka untuk Umum 

Sidang Pemeriksaan pengadilan agama / Mahkamah 

syar‟iyah adalah terbuka untuk umum. Asas ini bersifat 

imperatif, jika pemeriksaan sidang tidak terbuka untuk umum 

maka putusan batal demi hukum, kecuali undang-undang 

berbicara lain atau hakim dengan alasan penting yang dicatat 

dalam berita acara sidang memerintahkan agar sidang 

bersufat tertutup.  

Yahya Harahap mejelaskan bahwa salah satu fungsi 

asas ini agar persidangan dapat berjalan secara fair. 

Mengenai asas terbuka untuk untuk umum diatur dalam pasal 

59 (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang pasal dan isi 

pasalnya tidak diubah dalam Undang-undang nomor 50 

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 13 ayat (1,2 

dan 3) Undang-undang nomor 48 tahun 2009.  

c. Asas Equality 

Setiap orang yang berperkara di muka sidang 

pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya di hadapan 

hukum, sehingga tidak ada perbedaan yang diskriminatif baik 

dalam diskriminasi normatif maupun diskriminasi 

                                                           
13

 Ahmad Mujahidin. Pemberbaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor. Penerbit Ghalia. 

2014. Hal. 35. 



26 
 

kategoris.
14

 Yang dimaksud dengan diskrimisani normatif 

adalah membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap 

pihak-pihak yang berperkara, sedang yang dimaksud dengan 

diskriminasi kategoris adalah membeda-bedakan perlakuan 

pelayanan berdasarkan pada ststus sosial, ras, agama, suku, 

jenis kelamin dan budaya.  

adapun yang menjadi patokan dalam menerapkan 

asas equalitu pada setiap perkara sebagai berikut : 

1) Equality befor the law 

2) Equal protection on the law 

3) Equal justice under the law
15

 

Ketiga patokan tersebut merupakan subtansi makna 

yang terkandung didalam pasal 4 ayat (1) undang-undang 

nomor 48 tahun 2009. 

d. Asas Aktif Memberi Bantuan 

Asas aktif memberi bantuan kepada pencari 

keadilan di lingkungan Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syar‟iyah diatur dalam pasal 119 HIR/143 RBg. jo. pasal 

58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

jo. pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

                                                           
14

 Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1), menyebutkan ...pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membedakan orang. 

 
15

 Ahmad Mujahidin. Pemberbaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor. Penerbit Ghalia. 

2014. Hal. 39. 
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Terlepas dari perkembangan praktik yamg 

cenderung mengarah kepada proses pemeriksaan dengan 

“surat/tertulis”, hukum acara perdata yang diatur dalam 

HIR dan RBg. sebagai hukum acara yang berlaku 

untuklingkungan Peradilan Umum, dengan ketentuan 

pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dinyatakan resmi berlaku untuk Pengadilan Agama, 

menganut sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta 

tidak wajib para pihak dibantu atau didampingi penasihat 

hukum. 

e. Asas Ratio Decidendi 

Ratio desidendi berasal dari kata latin, yang 

jamaknya “rationes decidendi”. (basic reason). Black‟s 

Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai the 

poin in a case which determines the judgment atau menurut 

barron’s Law Dictionary adalah the principle which the 

case establishes. Istilah tersebut jika diterjemahkan secara 

harfiah kedalam bahasa Indonesia adalah  “alasan untuk 

keputusan itu” atau di istilahkan dalam bahasa lainnya 

adalah pertimbangan hakim / basic reason.
16

  

Ratio desidendi adalah alasan – alasan hukum yang 

digunakan oleh hakim untuk mencapai pada putusannya. 

Menurut Goodheart Ratio decidendi  inilah yang 

                                                           
16

 Miftahul Huda.  Ratio Decidendi.  www.miftahulhuda.com diakses pada hari selasa 12 September 

2017. Artikel ini pernah dimuat dalam Majalah Konstitusi No.48 Januari 2011. 

http://www.miftahulhuda.com/
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menunjukan bahwa ilmu hukum  merupakan ilmu yang 

bersifat prespektif, bukan deskriptif. Sedang putusan 

merupakan sesuatu yang  bersifat deskriptif. 

