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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Alhamdulillahi Rabb al-Alamin, haturan dan panjatan puji ke hadirat Allah Swt atas
perkenannya dalam penyelesaian buku Modul Praktikum Peradilan Agama Laboratorium
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Al Khoziny Buduran
Sidoarjo Tahun 2018. Modul ini disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh
civitas akademika Fakultas Syari’ah dalam melaksanakan praktikum peradilan di
Pengadilan Agama.
Peradilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan yang khusus
diperuntukkan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam, yang berkaitan dengan
permasalahan keperdataan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan.
Laboratorium Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAI) Al
Khoziny Buduran Sidoarjo, memberi kesempatan kepada segenap mahasiswa untuk
memperdalam lebih khususnya secara teknis dilapangan, berkaitan dengan Hukum
Acara Peradilan Agama. Ini dikarenakan pemahaman terhadap pembuatan berkasberkas dalam sebuah persidangan secara teknis mutlak diperlukan oleh segenap
sarjana hukum dan sarjana hukum Islam.
Oleh karena itu salah satu yang menjadi agenda rutin Laboratorium hukum
Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, adalah dengan mengadakan Praktikum Peradilan
Agama, sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang
hukum dalam dunia kerja yang sesungguhnya kelak. Sehingga mampu memecahkan
permasalahan-permasalahan yang nyata ditemukan dan serta praktik dan pengamatan.
Untuk itulah dibuat modul untuk pelaksanaan praktikum Peradilan Agama.
Kami menyadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangan dan kelemahan.
Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat berguna untuk penyempurnaan pedoman
ini di masa yang akan datang.
Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pedoman ini, kami
sampaikan terima kasih. Semoga modul ini bermanfaat bagi perkembangan Fakultas
Syari’ah Institut Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo.

Sidoarjo, 14 Desember 2018 M
6 Rabiu Awwal 1440 H
Tim Penyusun
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Peradilan Agama dan Sumber Hukum
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yan diatur dalam Undang Undang.
Peraturan-peraturan yang menjadi sumber hukum Peradilan Agama,
diantaranya adalah:
1. HIR (Herzeine Inlandsch Reglement) untuk jawa dan Madura / RBG
(Rechtsreglement voor de buitengewesten untuk luar jawa dan Madura);
2. B.Rv (Reglement op de burgelijke rechtvordering) untuk golongan Eropa.
Walaupun sudah tidak berlaku lagi tetapi masih banyak yang relevan;
3. BW (burgelijke wetboek voor Indonesia) atau KUH Perdata;
4. WvK (Wetboek van koophandel) KUH Dagang;
5. UU No 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
6. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. UU No 5 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung;
8. UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
9. UU No 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;
10. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI;
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12. Surat Edaran Menteri Agama ;
13. Peraturan Menteri Agama;
14. Keputusan Menteri Agama;
15. Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber-sumber Hukum yang tidak tertulis.
Melihat pada prinsipnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama beracuan
pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur khusus. Sebagai
contoh adalah pemeriksaan sengketa perkawinan, dimana sengketa perkawinan
yang diajukan oleh suami disebut permohonan cerai talak, dan sengketa
perkawinan yang diajukan oleh istri disebut gugatan gugat cerai. Hal semacam ini
hanya berlaku di Pengadilan Agama. Beberapa hukum acara yang diatur secara
khusus dalam Peradilan Agama meliputi:
1. Bentuk dan proses perkara;
2. Kewenangan relative Peradilan Agama;
3. Pemanggilan pihak-pihak;
4. Pemeriksaan, pembuktian, dan upaya damai;
5. Biaya perkara;
6. Putusan hukum dan upaya hukum;
7. Penerbitan akta cerai.
B. Kompetensi Pengadilan Agama
Menurut Erfaniah Zuhria kata “kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” sering
juga disebut juga “kompetensi” atau dalam bahasa Belanda disebut “competentie”
dalam Hukum Acara Perdata biasanya menyangkut 2 hal yaitu kompetensi relatif
dan kompetensi absolut.1
1. Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya
adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis.

1 Erfaniah Zuhria. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan
Pasang Surut. Sidoarjo. UIN-Sidoarjo Press. Hal. 193
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Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dengan Pengadilan Agama
Surabaya. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dan
Pengadilan Agama Surabaya adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan
satu tingkatan yaitu tingkat pertama.
Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada
hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum
acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan
Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.
Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat
1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.
Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus
diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini
ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu ;
a.

Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah
satu dari dua daerah tergugat berada.

b.

Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah
penggugat.

c.

Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka
gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada.

d.

Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka
gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

2. Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan
Agama

yang

berhubungan

dengan

jenis

perkara

yang

menjadi

kewenangannya.
Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
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serta asas personalitas keislaman menjadi dasar
Pengadilan

Agama

dalam

menerima,

kompetensi absolut

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara-perkara :
a. Perkawinan.
b. Kewarisan.
c. Wasiat.
d. Hibah.
e. Wakaf.
f.

Zakat.

g. Infaq.
h. Shadaqah.
i.

Ekonomi syari’ah.
Selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi

kewenangan:
a. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam
kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta.2
b. Pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada
undang-undang seperti pengawasan pada advokad yang beracara
dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf,
dan lain-lain.
C. Pihak Berperkara di Pengadilan Agama
1. Penggugat dan Tergugat
Syarat untuk mengajukan sebuah gugatan adalah adanya kepentingan
hukum (sengketa) yang melekat pada penggugat, dalam hal ini maka tidak
semua orang dapat mengajukan gugatan, dalam hal ini orang yang tidak
mempunyai kepentingan langsung dapat memperoleh kuasa dari orang yang
kepentingannya dilanggar untuk mengajukan sebuah gugatan.
2

4
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Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdataannya kemuka
pengadilan perdata. Tergugat adalah orang yang terhadapnya diajukan
gugatan atau tuntutan. Tergugat bisa per-orangan, atau beberapa orang.
Perkara perdata yang terdiri dari 2 pihak yaitu dengan adanya
penggugat dan tergugat yang mana saling berlawanan disebut contentieuse
juridictie (peradilan sungguhan), dalam hal ini maka produk hukumnya adalah
putusan.
2. Pemohon dan Termohon
Pemohon adalah seorang yang memohon kepada pengadilan untuk
ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak bagi dirinya tentang situasi
hukum tertentu.3
Contoh perkara permohonan

di Pengadilan Agama adalah

permohonan dispensasi kawin, permohonan istbath nikah, namun ini tidak
berlaku bagi perkara cerai talaq sebagaimana dalam SEMA No.2 tahun 1990
menyebutkan asasnya cerai talaq adalah merupakan sengketa perkawinan
yang meliatkan kedua belah pihak, sehingga walaupun pihak yang berkera
disebut dengan pemohon dan termohon akan tetapi merupakan perkara
contentious dan produk hakim berupa putusan dengan amar dalam bentuk
penetapan.
Termohon dalam arti yang sebenarnya bukanlah sebagai pihak namun
perlu halnya dihadirkan didepan sidang untuk didengar keterangan dan untuk
kepentingan pemeriksaan.4
Peradilan yang menyelesaikan perkara permohonan disebut voluntaire
jurisdictie (peradilan tidak sesungguhnya), produk hukum dari peradilan
tersebut adalah penetapan.

3 Roihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta. 2000. PT. Raja Grafindo
Persada. Hal. 57.
4 Ibid.
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D. Proses Beracara di Pengadilan Agama
1.

Proses Pengajuan Perkara

Diagram 1 : Pengajuan Perkara

Keterangan :
a. Meja 1
1) Menerima gugatan/permohonan dan salinannya;
2) Menaksir biaya panjar biaya sesuai dengan radius yang
ditetapkan;
3) Membuat surat kuasa membayar (SKUM).
b. Kasir
1) Menerima biaya panjar dan mencatat dalam pembukuan;
2) Menandatangani SKUM;
3) Memberi nomor dan tanda lunas pada SKUM;
4) Memberi keterangan terkait legalisir dokumen dan jadwal
pelaksanaan sidang.

6
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c. Meja 2
1) Mencatat perkara dalam buku register perkara;
2) Memberi nomor register pekara pada gugatan/permohonan
yang masuk;
3) Meyerahkan salinan gugatan/permohonan, jadwal sidang,
dan rangkap 2 SKUM, serta memasukkannya dalam amplop
kepada penggugat/pemohon.
d. Ketua Pengadilan Agama
1) Menenetukan penetapan majlis hakim (PMH);
2) Menetapkan hari sidang (PHS).
e. Panitera dan Wakil Panitera
1) Menunjuk penitera sidang;
2) Meyerahkan berkas perkara kepada majlis.
f.