Segala putusan pengadilan harus memuat alasan 

atas dasar putusan tersebut. Alasan yang dimuat dapat 

bersuber dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan, juga sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili. alasan-alasan penilaian 

(basic reason) dan dasar harus tepat dan benar.
17

  

Dalam dunia peradilan Indonesia yang menganut 

civil law system, biasanya hakim menuliskan ratio 

decidendi  pada bagian konsideran “menimbang” pada 

“Pokok Perkara”. untuk dapat menentukan alasan alasan 

hukum (Ratio decidendi) seorang hakim harus melihat fakta 

materil dari kasus yang ditangani. Biasanya dari suatu fakta 

materil tersebut dapat memunculkan beberapa putusan, 

maka disini dibutuhkan insting kreatif bagi seorang hakim 

untuk melakukan penafsira terhadap Undang-undang. 

Yahya Harahap dalam bukunya berpendapat, 

alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan 

bertitik tolak dari: 

1) Undang-undang 

2) Hukum kebiasaan 

                                                           
17

 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1) dan pasal 53 (1). 
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3) Yurisprudensi  

4) Doktrin Hukum
18

 

Rusli Muhammad menyebutkan ada dua kategori 

dalam menentukan Ratio decidendi, yaitu:  

1) bersifat yuridis  

pengertian dari pertimbangan yang bersifat yuridis 

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-

fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 

Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 

dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

a) keterangan Pemohon 

b) keterangan saksi 

c) barang-barang Bukti 

d) Pasal-pasal dalam Undang-undang 

2) bersifat non yuridis 

Hakim dalam menetapkan suatu putusannya tidak 

hanya cukup berpatokan pada undang-undang (aspek 

yuridis)  saja akan tetapi juga harus mampu menggali 

mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) 

Undang-undang nomor 04 Tahun 2004.  

                                                           
18

 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Cet 2014. Hal. 798.  
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Dalam buku Jimly Asshidiqie disebut juga dengan 

Motiverings Plicht (putusan disertai alasan), yaitu diatur 

dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 jo. pasal 50 

ayat 1 Tahun 2009, menegaskan bahwa segala putusan 

pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, 

memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
19

 

Dasar besic reason dalam sebuah putusan secara 

yuridis normatif mangacu pada pasal 148 ayat (1) HIR jo. 

Pasal 195 ayat (1) RBg alasan-alasan penilaian (basic 

reason) dalam putusan mencangkup hal-hal yang bersifat 

reasioning, aktual, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, 

peradaban dan kepatutan. 

f. Asas memberi Bantuan Antarperadilan 

Untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan 

wajib saling memberi bantuan yang diminta diatur dalam 

pasal 2 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009. Sebab apabila tidak 

ada saling memberi bantuan antar pengadilan, maka proses 

penyelesaian perkara akan berlarut-larut, dan juga terhadap 

perkara yang telah diputus dimana salah satu pihak berada 

                                                           
19

 Jimly Asshiddiqie, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. 

Yogyakarta. UUI Press. 2005. Hal. 40-41. 
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dilingkungan Peradilan Agama lain, maka putusan tidak 

memiliki arti apa-apa. 

4. Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum 

Hakim memiliki peran yang sentral dalam lembaga peradilan,  ia 

dituntuk untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam menyelesaikan setiap 

perkara hakim harus mengerahkan seluruh kemampuan,  agar putusannya 

tidak menimbulkan perkara baru. Supaya perkara tersebut dapat benar-

benar selesai maka putusan hakim harus mempertimbangkan keadilan 

hukum, keadilan masyarakat dan keadilan moral. Dengan menjadikan 

ketiga unsur tersebut sebagai pertimbangan maka putusan itu akan dapat 

mambawa maslahat (manfaat) bagi banyak orang.  

Dalam undang-undang kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 10 

ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan “bahwa pengadilan 

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara 

yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal tersebut 

memberi makna Hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menemukan hukum suatu perkara 

walaupun perkara tersebut hukumnya belum diatur secara tertulis.
20

 

Dalam Risalah Qodla, dikisahkan Khalifah Ummar bin Khattab 

yang memerintahkan kepada abdullah bin qais pada saat menjadi hakim: 

“apabila suatu kasus belum belum jelas suatu hukumnya dalam al quran 

                                                           
20

 Makalah Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, S.IP., M.Hum. yang disampaikan dalam acara rakernas 

Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 oktober 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan 
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dan hadist, maka putuslah dengan mempertimbangkan dengan nilai-nilai 

yang hidup dimasyarakat, serta menganalogikan dengan kasus – kasus lain 

yang telah putus”.
21

 

Kisah diatas sejalan dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 

pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan,”Hakim dan Hakim Konstitusi wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat”. Makna “menggali” tersebut, dapat 

dimaknai bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada akan tetapi masih belum 

tampak atau tersembunyi, maka hakimlah yang harus berusaha untuk 

mencari (rechtvinding) hukum tersebut.  

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang 

bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa, 

kemudian menggali suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam 

perkara tersebut. Maka dalam persidangan hakim harus melakukan 3 

tindakan sebagai berikut :22 

a. Tahap Mengkonstatir 

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk 

membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 

Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan pembuktian yang sah 

menurut hukum. Alat bukti tersebut yang nantinya akan jadi salah satu 

pertimbangan hakim dalam memberi keputusan.  

                                                           
21

 Ahmad Rifa‟i. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta, Sinar 

Grafika, 2010. Hal. 7. 
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b. Tahap mengkualifikasi 

Hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkreat yang 

telah dianggap benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum apa atau 

yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa 

tersebut. Dengan demikian mengkualifisir adalah mengelompokan atau 

menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau 

golongan peritiwa hukum ( pakah itu perkawinan biasa atau poligami 

atau perzinahan).  

Jika peristiwa sudah terbukti dan hukumnya jelas maka hakim 

harus menentukan hukum yang tentunya tidak boleh bertentangan 

dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi 

pandangan serta kebutuhan masyarakat sesuai dengan zamannya. 

c. Tahap mengkonstituir 

Tahap ini adalah tahap hakim menetapkan hukumannya 

terhadap peristiwa yang telah dilakukan dan memberi keadilan bagi 

para pihak yang bersangkutan (para pihak). Hakim memiliki metode 

dalam menemukan suatu hukum diantaranya adalah: 

a. Penemuan hukum dengan metode interpetasi. 

Yang dimaksud disini adalah penafsiran sebagai suatu 

kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian 

atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga 

orang lain dapat memahaminya atau mengandung arti pemecahan 

atau penguraian akan suatumakna ganda, norma yang kabur (vage 
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normen), antinomi hukum (konflik norma hukum) dan ketidak 

pastian dari suatu peraturan perundang-undangan.  

Metode interpretasi memiliki banyak jenis, yaitu: 

a) Interpretasi Gramatikal 

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam 

bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam 

bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna 

ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan 

dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. 

Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang 

paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. 

b) Interpretasi Historis 

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan 

kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik 

Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara 

penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan 

penafsiran menurut sejarah hukum. 

 Interpretasi menurut sejarah undang-undang 

(wetshistorisch) adalah mencari maksud dari perundang-

undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-

undang ketika undang- undang itu dibentuk dulu, di sini 

kehendak pembuat undang- undang yang menentukan. 
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c) Interpretasi Teologis/sosiologis 

Metode ini menerapkan makna undang-undang 

berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakirn 

menafsirkan undang- undang sesuai dengan tujuan pembentuk 

undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-

undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. 

Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan 

penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan 

situasi saat ini atau situasi sosial yang baru. 

d) Interpretasi Komparatif 

Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran 

undang- undang dengan memperbandingkan antara berbagai 

sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak 

dipergunakan dalam. bidang hukum perjanjian internasionaI. 

Di luar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat 

jarang dipakai. 

e) Intepretasi Futuristik/Antisipatif 

Interprestasi futuristis adalah penafsiran undang-

undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada 

undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius 

constituendum). Misalnya suatu rancangan undang-undang 

yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan 

diundangkan. 
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f) Interpretasi Restristik 

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk 

menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup 

ketentuan undang- undang itu dibatasi dengan mempersempit 

arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut 

bahasa. 

g) Interpretasi Ekstensif 

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang 

membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh 

penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 

1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jualbeli semata-

rnata, tetapi juga "peralihan hak". 