Majlis Hakim
1) Menyidangkan perkara yang diajukan penggugat/pemohon;
2) Memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil para
pihak;
3) Berkoordinasi dengan meja 1, kasir, meja 2, dan meja 3
berkenaan dengan administrasi perkara yang disidangkan;
4) Memutus perkara yang ditangani.

g. Meja 3
1) Menerima berkas perkara yang telah di putus oleh majlis
hakim;
2) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak;
3) Menyerahkan berkas perkara yang telah minutasi kepada
Panitera Muda Hukum.
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2.

Tahapan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata
Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan dilakukan
dengan tahapan-tahapn yang diatur dalam hukum acara perdata, dan hal ini
dilakukan setelah hakim tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang
bersengketa. Tahapan pemeriksaan dalam perkara perdata dapat dijabarkan
dengan diagram di bawah ini:

Diagram 2 : Tahapan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata

3.

Kemungkinan yang Terjadi pada Sidang Pertama
a.

Para pihak datang
1) Hakim akan mendamaikan kedua belah pihak;
2) Hakim akan meneruskan sidang dengan pembacaan gugatan;
3) Tergugat dibolehkan untuk meminta penundaan sidang.
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b.

Para pihak tidak datang
1) Apabila penggugat tidak hadir maka gugatannya digugurkan;
2) Apabila tergugat tidak hadir
a) satu kali tidak hadir, dipanggil sekali lagi;
b) dua kali tidak hadir, diputus verstek.

Diagram 3 : Kemungkinan pada Sidang Pertama
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BAB II
GUGATAN, JAWABAN, PEMBUKTIAN, KESIMPULAN, DAN
PUTUSAN
A. Gugatan
Gugatan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan “al da’wa”, yang
mana dalam bahasa Indonesia digunakan dalam kaitannya dengan hukum acara
perdata, yang dalam aplikasinya gugatan ini dibagi menjadi 2 yaitu gugatan
voluntair dan gugatan contentious.
1. Syarat Gugatan
Secara garis besar HIR/RBG tidak mengatur secara spesifik syaratsyarat gugatan, namun dalam perkembangannya suatu surat gugatan itu
hendaknya memenuhi beberapa hal:
a. Syarat Formil
1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
Tempat,

gugatan

disini

apakah

dalam

hal

ini

penggugat/pemohon berdomisili di tempat penggugat/pemohon,
ataukah mengambil tempat domisili di tempat kuasa hukumnya.
2) Tanda tangan.
Tanda tangan (handtekening) dalam Surat Gugatan
merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118
ayat 1 HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani
penggugat atau kuasanya. Penggugat yang tidak dapat menulis,
dapat membubuhkan cap jempol berupa ibu jari tangan di atas
surat gugatan sebagai pengganti tanda tangan. Surat gugatan
yang dibubuhkan cap jempol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang
berwenang.

10
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b. Syarat Materil
1) Identitas para pihak;
Meliputi: nama, umur, pekerjaan, agama, alamat terakhir.
2) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah
pihak, hal ini biasa disebut dengan posita (Fundamentum Potendi);
Berdasarkan pengertian di atas maka posita pada dasarnya
mengandung 2 unsur:
a) Perihal fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menjadi dasar
gugatan.
b) Perihal hukumnya, yaitu tentang adanya hak atau hubungan
hukum yang menjadi dasar yuridis sebuah tuntutan.
Untuk menghasilakan sebuah posita yang baik maka sebuah
peristiwa itu harus berkaitan dengan tempat (locus), waktu
(temporal), dan adanya kualitas kausalitas (sebab musababnya).
Sebagai contoh dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
poin d “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
yang membahayakan pihak lain”, maka dalam posita gugatan yang
ada hal ini harusnya di terangkan lebih jauh, kapan hal itu terjadi ?,
karena apa penganiayaan itu terjadi ?, dan dengan menggunakan
apa ?.
3) Tuntutan yang diinginkan, atau biasa disebut dengan petitum.
2. Pencabutan Gugatan
Surat gugatan dapat dicabut selama proses persidangan dengan
memperhatikan beberapa hal:
a. Penggugat dapat langsung mencabut gugatannya, Jika surat gugatan
belum sampai di jawab oleh pihak tergugat.
b. Penggugat harus mendapat persetujuan tergugat, jika surat gugatan
telah dijawab oleh pihak tergugat.
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B. Jawaban
1. Jawaban Pertama
Pasal 121 ayat 2 HIR /145 ayat 2 RBg Jo Pasal 132 ayat 1HIR / 158
ayat 1 RBg, menyebutkan tergugat dapat menagjukan jawaban baik secara
tertulis dan lisan. Untuk menjawab gugatan, tergugat harus datang sendiri
atau diwakili kuasanya.
Tahap jawaban tergugat ada beberapa kemungkinan isi di dalam
jawabannya, yaitu:
a. Eksepsi
Yaitu sanggahan terhadap suatu gugatan yang tidak mengenai
pokok perkara, dengan maksud untuk menggagalkan gugatan dalam segi
formilnya agar hakim memutus gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.
Beberapa macam eksepsi:
1) Menurut doktrin dan ilmu pengetahuan:
a) Eksepsi Materiil, eksepsi berdasar hukum materiil.
(1) Dilatoire exceptie (eksepsi yang bersifat menunda atau
melemahkan pokok perkara, misal: penundaan pembayaran
oleh penggugat.
(2) Peremptoir

exceptie

(eksepsi

bersifat

menghalangi

dikabulkannya tuntutan penggugat langsung pada soal
perkara atau yang langsung menyangkut materi pokok
perkara, misal: gugatan telah kedaluarsa.
b) Eksepsi Prosesual, eksepsi yang didasarkan hukum acara
perdata.
(1) Declinatoir exceptie (eksepsi bersifat mengelakkan), misal:
eksepsi tentang yurisdiksi, gugatan batal, nebis in idem.
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(2) Exceptie diskualifikatoir (eksepsi bersifat tidak diterimanya
gugatan), misal: eksepsi penggugat tidak mempunyai
kapasitas sebagai penggugat.
(3) Eksepsi Nebis in idem (eksepsi van Gewisde zaak, Yaitu
jika seorang nama yang sebenarnya “Bagus”, tetapi ditulis
“Agus”, secara tricklaw (kaku) ada error in persona. Tetapi
yang benar cukup diperbaiki saja di dalam proses. Apabila
terjadi error in persona, ada eksepsi atau tidak, Hakim
harus memutuskan negative (gugatan/permohonan tidak
diterima) dalam bentuk putusan akhir, bukan putusan sela.
(4) Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel),
Factor-faktor yang menentukan obscuur libel:
(a) Apabila

posita

tidak

jelas.

Contoh:

Gugatan

perceraian tidak menyebutkan alasannya.
(b) Apabila bertentangan, tidak relevan, tidak ada
keterkaitan antara posita dengan petitum.
(c) Apabila

petitum

tidak

jelas,

tidak

terperinci.

Contohnya: hanya minta keadilan saja (Compositur).
(d) Apabila obyek gugatan tidak jelas. Apabila obyek
gugatan berupa tanah, tapi tidak disebutkan letak
obyek tanah tersebut.
2) Menurut HIR/RBg
a) Eksepsi kompetensi relative, Pengadilan Agama yang ditunjuk
tidak berwenang mengadili gugatan penggugat karena telah
menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang lain. Eksepsi ini
diajukan bersamaan dengan jawaban pertama.
b) Eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Agama tidak
berwenang untuk menadili substansi perkara yang diajukan
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oleh

penggugat/pemohon

karena

perkara

itu

menjadi

kewenangan pengadilan lain.
b. Pokok Perkara
Jawaban dalam pokok perkara yaitu perumusan dalil-dalil yang
berupa pengakuan sebatas peristiwa yang memang terbukti dan
menyangkal secara keseluruhan atas dalil-dalil yang ada, karena dari
jawaban ini nanti akan menjadi terang sebenarnya hal yang
disengketakan dan pembuktiannya.
c. Rekonpensi
Jawaban gugatan dalam bentuk ini merupakan jawaban tergugat
yang disertai dengan gugatan oleh tergugat kepada penggugat, oleh
karena itu tergugat disebut penggugat rekonpensi dan penggugat disebut
tergugat rekonpensi.
2. Replik
Tanggapan yang diajukan oleh penggugat atas jawaban pertama
tergugat disebut dengan istilah replik.5 Isi dari pada replik boleh jadi
pembenaran atau menyangkal terhadap jawaban tergugat, dan juga dalam
hal ini yang paling penting adalah penggugat bisa jadi menambahkan
keterangan dengan tujuan memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam
surat gugatan.
HIR/RBg tidak mengatur tentang replik namun dalam pasal 142
Reglement Op Rechtsveordering, staatblad 1847-52 Jo 1849-63 ditemui
ketentuan tentang replik.