 

b. Penemuan hukum dengan metode konstruksi 

Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa 

Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode 

penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode 

konstruksi. Sebaliknya para praktisi hukum di kalangan anglo 

saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas 

penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan metode 

konstruksi. lB Curzon sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali 

mengatalkan, bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti 

yang berbeda. Interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam 
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suatu undang-undang sedangkan konstruksi mengandung arti 

pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan dan 

ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa 

dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.
23

 

Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum 

yang dikenal ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut :
24

 

a) Metode Argumentum Per Analogium (Analogi) 

Konstruksi ini juga disebut dengan "analogi" yang 

dalam hukum Islam dikenal dengan "qiyas". Konstruksi 

hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus 

menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia 

peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur 

dalam undang-undang. 

b) Metode Argumentum a Contrario 

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika 

undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa 

tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu 

dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya 

c) Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum 

Kontruksi model ini ada yang menyebutnya dengan 

penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan ada 

pengkonkretan hukum. Dalam tulisan ini dipergunakan istilah 
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 Op.Cit.  
 

24
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pengkonkretan hukum yang merupakan pengkonkretan 

terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan 

perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan 

tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar 

dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu 

perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat 

luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat 

diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. 

d) Fiksi Hukum 

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya 

berlandaskan asas "in dubio pro reo" yaitu asas yang 

menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. 

 

c. Metode hermeneutika hukum 

Esensi pengertian Hermeneutika adalah ilmu atau seni 

menginterpretasikan (the art  of Interpretation) teks, sedangkan 

dalam prespektif yang lebih filosofis, hermeneutika merupakan 

aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau 

memahami “sesuatu” kata-kata “teks” atau “sesuatu” dalam hal ini 

mengarah pada teks hukum atau peraturan perundang – undangan, 

peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-

naskah kuno atau ayat-ayat ahkam dalam kitab suci, ataupun berupa 

pendapat dan hasil ijtihat para ahli hukum (doktrin), yang menjadi 

objek untuk ditafsirkan. 
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B. Status dan Kedudukan Anak  

Secara biologis Anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur seorang 

perempuan yang disebut sebagai ovum dengan benih seorang laki-laki yang 

disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zigot, lalu tumbuh 

menjadi janin dan kemudian terlahir kedunia. Dengan demikian  Idealnya, setiap 

anak yang lahir ke Dunia pasti memiliki laki-laki sebagi ayah dan seorang 

perempuan sebagai Ibunya. Namun tidak demikian dalam pandangan hukum, 

bisa saja terjadi seorang anak yang terlahir tanpa seorang Ayah secara Yuridis, 

bahkan tanpa kedua orangtua sama sekali.
25

 Hal ini dapat ditemukan dalam 

Undang-undang perkawina, dimana kelahiran seorang anak tanpa dilandasi 

perkawinan yang sah (anak luar kawin) sehingga hanya akan memiliki ibu 

sebagai orangtuanya.  

Secara umum dalam bahasa hukum ada dua macam status anak 

(kedudukan anak) yaitu,  anak sah dan anak luar kawin (anak tidak sah). Jika 

kita tinjau, istilah status dan kedudukan memiliki arti yang tidak jauh berbeda. 

Menurut kamus Webster sebagaimana dikutip dalam buku karya Musthofa 

Rahman kata status diartikan Condition or position with regard to low  

kedudukan berkenaan dengan hukum.
26

 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memiliki arti keadaan atau kedudukan (orang atau badan) dalam 
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 D.Y Witanto. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya putusan 

MK tentang uji materil UU Perkawinan. Jakarta. Prestasi Pustaka. Hal. 6. 
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 Musthofa Rahman. Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya. Hal. 62 
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hubungan dengan masyarakat di sekitarnya.
27

 Adapun penjelasan mengenai 

status anak sah dan anak luar kawin sebagai berikut:  

Dalam hukum perdata status keturunan di golongkan menjadi dua 

golongan, yaitu:  keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah: 

1. Keturunan yang sah 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

keturuna yang sah di jelaskan dalam pasal 250 menyebutkan, bahwa anak 

yang sah adalah anak dibenihkan atau dilahirkan selama dalam 

perkawinan.
28

 

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 

juga disebutkan tentang keturunan yang sah dalam pasal 42 bahwa anak 

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah.
29

 Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI pasal 

99 ayat (1) juga menjelaskan hal yang serupa Mengenai keturunan yang 

sah.
30

 Untuk mengetahui sahnya suatu perkawinan telah dijelaskan dalam 

pasal 2 ayat (1) yaitu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai 

hukum masing-masing agama dan kepercayaan.  Namun dalam pasal ini 

tidak disebutkan secara detail mengenai waktu pembennihan untuk 

menentukan sah tidaknya seorang anak.  
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Bagi keturunan yang sah sudah jelas memiliki hubungan hukum 

dengan kedua orang tuanya. seperti yang dijelaskan dalam dalam Undang-

undang perkwinan 1974 seperti mendapatkan pemeliharaan juga pendidikan 

dan perwalian dari orangtuanya ini semua di jelaskan dalam bab X pasal  

pasal 45 sampai 49. 

Berdasarkan teori para doktrinal anak sah memiliki pengertian 

antara lain sebagai berikut  :  

 Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan. 

 Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seoang anak adalah  sah jika lahir 

dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang 

sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita 

yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang 

membenihkan anak tersebut adalah ayahnya. 

 Menurut Djaren Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan 

hubungan perkawinan yang sah mempunyai keduudkan sebagai anak 

sah. Maksud dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah ialah bahwa 

ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam 

ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian 

setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanitayang melahirkan nya 

berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. 
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 Menuru Yusuf Qordowi, menyebutkan bahwa dengan adanya 

perkawinan setiap anak lahir dari setiap tempat tidur suami mutlak 

menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan penakuan diri 

Dari pendapat pakar diatas Witanto menyimpulkan, bahwa seorang 

anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak sah apabila 

pembenihan dan kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan 

orangtuanya  yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang 

sah.31 

2. Keturunan Tidak sah 

anak tidak sah dapat dikelompokan dalam 3 golongan yaitu : 

a) Anak zina, terdapat perbedaan pengertiann anak zina menurut Hukum 

Islam dan Hukum KUH Perdata. Zina menurut Islam adalah, semua 

persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Sedangkan 

berdasarkan ketentuan KUHP merujuk pada ketentuan pasal 284 

“seseorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel), 

padahal diketahui pasal 27 KUH Perdata seseorang laki-laki atau 

hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan 

seorang wanita hanyaboleh terikat oleh seorang pria (asas 

monogami)”. Perbedaan ini disebabkan oleh asa monogami secara 

mutlak yang dianut oleh KUH Perdata. Tapi disini ditemukan 
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43 
 

kesamaan antara keduanya yaitu anak zina tidak memiliki 

keperdataan.
32

 

b) Anak karena sumbang (incest). Sering disebut anak hasil penodaan 

darah, yaitu anakyang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan 

perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan 

perkawinan karena memilki hubungan darah baik karena terikat 

hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan 

lainnya. Mengenai ini KUH Perdata menyebuttkan dalam pasal 30 dan 

31, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan 1974 pasal 8 jo. 70 

huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut (1) berhubungan 

darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas (2) 

berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara 

seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya. (3) berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu 

dan ibu ayah tiri. (4) berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-

sama sesusuan atau orangtua sesusuan dan bibi atau paman 

sesusuan.
33

 

c) Anak luar kawin lainnya. Yang dimaksud dengan anaka luar kawin 

lainnya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah selain dari 

anak zina dan anak sumbang. Seperti anak yang lahir dari perkawinan 
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tidak tercatat, anak syubhat, anak tiri dan lain sebagainya. Mengenai 

hal ini dijelaskan dalam pasal 867 KUH Perdata. 

C.  Metode Penetapan Asal – Usul Anak 

1. Menurut Hukum Islam (fiqh) 

Dijelaskan oleh Irfan dalam bukunya yang berjudul Nasab dan Status 

Anak Dalam Hukum Islam bahwa para ulama menyepakati empat metode 

dalam menyelesaikan masalah nasab diantaranya adalah :  

a) Pernikahan sah atau fasid.  