5 Chatib Rasyid dan Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada
Peradilan Agama. Yogyakarta. 2009. UII-Press
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3. Duplik
Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat.6
Sama halnya dengan replik aturan duplik juga tidak dijumpai dalam HIR/RBg,
melainkan dalam Reglemen Op Dfe Rechts Verodering, staatblad 1847-52 Jo
1849-63.
Tergugat dapat mengemukakan dalil-dalil baru tentang bantahannya
terhadap gugatan atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.
C. Pembuktian
Pembuktian adalah menjelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya
berdasar keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang
bersengketa.
Beban pembuktian adalah maslah yang dapat menentukan jalannya
pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu
harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan alat-alat bukti, dan
hakim yang akan menentuakan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang
kebenarannya itu dijadikan putusan akhir. Orang yang mendalihkan adanya suatu
hak atau kejadian untuk meneguhkan haknya tersebut harus membuktikan adanya
hak atau peristiwa tersebut.
Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata memberikan keterangan
terkait alat bukti, maka yang disebut sebagai alat bukti adalah
1. Bukti Tertulis (Surat)
Bukti tertulis berupa fotocopy dan salinan sebelum dijadikan alat bukti
harus memenuhi beberapa syarat yaitu harus dilegalisir dan dimateraikan
(nezegelen) di Kantor Pos.
1) Bukti Akta
Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak/perikatan
6

Ibid.
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yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian,
diantaranya:
(a) Akta otentik;
(b) Akta bawah tangan;
Syarat

formil

akta

di

bawah

tangan:

bersifat

partai,

pembuatannya tidak dihadapkan pejabat, harus bermeterai, ditanda
tangani oleh kedua belah pihak.
Syarat materiil akta di bawah tangan: isi akta berkaitan langsung
dengan apa yang diperkarakan, isi akta tidak bertentangan dengan
hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, Sengaja dibuat
sebagai alat bukti.
2) Bukti Bukan Akta
Surat bukan akta dalam HIR maupun KUH Perdata tidak
ditentukan secara tegas. Namun surat-suart tersebut dianggap sebagai
petunjuk kearah pembuktian.
Surat-surat tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti atau
dikesampingkan, sehingga beban pembuktian surat bukan akta ini
sepenhnya bergantung kepada penilaian hakim (Pasal 1881 Ayat 2 KUH
Perdata).
2. Bukti Saksi
Bukti saksi merupakan, orang yang menjadi saksi dalam proses perkara
yang disidangkan atau diajukan.
D. Kesimpulan
Membuat kesimpulan itu tidak wajib, tetapi sangat penting dibuat untuk
membantu hakim dalam mengambil keputusan. Apabila dalam perkara yang
berkasnya cukup tebal biasanya akan membantu dan memudahkan hakim dalam
mengambil sebuah putusan. Jadi kesimpulan sangat menentukan kemenangan.
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Pembuatan surat kesimpulan sedapat mungkin para pihak harus mampu
menyakinkan tentang argumentasi hukumnya dihadapan majlis hakim.
E. Putusan
Dua macam bentuk format putusan di Pengadilan Agama sebagai hasil dari
pemeriksaan hakim adalah putusan dan penetapan. Penetapan merupakan hasil
dari putusan hakim pada perkara voluntair, dan putusan sendiri adalah hasil dari
pemeriksaan perkara oleh hakim dalam perkara contentious.
Sebuah putusan yang dibuat oleh hakim itu memuat:
1. Kepala putusan;
2. Identitas para pihak;
3. Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang “Duduk Perkara” dan
“Pertimbangan Hukum”;
4. Amar dan dictum putusan.
Dari 4 hal di atas maka akan dirinci hal-hal sebagai berikut:
1. Judul dan Nomor Putusan;
2. Tanggal Putusan;
3. Tentang duduk perkaranya;
4. Tentang hukumnya;
5. Amar putusan;
6. Pembebanan biaya perkara;
7. Hubungan antar petitum;
8. Pengucapan putusan; dan
9. Penandantanganan putusan.
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BAB III
PEMERIKSAAN PERKARA
PERCERAIAN
A.

Pemeriksaan Perkara Perceraian
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Perceraian terbagi 2, yaitu: cerai talak dan gugat cerai. Yang dimaksud cerai talak
adalah permohonan yang terjadi karena ikrar talak suami kepada istrinya,
Sedangkan yang dimaksud gugat cerai adalah permohonan perceraian yang
diajukan oleh pihak istri melalui gugatan.7
Permohonan atau gugatan cerai yang diajukan atas alasan salah satu pihak
melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi
bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim
berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama
sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari
pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim
karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan
sanggahannya dengan cara yang sama.8
Sumpah sebagaimana yang dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya
dapat dilaksanakan dengan cara li'an. sumpah sebagaimana yang dilakukan oleh
istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.9
Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat
atau pemohon, dan biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan
penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan
Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Ibid. Pasal 87 Ayat 1 dan 2.
9 Ibid, Pasal 88 Ayat 1 dan 2.
7
8
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akhir.10 Biaya-biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai yang
diperlukan untuk biaya itu, biaya para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya
pengambilan sumpah yang diperlukan, biaya untuk melakukan pemeriksaan
setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara, biaya
pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan.11
Pemeriksaan perkara di Peradilan Agama dimulai sesudah diajukannya
permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil
menurut ketentuan yang berlaku. Penetapan dan Putusan Peradilan Agama hanya
sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.
1. Tahapan Pemeriksaan Cerai Talak di Pengadilan Agama
a.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya
(pemohon) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama
untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

b.

Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah
hukumnya, meliputi: tempat kediaman (istri/termohon), kecuali apabila
termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang
ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

c.

Jika termohon tinggal diluar negeri, permohonan dapat diajukan kepada
pengadilan agama yang daerah hukumnya, meliputi: tempat kediaman
pemohon.

d.

Bilamana tempat tinggal pemohon dan termohon adalah diluar negeri,
maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah
hukumnya meliputi: tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

10
11

Ibid. Pasal 89 Ayat 1 dan 2.
Ibid. Pasal 90 Ayat 1.
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e.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.12

f.

Permohonan cerai talak memuat: nama, umur, tempat kediaman
pemohon dan termohon, serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai
talak.13

g.

Permohonan tersebut diperiksa dalam sidang tertutup oleh Majelis
Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat
permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.14

h.

Pengadilan menetapkan dan mengabulkan permohonan cerai, jika
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, kedua belah pihak (suami istri)
tidak dapat didamaikan lagi dan alasan perceraian telah cukup.

i.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh termohon (istri) terhadap
penetapan tersebut adalah: mengajukan banding.

j.

Jika tidak ada banding dari pihak termohon (istri) atau penetapan
tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan
akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

k.

Ikrar talak dilakukan oleh pemohon (suami) atau wakilnya yang telah
diberi kuasa khusus berdasarkan akta otentik, dan dihadiri/disaksikan
oleh pihak termohon (istri) atau kuasanya.

l.

Jika termohon (istri) tidak hadir pada ikrar talak tersebut, padahal ia
telah dipanggil secara sah dan patut, maka suami atau wakilnya dapat
mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya pihak termohon (istri) atau
kuasanya.

m.

Jika dalam waktu 6 (enam) bulan suami tidak datang untuk
mengucapkan ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau

Ibid. Pasal 66 Ayat 1 sampai 5.
Ibid, Pasal 67.
14 Ibid. Pasal 68.
12
13
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mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan
patut, maka penetapan atas dikabulkannya permohonan cerai menjadi
gugur, dan permohonan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan
alasan yang sama.15
n.

Perkawinan menjadi putus melalui penetapan terhitung sejak
diucapkannya ikrar talak dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan
banding atau kasasi.16

2. Tahapan Pemeriksaan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama
a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada
pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat (istri), kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami).
b. Jika penggugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan
kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman Tergugat.
c. Jika keduanya berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan
kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama
Jakarta Pusat .17
d. Jika gugatan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat
pidana penjara, maka untuk dapat memperoleh putusan perceraian,
sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan
pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai
keterangan yang menyatakan Bahwa, putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.18

Ibid. Pasal 70 Ayat 1 sampai 6
Ibid. Pasal 71 Ayat 2.
17 Ibid. Pasal 73 Ayat 1 sampai 3.
18 Ibid. Pasal 74.
15
16

21

Laboratorium Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny

e. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan

kewajiban

sebagai

suami,

maka

hakim

dapat

memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.19
f.

Jika alasan perceraian adalah karena Syiqaq (perselisihan tajam dan
terus menerus antara suami dan istri, maka putusan perceraian
didapatkan dengan terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami
istri .20

g. Gugatan perceraian gugur jika suami atau istri meninggal sebelum ada
putusan pengadilan.21
h. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup oleh
Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat
gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.22
i.

Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum dan perceraian dianggap terjadi
dengan segala akibat hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap.23

j.

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri
harus datang secara pribadi, kecuali jika salah satu pihak berkediaman
di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat
diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

k. Jika kedua pihak berkediaman di luar negeri, maka pada sidang
pertama penggugat harus menghadap secara pribadi.

Ibid. Pasal 75.
Ibid. Pasal 76 Ayat 1.
21 Ibid. Pasal 79.
22 Ibid. Pasal Pasal 80 Ayat 1.
23 Ibid. Pasal 81 Ayat 1 dan 2.
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20
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l.

Pada saat tersebut hakim juga harus berusaha mendamaikan kedua
pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan
dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.24

m. Jika perdamaian tercapai, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan
perceraian yang baru dengan alasan yang ada.25
n. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama
suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian
ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum
tetap.
o. Jika pihak ke-3 menuntut, maka pengadilan agama menunda lebih dulu
perkara harta bersama sampai ada putusan pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.26
B.

Sita Marital Harta Bersama di Pengadilan Agama
Sita marital atau sita harta memiliki tujuan utama untuk membekukan harta
bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga
selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.27 Pembekuan
harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau
melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak
bertanggung jawab dari termohon atau tergugat.
Sita marital bagi perceraian suami-istri yang beragama Islam diatur Pasal
78 huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
“selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat,
pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya
barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.

Ibid. Pasal 82 Ayat 1 sampai 4.
Ibid. Pasal 83.
26 Ibid. Pasal 86 Ayat 1 dan 2.
27 Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. 2007. Sinar Grafika. Hal. 369.
24
25
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Pasal 95 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
“(1). Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat 2 huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 136 Ayat 2, suami atau
istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta
bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk,
boros dan sebagainya. (2). Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta
bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”. Pasal 95
KHI, memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami atau istri
dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian.
Huruf b Ayat 2 Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat
atau tergugat, Pengadilan Agama dapat : b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk
menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri
atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi
hak istri”.
Huruf b Ayat 2 Pasal 136 KHI mengatur sita marital yang dilakukan selama
berlangsungnya sidang perceraian.
Berdasarkan Pasal 95 KHI dan Huruf b Ayat 2 Pasal 136 KHI, pelaksanaan
sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami atu istri yang masih terikat
dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital
kepada Pengadilan Agama. Di sisi lain, terdapat kemungkinan pengadilan
mengabulkan gugatan perceraian tanpa memutuskan sesuatu mengenai
pembagian harta bersama, Dalam hal seperti ini, menurut Yahya Harahap, bila
mantan suami atau istri tersebut ingin membagi harta bersama, hanya dapat
dilakukan melalui gugatan perdata tentang pembagian harta bersama. Jadi, sita
marital tidak dapat digunakan untuk membagi harta bersama jika pengadilan telah
mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami-istri. Dalam kondisi demikian,
pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata.
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BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM
A.

Persiapan
Mahasiswa peserta praktikum adalah mahasiswa semester VII (Tujuh)
Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah menyelesaikan minimal 120
SKS perkuliahan, dan telah lulus mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Agama, dan
Manajemen Peradilan.
Dalam rangka mewujudkan hasil praktikum yang berkualitas, mahasiswa
peserta praktikum akan diberikan materi pembekalan berupa workshop Pra
Praktikum, dalam kegiatan ini akan disampaikan materi teknis dan sistem
peradilan, serta ketentuan praktikum yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, dan
model pelaporan hasil praktikum.

B.

Kegiatan Praktikum
Mahasiswa melakukan pengamatan, pemahaman dan

melaksanakan

praktek persidangan semu, serta melaporkan hasil praktikum, adapun teknik
kegiatan praktikum adalah sebagai berikut :
1. Pembekalan yang dilaksanakan di kampus,
2. Melaksanakan praktikum di Pengadilan Agama, dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Setiap pokok permasalahan beserta rinciannya dijadikan jenis kegiatan
dan dimasukkan dalam form jadwal kegiatan (Lampiran XXVIII)
b. Peserta Kuliah Praktek dibagi dalam suatu kelompok dan

setiap

kelompok secara bergilir melaksanakan tugas sesuai dengan yang
tercantum dalam jadwal kegiatan.
No
1
2

Kelompok
Kelompok I
Kelompok II

I
A+B
D

Kegiatan Hari KeII
III
IV
A+B
C
D
D
A+B A+B

V
D
C

Keterangan : Kode kegiatan bisa dilihat pada Lampiran XXVIII
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c. Setiap kelompok mengisi isian kegiatan pada form kegiatan sesuai
dengan jumlah peserta dan mencantumkan nomor urut peserta pada
kolom hari
d. Setiap kelompok mahasiswa membuat laporan kelompok tentang hasil
Kuliah Praktek dengan sistematika yang telah ditentukan (Lampiran
XXIX)
3. Pelaksanaan ujian lisan sesuai hasil laporan, dan praktek sidang semu.
C.

Sistem Penilaian
Yang berhak memberikan penilaian Kuliah Praktek Pengadilan Agama
adalah Dosen pamong dan Dosen Pembimbing.

Keterangan :
NP
NPM
NPB
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Lampiran I : Contoh Penetapan Majlis Hakim
PENETAPAN
Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
Ketua Pengadilan Agama ..........................., telah membaca surat gugatan
/permohonan*) tanggal ........................... Reg. Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......;
Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut dalam penetapan ini;
Menimbang, bahwa diperintahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut
menetapkan hari sidang;
Memerhatikan, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.
MENETAPKAN
Menunjuk:
1. ................................... , sebagai Ketua Majelis;
2.

................................... , sebagai Hakim Anggota;

3.

................................... , sebagai Hakim Anggota.
Ditetapkan di : .............................
Pada Tanggal : .............................
Ketua Pengadilan Agama ....................
..............................................................
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Lampiran II : Contoh Surat Penunjukan Panitera Pengganti
SURAT PENUGASAN
Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
Panitera Pengadilan Agama ..........................................., telah mambaca Penetapan
Ketua Pengadilan Agama ........................................, Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
tanggal .......... tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa untuk membantu kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa
dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Panitera Pengganti yang akan ditugaskan
sebagaimana tersebut dalam surat penugasan ini;
Mengingat, Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman jo Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama.
MENUGASKAN
Saudara, ................................................, Panitera Pengganti, untuk:
Pertama
: Membantu Majelis Hakim tersebut dengan menghadiri dan
mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan
perkara Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......;
Kedua
: Melakukan semua perintah Majelis Hakim yang berkaitan dengan
tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara
tersebut.
Ditetapkan di : .............................
Pada Tanggal : .............................
Panitera,
...................................
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Lampiran III : Contoh Penetapan Hari Sidang
PENETAPAN
Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama ...................................., telah
membaca surat gugatan/permohonan*) tanggal ........................... Nomor :
......./Pdt......./20..../PA....... dalam perkara antara :
........................................, umur ..... tahun, pekerjaan ...........................
bertempat tinggal di .......................................
Sebagai Penggugat/Pemohon*) ;
Lawan
........................................, umur ..... tahun, pekerjaan ...........................
bertempat tinggal di .......................................
Sebagai Tergugat/Termohon*) ;
Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama ...............................
tanggal .................... Nomor : ......./Pdt......./20..../PA....... tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
Menimbang, bahwa hari sidang perkara tersebut harus ditetapkan;
Memerhatikan, Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBg. serta ketentuan-ketentuan
hukum lain yang bersangkutam.
MENETAPKAN
Menetukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada
hari ............... tanggal ..................., jam ..........;
Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Pengganti*) untuk memanggil kedua
belah pihak berperkara supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Agama
................ pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetepkan tersebut (sekaligus
membawa saksi-saksi yang akan dedengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan
sebagai bukti dalam perkara itu).
Memerintahkan pula supaya pada saat pemanggilan itu diserahkan sehelai
surat gugatan/permohonan*) kepada pihak tergugat/Termohon*) dengan diberitahukan
bahwa jika dikehendakinya surat gugatan/permohonan*) tersebut dapat dijawab secara
tertulis olehnya atau kuasanya yang sah serta diaukannya pada waktu sidang tersebut.
Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil pihak-pihak yang
berperkara dengan hari sidang, paling sedikit harus ada tiga hari.
Ditetapkan di : .............................
Pada Tanggal : .............................
Ketua Majelis Hakim,
.........................................
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Lampiran IV : Contoh Relass Panggilan Penggugat
RELAAS PANGGILAN KEPADA PENGGUGAT
Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
Pada hari ............. tanggal ......................, saya .............. Juru Sita/Juru Sita
Pengganti*) Pengadilan Agama ....................., atas perintah Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......;
TELAH MEMANGGIL
..............................., umur ......... tahun, pekerjaan ........................
bertempat tingal di ....................................................;
Sebagai Penggugat ;
supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Agama ..................., Jalan
........................ pada hari .............. tanggal ....................... jam ........., sehubungan
dengan akan dilaksanakan sidang perkara perdata tersebut, dalam perkara antara:
.................................................. sebagai Penggugat ;
.................................................. sebagai Tergugat.
Panggilan ini saya lakukan di tempat kediaman Penggugat, dan di tempat
tersebut saya bertemu dan berbicara dengan …………………………………………
Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada
relaas panggilan ini.
Setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas
panggilan ini kepadanya.
Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.
Penggugat,
.................

Juru Sita/Juru Sita Pengganti*),
..............................

Biaya panggilan Rp ................................

(...............................................)
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Lampiran V : Contoh Relass Panggilan Kepada Kuasa Penggugat
RELAAS PANGGILAN KEPADA KUASA PENGGUGAT
Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
Pada hari ............. tanggal ......................, saya .............. Juru Sita/Juru Sita
Pengganti*) Pengadilan Agama ....................., atas perintah Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......;
TELAH MEMANGGIL
..............................., umur ......... tahun, pekerjaan ........................
bertempat tingal di ....................................................;
Sebagai Kuasa Penggugat ;
supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Agama ..............., Jalan
............... pada hari ......... tanggal ...................... jam .........., sehubungan dengan akan
dilaksanakan sidang perkara perdata tersebut, dalam perkara antara:
.................................................. sebagai Penggugat ;
.................................................. sebagai Tergugat.
Panggilan ini saya lakukan di tempat kediaman Penggugat, dan di tempat
tersebut saya bertemu dan berbicara dengan...............................
Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada
relaas panggilan ini.
Setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas
panggilan ini kepadanya.
Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.
Kuasa Penggugat,
.......................
Biaya panggilan Rp ................................

(...............................................)
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Lampiran VI : Contoh Relass Panggilan Tergugat
RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
Pada hari ............. tanggal ......................, saya .............. Juru Sita/Juru Sita
Pengganti*) Pengadilan Agama ....................., atas perintah Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......;
TELAH MEMANGGIL
..............................., umur ......... tahun, pekerjaan ........................
bertempat tingal di ....................................................;
Sebagai Tergugat ;
supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Agama ..............., Jalan
............... pada hari ......... tanggal ...................... jam .........., sehubungan dengan akan
dilaksanakan sidang perkara perdata tersebut, dalam perkara antara:
.................................................. sebagai Penggugat ;
.................................................. sebagai Tergugat
.
Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat, dan di tempat
tersebut
saya
bertemu
dan
berbicara
dengan
......................................................................................
Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada
relaas panggilan ini.
Setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas
panggilan ini kepadanya.
Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.
Tergugat,
.................

Juru Sita/Juru Sita Pengganti*),
..............................

Biaya panggilan Rp ................................

(...............................................)
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Lampiran VII : Contoh Relaas Panggilan Kepada Kuasa Tergugat
RELAAS PANGGILAN KEPADA KUASA TERGUGAT
Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......
Pada hari ............. tanggal ......................, saya .............. Juru Sita/Juru Sita
Pengganti*) Pengadilan Agama ....................., atas perintah Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : ......./Pdt......./20..../PA.......;
TELAH MEMANGGIL
..............................., umur ......... tahun, pekerjaan ........................
bertempat tingal di ....................................................;
Sebagai Kuasa Tergugat ;
supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Agama ..............., Jalan
............... pada hari ......... tanggal ...................... jam .........., sehubungan dengan akan
dilaksanakan sidang perkara perdata tersebut, dalam perkara antara:
.................................................. sebagai Penggugat ;
.................................................. sebagai Tergugat.
Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat, dan di tempat
tersebut
saya
bertemu
dan
berbicara
dengan
.......................................................................................
Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas
panggilan ini.
Setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini
kepadanya.
Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.
Kuasa Tergugat,
.................
Biaya panggilan Rp ................................

34

Juru Sita/Juru Sita Pengganti*),
..............................

Modul Praktikum Peradilan Agama

Lampiran VIII : Contoh Surat Kuasa Khusus dan Substitusi
SURAT KUASA
...................... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama ........................... pekerjaan
.................. bertempat tinggal di jalan ...................... Nomor : …., RT/RW: ….../......,
Kelurahan/Desa: ............, Kecamatan : ............, Kabupaten/Kabupaten : ...................
dengan ini memberikan kuasa kepada nama ...................................... pekerjaan
............................., tempat tinggal di/berkantor di ......................................................
..................................................................KHUSUS............................................................
....
Untuk mewakili memberi kuasa sepenuhnya sebagai PENGGUGAT dalam perkara
perdata ............................. melawan .............................. pekerjaan ................................
tempat tinggal di ........................................................ sebagai PENGGUGAT.
.................................. Untuk itu Penerima Kuasa membela hak-hak dan mengurus
kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat
dan menerima kuitansi pembayaran : ................................
.................................. Penerima Kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap
setiap orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini,
memilih tempat kediaman hukum (domicilie), menghadap hakim dan pembesar Instansi
Pemerintah
..................................Penerima Kuasa boleh berperkara ke muka Pengadilan Agama,
mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi,
menerima dan menolak perdamaian di muka Pengadilan Agama, menandatangani surat
perdamaian, memohon keputusan dan turunan keputusan Pengadilan Agama,
memohon supaya keputusan Pengadilan Agama di jalankan ;
..................................Penerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat dan
melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa, asal
tidak dilarang/bertentangan/melanggar Undang-undang, dan bila perlu penerima kuasa
dapat memindahtangankan kekuasaannya itu sebagian atau sepenuhnya kepada orang
lain (hak substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah
diberikan itu ................................................................................................................
Penerima Kuasa
Ttd
(..........................................)

........................., ....................................
Pemberi Kuasa
Ttd
(..........................................)
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SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kami :
_________________________, 24 Tahun, Islam, Swasta, Beralamat di
_______________________________ Desa ______________ Kecamatan _________
Kabupaten/Kota Sidoarjo ;
Dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di kantor kuasanya tersebut
dibawah ini dan memberi kuasa penuh kepada :
1. ________________
2. ________________
ADVOKAT
“DW LAW FIRM AND PARTNERS”
Counsellors And Attorneys at Law
Beralamat kantor di _________________________ Sidoarjo Jawa Timur, baik bersamasama maupun masing-masing sendiri.
KHUSUS
Untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili, mengurus, membela dalam :
Perkara
: PERDATA
Dihadapan
: PENGADILAN AGAMA KAB. SIDOARJO
Sebagai
: PENGGUGAT
Terhadap
: ________________________________
Mengenai
: GUGATAN CERAI
Untuk itu pemegang kuasa berhak menghadap pejabat-pejabat dari Instansi
Pengadilan Negeri dan Badan-badan Peradilan lainnya, Kejaksaan, Kepolisian dan
selanjutnya Instansi Sipil maupun Militer serta Instansi Swasta yang bersangkutan,
menyusun, menandatangani, mengajukan surat permohonan, surat gugatan, surat
penuntutan, surat memori, surat kesimpulan, dan segala macam surat yang diperlukan;
memberi keterangan-keterangan, jawaban-jawaban termasuk replik,duplik, mengajukan
atau menolak saksi-saksi dan bukti-bukti, menandatangani berita acara dan akta-akta,
menyerahkan tanda-tanda dan menerima bukti penyerahan, menerima dan melakukan
pembayaran dalam perkara ini : Memohon, menerima, atau menolak keputusankeputusan, memohon; a. Banding, b. Kasasi, c. Pemeriksaan Ulang, d. Penyitaan, e.
Mengangkat Penyitaan, f. Pelaksanaan Putusan, g. Grasi, h. Abolisi dan i. Amnesti;
Melakukan eksepsi, gugatan rekonpensi, pembelaan-pembelaan, perdamaian,
peringatan, teguran dan umumnya menjalankan segala hal-hal yang perlu menurut
hukum untuk kepentingan pemberi kuasa dalam perkara ini.
Demikian surat kuasa ini diberikan dan tidak akan ditarik kembali sebelum
persoalan atau perkaranya selesai, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Surat
Kuasa ini diberikan Hak Substitusi dan Hak Retensi menurut hukum.
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Penerima Kuasa
1. _______________
2. _______________

Sidoarjo, _________________
Pemberi Kuasa
____________________
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SURAT KUASA SUBTITUSI
....................... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama .............................................
pekerjaan ....................... bertempat tinggal di/berkantor di ......................................
dengan ini.
............................... MELIMPAHKAN KUASA (SUBTITUSI) ........................................
kepada nama ............................. bertempat tinggal di jalan ....................... Nomor : ...,
RT/RW: ...../......, Kelurahan/Desa: ..............., Kecamatan : ........., Kabupaten/Kabupaten
: ................................ untuk mewakili Pemberi Kuasa limpahan guna menghadap sidang
Pengadilan Agama di ..................... pada tanggal .............................. dan sidang-sidang
selanjutnya, sebagai Penggugat/Tergugat dalam perkara melawan ................................
terdaftar No. .........../20......./Pdt ; ...........................
.................... Selanjutnya pada hari sidang tersebut dan sidang-sidang selanjutnya ia
menghadap Pengadilan Agama, di sana menghaturkan keterangan-keterangan,
membantah, menerima dan menolak sumpah, mohon penundaan sidang, mohon
putusan, pendek kata melakukan segala daya dan upaya menurut hukum yang olehnya
dipandang perlu dan berfaedah bagi Pengguat/Tergugat, sebagaimana dimaksudkan
dalam
pokok
surat
kuasa
.............................................................................................................................................
..
Penerima Kuasa limpahan
Ttd
(..........................................)
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Lampiran IX : Contoh Surat Gugatan Cerai
Perihal: Gugatan Cerai

Sidoarjo, …………….. 20…..
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kab
Sidoarjo

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan segala hormat, perkenankanlah, saya yang bertanda tangan di bawah
ini: ……………….., Advokat, beralamat kantor di ……………. Telp. 031-464880,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …………… (terlampir) bertindak untuk dan
atas nama: …………………… umur ……., Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat
tinggal
di
………………,
untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
..............PENGGUGAT.......................
Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap:
Nama …………………, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di ……………, Kecamatan ………., Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya
disebut sebagai ............TERGUGAT................................
Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya
dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor: 666/95/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan ……… Kabupaten Sidoarjo tertanggal …………….;
2. Bahwa seusai akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat ta’liq talak sebagaimana
tercatat dalam buku nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan
mengambil tempat tinggal di Kota ………, Jawa Timur sebagai tempat tinggal
bersama;
4. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
dua orang anak, masing-masing bernama
4.1. …………….., lahir tanggal …………….. 1999;
4.2. ……………., lahir tanggal ………………. 2001;
5. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun
dan damai, Penggugat bekerja sebagai ………. di Kota ………, sedangkan
Tergugat bekerja sebagai Kontraktor di …………….;
6. Bahwa setelah bekerja dua tahun di ………., Penggugat di pindah tugaskan ke
Kantor … sampai dengan sekarang, sedang Tergugat bekerja di …… pada
perusahaan ………;
7. Bahwa, sejak beberapa bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan namun hal itu bisa diselesaikan, hal itu antara lain
disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai watak yang samasama keras dan tidak mau mengalah, dan yang lebih parah lagi bila bertengkar
Tergugat kemudian selalu meninggalkan Penggugat, hal seperti itu sering terjadi
baik di dalam rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Pernah pada suatu

39

Laboratorium Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny

8.
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11.

12.
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ketika antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di perjalanan antara ………….,
pada saat sampai di daerah …………. di tempat yang sepi, mobil yang dikendarai
Penggugat dan Tergugat tiba-tiba dihentikan oleh Tergugat, kemudian Tergugat
keluar dari mobil dan meninggalkan Penggugat sendirian selama kurang lebih satu
jam;
Bahwa sejak Tergugat bekerja di ……….dan Penggugat bekerja di ………….
Sidoarjo, Tergugat mulai dengan jelas melecehkan Penggugat karena dianggap gaji
Penggugat yang kecil dan yang lebih menyakitkan lagi, Penggugat hanya dianggap
suka pada uang Tergugat saja, bahkan pernah Tergugat mengatakan bahwa
Penggugat iri hati pada Tergugat karena kedudukannya lebih meningkat baik dalam
hal karir maupun pendapatannya;
Bahwa, Penggugat merasa tidak diperlakukan selayaknya seorang istri, yaitu
karena Penggugat tidak pernah dikenalkan dengan teman-teman sekantornya.
Tergugat, hal ini terbukti ketika Penggugat minta kepada Tergugat, bahwa
Penggugat akan mengikuti Tergugat ke ….. dan meninggalkan …. agar bisa
mengurusi Tergugat dan anak-anaknya, namun Tergugat tidak pernah setuju.
Bahkan pada bulan Agustus 20… Penggugat keluar dari …. dan tidak bekerja,
namun Tergugat malah tidak pernah datang atau pulang ke Sidoarjo untuk
menengok/menjemput Penggugat sampai dengan sekarang dan tanpa memberikan
nafkah lahir maupun batin, sehingga anak-anak Penggugat kehidupannya
ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
Bahwa, akhirnya di bulan ………. 20…. Penggugat kembali masuk bekerja di …….
karena harus menafkahi diri sendiri dan anak-anak;
Bahwa, karena anak-anak masih di bawah umur, Penggugat menginginkan anakanak berada di bawah asuhan Penggugat, sebab faktanya anak pertama
mengalami kelainan yaitu berupa autisme masa kanak-kanak, hal ini diperkuat
dengan keterangan dari ………. (Psikiater Anak) yang beralamat di …….., sehingga
perlu mendapatkan perawatan khusus yang mana untuk obat rutinnya setiap
bulannya mencapai harga Rp. 185.000,- dengan sekolah khusus di play group
……….. dan SPP-nya Rp. 245.000,;
Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang
dikehendaki oleh pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa’ ayat 21 sudah
tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama …………. kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menetapkan jatuh talak khul’i dari Tergugat (…………………………..) terhadap
diri Penggugat (…………………….) dengan iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
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c. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang masing-masing bernama: …………… dan ……………. diasuh/dirawat
oleh Penggugat selaku ibu kandung mereka;
d. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat biaya hidup/nafkah
anak perbulan sebesar Rp. 600.000,- diluar biaya pendidikan dan obat yang
perinciannya tiap bulan sejumlah:
- Nafkah 2 (dua) orang anak
Rp. 600.000,- Pembelian obat
Rp. 185.000,- SPP anak pertama
Rp. 245.000,Total Perbulan
Rp. 1.030.000,e. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bilamana Pengadilan Agama Kab Sidoarjo berkenan, maka mohon keputusan yang
seadil-adilnya.
Wassalamu’alaikum
Kuasa Hukum Penggugat
…………………………..
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Lampiran X : Contoh Jawaban Gugatan
JAWABAN TERGUGAT
Dalam Perkara Nomor: ………../Pdt.G/…………../PA.Sda
Antara
…………………, sebagai………………PENGGUGAT
Melawan
…………………, Sebagai ….…………...TERGUGAT

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kab Sidoarjo
c.q. Majelis Hakim Perkara Nomor: ………/Pdt.G/………/PA.kab Sda
di
Sidoarjo
Assalamualaikum Wr. Wb.
Perkenankanlah kami, ………………. Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di
……... Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ………. (terlampir) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama:
………… selaku TERGUGAT, dalam register perkara Nomor: ………………
Dengan ini mengajukan jawaban pertama dengan dasar dan alasan sebagai
berikut:
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui
secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di
hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor: 666/95/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan ………… Kabupaten Sidoarjo tertanggal ……………….
3. Bahwa benar, Tergugat mengucapkan shighat ta’liq talak sebagaimana tercatat
dalam buku nikah tersebut di atas;
4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal ……., Jawa
Timur sebagai tempat tinggal bersama;
5. Bahwa benar, selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
a. ………, lahir tanggal …………. 1999;
b. …………….., lahir tanggal …………….. 2001;
6. Bahwa tidak benar, jika apabila bertengkar Tergugat kemudian selalu
meninggalkan Penggugat, apalagi hal itu sering terjadi baik di dalam rumah
maupun saat sedang dalam perjalanan. Akan tetapi yang benar adalah, setiap
kali bertengkar Penggugat selalu saja memojokkan Tergugat sambil terus
berteriak-teriak dan membuat hati panas, maka dari pada terjadi perkelahian
fisik, untuk meredakan suasana Tergugat menghindar dan pergi kerumah
tetangga atau ke masjid dan tidak meladeni Penggugat. Adapun Tergugat
pernah menghentikan laju mobil pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar
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di perjalanan antara …………., waktu itu karena Tergugat merasa Terganggu
konsentrasi mengemudi karena Pengugat terus menerus mengomel dan
menarik-narik tangan dan baju Tergugat, maka apabila Tergugat menghentikan
mobil akibatnya bisa fatal karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Sehingga
Tergugat kemudian menghentikan mobil, kemudian Tergugat keluar dari mobil
untuk membeli rokok dan mencarai warung kopi di sekitar situ, dan sebenarnya
Tergugat sudah mengajak Penggugat tapi Penggugat menolak;
7. Bahwa tidak benar jika sejak Tergugat bekerja di ……. dan Penggugat bekerja
di ……….., Tergugat mulai dengan jelas melecehkan Penggugat. Yang benar
adalah Tergugat hanya menasehati Penggugat karena Penggugat selalu
menunt hal-hal yang diluar kemampuan Tergugat, selain itu Penggugat selalu
mengungkit-ungkit gaji dan membanding-bandingkan dengan agji saudaranya
yang bekerja sebagai Direktur di sebuat perusahaan ……...
8. Bahwa tidak benar jika sejak Tergugat mendapat tugas di ………., Tergugat
telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit. Akan tetapi yang benar adalah
bahwa Tergugat telah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di kota
tersebut, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan tidak kerasan tinggal
di ………… karena panas dan Penggugat memilih tinggal di ………… yang
udaranya sejuk;
9. Bahwa tidak benar, jika selama 3 tahun Tergugat telah membiarkan Penggugat
serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya,
akan tetapi yang benar adalah Tergugat selalu mengirimkan uang bulanan
untuk anak-anak dan Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditransfer ke
rekeniang Penggugat di …….;
10. Besar harapan Tergugat untuk bisa tetap berkumpul bersama dengan
Penggugat dan anak-anak, guna membangun kembali keluarga yang sakinah
mawaddah wa rahmah.
Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang
memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
Atau apabila Pengadilan Agama kabupaten Sidoarjo berpendapat lain, Tergugat
mohon putusan yang seadil-adilnya.
Wassalamu’alaikum
Sidoarjo, ……………………..
Kuasa Hukum Tergugat

………………………….
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Lampiran XI : Contoh Replik
REPLIK PENGGUGAT
Dalam Perkara Nomor: ………./Pdt.G/…………../PA.Sda.
Antara
…………………….., sebagai…………..PENGGUGAT
Melawan
……………………….., sebagai ………………TERGUGAT
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kab Sidoarjo
C.q. Majelis Hakim Perkara No:……../Pdt.G/………../PA.Sda
di
SIDOARJO
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Berkenaan dengan adanya Jawaban Pertama dari Tergugat yang telah
diajukan pada tanggal ………, bersama ini Penggugat mengajukan REPLIK sebagai
berikut:
1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan
oleh TEGUGAT kecuali yang dinyatakan benar oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban TERGUGAT pada poin2 adalah tidak benar
apabila PENGGUGAT…..
3. Bahwa memang benar PENGGUGAT telah….., namun begitu PENGGUGAT
tidak merasa…
4. Bahwa Penggugat menolak dalil TERGUGAT poin 4 bahwa
PENGGUGAT…….
5. dst……(Berisi Bantahan-bantahan dari dalil jawaban yang disampaikan
TERGUGAT serta menguatkan dalil-dalil yang disampikan oleh PENGGUGAT
dalam Surat Gugatan PENGGUGAT)
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Kab Sidoarjo c.q. Majelis Hakim Perkara No. …../Pdt.G/…./PA.Sda.
ini agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menolak Jawaban pertama TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Atau apabila Pengadilan Agama kabupaten Sidoarjo berpendapat lain, Tergugat mohon
putusan yang seadil-adilnya.
Wassalamu’alaikum
Sidoarjo, …………………
Hormat Kami,
Kuasa Hukum PENGGUGAT
…………………………………
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Lampiran XII : Contoh Duplik
DUPLIK TERGUGAT
Dalam Perkara Nomor: …………../Pdt.G/…………/PA.Sda.
Antara
……………………, sebagai…………..PENGGUGAT
Melawan
….…………………., sebagai……………..TERGUGAT
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kab Sidoarjo
C.q. Majelis Hakim Perkara No: ……../Pdt.G/………../PA.Sda
di
SIDOARJO
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Berkenaan dengan adanya REPLIK dari PENGGUGAT yang telah diajukan
pada tanggal …….., bersama ini TERGUGAT mengajukan DUPLIK sebagai berikut:
1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh
PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT;
2. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada poin 3 adalah tidak benar
apabila TERGUGAT…..
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT poin 4 bahwa
TERGUGAT…….
4. dst……(Berisi bantahan-bantahan dari dalil REPLIK yang disampaikan
PENGGUGAT serta menguatkan dalil-dalil yang disampikan oleh TERGUGAT
dalam JAWABAN TERGUGAT)
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Kab Sidoarjo c.q. Majelis Hakim Perkara No……/Pdt.G/…../PA.Sda.
ini agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Atau apabila Pengadilan Agama kabupaten Sidoarjo berpendapat lain, Tergugat mohon
putusan yang seadil-adilnya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Sidoarjo, ………………….
Hormat Kami,
Kuasa Hukum PENGGUGAT
………………….
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Lampiran XIII : Contoh Kesimpulan
KESIMPULAN
DALAM PERKARA No. ……./Pdt.G/………./PA.Sda
PENGADILAN AGAMA Kab SIDOARJO
Kepada Yang Terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. ……../Pdt.G/……../PA.Sda
Di
SIDOARJO
Untuk dan atas nama Penggugat dengan ini Kuasa Hukum menyampaikan kesimpulan
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah
disampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalildalil yang pada pokoknya sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah
tangga yang dikarenakan tingkah laku Tergugat sering marah-marah tanpa alasan,
mengeluarkan kata-kata kasar dan merendahkan martabat Penggugat sebagai
istri, dan hal itulah yang sering menyulut terjadinya pertengkaran yang terus
menerus yang mengakibatkan sering ketika terjadi pertengkaran Tergugat
memukul Penggugat yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang
suami terhadap istri, sebagai mana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 77 ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban Suami istri ;
3. Bahwa puncak dari pertengkaran adalah pada tanggal ………………., dimana
kembali terjadi pertengkaran hebat antara Tergugat dengan Penggugat, dimana
Tergugat telah memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sungguh-sungguh telah berusaha untuk mempertahankan
kelangsungan kehidupan rumah tangganya, namun ternyata usaha tersebut tidak
berhasil dan selanjutnya Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan rumah tangga
tersebut tidak mungkin dapat disatukan lagisebagai mana tujuan dari perkawinan
sebagai mana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;
5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :
a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ………………………;
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : …………………...;
c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : ………………………........;
d. Foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan tertanggal ……….. ;
e. Foto copy Surat Pernyataan Tergugat tertanggal …………. ;
f. Foto copy Kwitansi Pembelian rumah dan tanah tertanggal ……………;
6. Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan
bukti 3 (tiga) orang saksi antara lain :
a. Saksi ………… dibawah sumpah :
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Menerangkan saksi adalah …….. dari Penggugat, saksi sering mendengar
keluhan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak
harmonis lagi. Saksi juga mengetahui bahwa di kantor kelurahan pernah
menyelesaikan masalah pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat
yang telah menyebabkan Tergugat gelap mata dan memukuli Penggugat
sampai babak belur;
b. Saksi ……… dibawah sumpah :
Menerangkan saksi adalah …….. dari Penggugat, saksi sering mendengar
keluhan dari Penggugat akan ketik harmonisan rumah tangga Penggugat,
selain itu saksi juga pernah tau bahwa di tubuh Penggugat ada luka-luka yang
menurut Penggugat dikarenakan telah dipukul Tergugat;
c. Saksi ………. dibawah sumpah :
Menerangkan saksi adalah …….. dari Penggugat dan Tergugat, saksi pernah
menyaksikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering perang mulut dan
rumah tangganya tidak pernah tentram……..
7. Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang
saksi yaitu :
a. Saksi ……….. dibawah sumpah :
Menerangkan bahwa saksi adalah …………… dari Tergugat, saksi menyatakan
bahwa sebenarnya……………….....
b. Saksi ………..di bawah sumpah:
Menerangkan bahwa saksi adalah ……. Tergugat, saksi mengetahui bahwa
selama ini…………………………….
8. Bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan yang
diajukan oleh Penggugat serta bersedia mencerai Penggugat, pengakuan murni di
muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan
bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan (pasal 174
HIR, pasal 311 R.Bg);
9. Bahwa terhadap saksi …. adalah saksi yang tidak benar dan sangat diragukan
kebenarannya karena semua keterangan yang saksi sampaikan dalam
persidangan hanya saksi mendengar dari orang lain, bukan atas sepengetahuan
dari saksi lihat sendiri, dengar sendiri, rasakan sendiri sehingga kesaksiannya
dapat disebut sebagai saksi “Testimonium de auditu” yaitu saksi yang mendengar
dari orang lain;
10. Bahwa dari pihak Tergugat tidak ada satu bukti pun yang mendukung dalil-dalil
bantahannya, baik bukti surat maupun saksi ;
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11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah dapat
membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya secara meyakinkan, maka
sangatlah adil apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya atau
mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Sidoarjo, …………………….
Hormat Kami
Kuasa Hukum Penggugat

……………………………..
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Lampiran XIV : Contoh Putusan
PUTUSAN
Nomor : ………./Pdt.G/…………../PA.Sda
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Kab. SIDOARJO, yang mengadili dan memeriksa
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, dalam perkara antara:
…………… umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di …
,dengan kuasa hukumnya ….., beralamat kantor di ….. Telp. 031-464880.
MELAWAN
……., umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ….,
Kabupaten Sidoarjo, dengan kuasa hukumnya ……., beralamat di ……..Kota Sidoarjo.
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ….. yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam register perkara Nomor:
….., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----------------1. (Tulis ulang posita dan petitum gugatan penggugat)
Menimbang,
bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah menghadap di persidangan, Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;---------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:--------------------------2. (Tulis ulang konklusi jawaban tergugat )
Meninmbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal ………….;
Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan Duplik secara tertulis
tanggal …;
Menimbnag, bahwa untuk meneguhkan gugatannya dalam persidangan
Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti berupa:-----------------I.
Bukti Surat:
P.1.
( tulis bukti-bukti surat yang diajukan penggugat, P1, P2, P3,…
dst).
P.2.
……………
dst.
II. Saksi-saksi :
1. ……., umur …… tahun,agama Islam, pekerjaan ….., bertempat ……..,
memberikan keterangan :
a. ………….. (Tulis keterangan saksi boleh dibuat poin atau berupa
paragraf).
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2.

……., umur …… tahun,agama Islam, pekerjaan ….., bertempat ……..,
memberikan keterangan :
a. ………….. (Tulis keterangan saksi boleh dibuat poin atau berupa
paragraf).
Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi
keluarga:
1. ……., umur …… tahun,agama Islam, pekerjaan ….., bertempat ……..,
memberikan keterangan :
a. ………….. (Tulis keterangan saksi boleh dibuat poin atau berupa
paragraf).
2. ……., umur …… tahun,agama Islam, pekerjaan ….., bertempat ……..,
memberikan keterangan :
a. ………….. (Tulis keterangan saksi boleh dibuat poin atau berupa
paragraf).
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan
kesimpulannya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan putusan atas gugatan
Penggugat tersebut;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah
disebutkan;
Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat yang hadir sendiri di persidangan
telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir sendiri di persidangan telah
meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas, demikian pula
Tergugat yang hadir sendiri telah memberikan jawabanya;
Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan yang dikaitkan
dengan keterangan Pengugat dan Tergugat serta alat-alat bukti telah diperoleh faktafakta sebagai berikut : -----------------------------------------------Terhadap gugatan Cerai : ----------------------------------------------------1. Bahwa berdasar bukti P.1 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat telah terbukti
antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2
orang anak masing-masing bernama : Viandani -------dan Nabila -----2. Bahwa sekurang-kurangnya …… tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan anatara lain
kesalah pahaman dan tidak saling mengertinya akan hak dan kewajiban masingmasing serta watak dan sifat yang berbeda dimana Penggugat keras dan tergugat
lebih banyak diam;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak …… ;
4. Bahwa kwsempatan yang telah diberikan oleh majelis hakim telah dipergunakan
oleh Tergugat berusaha untuk mengajak rukun kembali akan tetapi tidak berhasil
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(jawaban Tergugat poin …. replik poin …..) demikian pula keluarga masing-masing
;
5. Bahwa Penggugat telah nyata-nyta tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan
telah menunjukan kebenciannya kepada Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah
mawadah dan rahmah, saling mencintai, saling menghormati, saling tolong
menolong dan saling bermusyawarah, sebagai mana tercantum dalam Al Qur’an
Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan terdapat pada pasal 1 Undang-undang No 1 tahun
1974 1 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;
Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat sudah nyata-nyata sudah
tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat, sehingga kondisi demikian menunjukkan
dasar cinta yang merupakan sendi dasar perkawinan sudah sirna dan yang ada
hanyalah pertengkaran belaka yang menjadikan keruwetan yang sukar untuk
dirukunkan kembali ;
Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pengugat telah memenuhi
alasan hukum sesuai dengan pasal 39 undang-undang Nomor 1 tahu 1974 jo.
Pasal 19 (f) dan pasal 22 (2) Peraturan Pemerntah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
116 (f) Kopilasi Hukum Islam serta ibarat dalam kitab Ghayatul Maron oleh Syeh
Muhyidin : “ apabila Istri sudah sangat bencinya kepada suamianya maka hakim
menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat,” sehingga alasan Penggugat
terbukti ;
Menimbang, bahwa berdasar pertimbnagan di atas, Pengugat dinilai telah
mampu membuktiakn dalil gugatannya meskipun Tergugat masih berkeberatan
untuk bercerai karena masih cinta dan sayang anak, maka memandang siapa yang
salah dan apa penyebab serta siapa pemicunya dan sesuai pula dengan pendapat
Abdul rahman Ash Shabuni dalam kitab Mada Hurriyyatuz Zaujain.
1) Maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menjatuhkan talak
Tergugat kepada Penggugat ;
2) Terhadap gugatan anak yang bernama :
(1) --------------------- ( …………….. );
(2) ------------------------ ( …………… ) ;
Tergugat mengaku bahwa kedua anak tersebut adalah anak Pernggugat
dan Tergugat yang masih dibawah umur dan samapi saat ini dalam asuhan
Penggugat maka berdasar pasal 105 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan
ibarat dalam kitab Mizan Sya’rani juz 140 ;
3) Terhadap gugatan nafkah anak2 orang masing-masing bernama:
(1) --------------------- ( …………….. );
(2) ------------------------ ( …………… ) ; sebesar :
- Nafkah 2 anak
Rp.
600.000,-;
- Obat
Rp.
185.000,-;
- SPP anak pertama
Rp.
245.000,-;
Jumlah
Rp.
1.030. 000,-;
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Yang hal ini diakui oleh Tergugat dan berdasar bukti P.2 sampai dengan
P.25 dan masih dalam batas kewajaran, kemampuan Tergugat dan sudah biasa
dilakukan oleh Tergugat serta sesuai pula dengan pasal 45 Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemeintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 jo pasal 105 dan 156 Kopilasi
Hukum Islam.
Nafkah 2 orang anak tersebut sebesar Rp. 1.030.000; (satu juta tiga puluh
ribu rupiah ) setiap bulan kepada Penggugat
Menimbang , bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, Pengggugat harus dibebani membayar biaya perkara;
MENGINGAT, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;------------------------------------------2. Mencaraikan Perkawinan Penggugat ----binti,----- dengan Tergugat ------bin --dengan talak satu ba’in sughra;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama :
(1) ………….. :
(2) ………….. ;
adalah anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapakan hak pemeliharaan 2 anak tersebut poin 3 dalam asuhan Penggugat
(---------binti …………);
5. Menghukum Tergugat menbayar nafkah kedua anak (poin 3) sebesar Rp
1.030.000;setiap bula kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 288.000 (dua
ratus delapan puluh delapa ribu rupiah) ;
Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari ………… Masehi bertepatan dengan tanggal ……….. Hijiriah oleh kami ……..
sebagai Hakim Ketua, ………. dan ……… masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dengan didampingi oleh ………… selaku Panitra Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Penggugat; ------------HAKIM ANGGOTA
1) …………………
2) …………………

HAKIM KETUA
…………………………….
PANITERA PENGGANTI
…………………………...
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Perincian Biaya perkara :
1. Pencatatan perkara
Rp
2. Biaya Administrasi
Rp.
3. Ongkos Pangilan
Rp.
4. Biaya Materai
Rp.
5. LAPP
Rp.
Jumlah
Rp.

26.000,-;
50.000,-;
180.000,-;
6.000,-;
26.000,-;
288.000,-; ( Dua ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah)
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Lampiran XV : Contoh Surat Gugatan yang mendapat gugatan balik (Rekonpensi)
Hal

: Gugatan Cerai

Kepada
Yth Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo
Di
Jl. Hasanuddin No. 80 Sidoarjo

Assalamu ‘alaikum, Wr, Wb.
Dengan segala hormat perkenankanlah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Muhammad Hidayat, SH., M.Hum, Advokat beralamat Kantor di Jl. Kh. Hamdani
Buduran Sidoarjo. Telp. 031 - 675922 berdasarkan surat kuasa khusus tertangal 23
Oktober 2004 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama ALFITRIAYAH binti WARIMAN
umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jl. Kunir No. 18 Candi,
Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ------------------------------------ PENGGUGAT.
dengan ini mengajukan gugatan terhadap :
BUDIANTO bin UTAMA, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat
tinggal Jl Jalan Negara No. 11 Kelurahan Sawotratap Kec. Suko Sidoarjo, untuk
selanjutnya disebut sebagai ; ----------------------------------------TERGUGAT.
Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 1999 telah dilangsungkan pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sesuai Buku Kutipan Akte
Nikah Nomor : 438/134/VIII/1999, tertanggal 23 Juli 1999 ;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Kenikir No.
18, RT 03 RW 04 Perum Bluru Sidoarjo, selama 6 tahun 3 bulan ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2004 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain
bernama Haryati Pangestu, dan hal ini Penggugat telah memberikan tegoran dan
nasehat kepada Tergugat, Ternyata Tergugat tidak bisa dan Tergugat dengan
wanita tersebut berlanjut sampai menikah, karena sikap dan perilaku Tergugat
tersebut maka sejak bulan Oktober 2005 Penggugat tidak mau melayani Tergugat
dalam hal suami istri, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah
ranjang hingga kini sudah sekitar 2 bulan lamanya ;
4. Bahwa, selama hidup pisah ranjang tersebut Tergugat sering berada dirumah istri
mudanya tersebut sampai sekarang ini ;
5. Bahwa, karena keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa sudah
tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik
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6.

bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang
bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan ;
Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai
kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan mohon putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat Budianto Pangestu bin