Yaitu, pernikahan yang dilakukan dalam keadaan kekurangan 

syarat, seperti pernikahan yangdilakukan tanpa wali. Mazhab hanafi 

tidak mempermasalahkan wali sebagai syarat sah pernikahan. demikian 

juga dengan saksi ada mazhab yang memperbolehkan. Walaupun status 

pernikahan fasid tidak sama dengan nikah yang secara sah , namun 

dalam hal nasab para ulama sepakat bahwa nasab sang anak diakui sama 

dengan pernikahan yang sah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan selama 

memenuhi syarat dan rukun pernikahan sah atau fasid  merupakan cara 

terkuat untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua 

orangtuanya.
34

 

b) Pengakuan atau gugatan terhadap anak. 

Menurut jumhur ulama jika seorang laki-laki mengakui bahwa 

seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya anak kecil yang telah 

baligh (jumhur ulama) atau Mumaiyiz (menurut ulama Hanafi) mengakui 

seorang laiki-laki adalah ayahnya maka pengakuan itu dapat dibenarkan 
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jika sudah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, diantaranya (1) 

anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya. (2) 

pengakuan itu logis. (3) anak tersebut sudah baligh (menurut jumhur 

ulama) atau mumayiz (menurut mazhab Hanafi) (4) harus ada penegasab 

dari anak tersebut bukan anak zinaoleh laki-laki tersebut.    

c) Pembuktian 

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, 

dimana status kesaksian ini lebihkuat daripada sekedar pengakuan. 

Terjadi perdebatan antara ulama fiqih dalam menentukan jumlah saksi 

menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan saksi harus berjumlah 

empat orang, dua pria dan dua wanita. Mazhab maliki membatasi cukup 

dua orang laki-laki dianggap sudah mencukupi, sementara ulama dari 

kalangan syafi‟i dan hambali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli wwaris 

harusmengungkapkan kesaksian.  

d) Qiyafah atau Quru‟ah 

Berbeda dengan cara penetapan tiga diatas, Penetapan nasab 

Qiyafah dan Quru‟ah masih diperselisihkan. Qiyafah secara etimologi 

adalah menelusuri jejak, secara terminologi yaitu upaya menghubungkan 

nasab seseorang atas dasar kemiripan sifat, rupa atau warna kulit dengan 

menggunakan cara-cara tertentu.hal ini pernah digunakan dizaman nabi 

ketika mengedentifikasi Usamah. Tapi dalam penggunaan ini mengalami 

perdebatan yang sangat tajam dan tidak dapat dikompromikan sehingga 

golongan hanafi menolak. Juga dinilai oleh Ibnu Qayyim  metode 
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terakhir ini banyak menekankan pada spekulasi sehingga harus 

dikesampingkan.35 

 

2. Menurut Undang – Undang 

Pasal 280 KUH Perdata, Anak yang tidak tercatat hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya saja maka perlu pengakuan agar secara 

formil dapat dinasabkan kepada ayahnya. Menurut J. Satrio, bahwa antara 

anak tidak sah dengan ayah (Biologis) dan ibunya pada asasnya tidak 

memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum itu ada bila ayah dan/atau 

ibunya memberikan pengakuan.36 Alasan pendapat Ini Berdasarkan pasal 272 

BW. 

Pengesahan anak diatur dalam pasal 272 KUH Perdata. Pengakuan 

dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu : 

a. Pengakuan secara sukarela 

Pengakuan anak sukarela adalah pengakuan yang dilakukan 

oleh seorang lelaki atau perempuan berdasarkan cara-cara yang telah 

ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapak atau ayah dari 

anak yang dilahirkan diluar perkawinannya. 

b. Pengakuan secara paksa 

Pengakuan secara paksa adalah pengakuan yang dilakukan oleh 

seorang lelaki atau perempuan karena berdasarkan keputusan 

                                                           
35

 H.M. Nurul Irfan. Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta. Penerbit  Amzah. Edisi 

kedua, 2015, Hal. 96-103. 

 
36

 J.satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Hal 106 / journal 

Ilmu Hukum 
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pengadilan sehingga seorang anak dapat berubah setatus menjadi anak 

sah. Putusan pengadilan terjadi jika ada gugatan dari salah satu pihak. 

 

 


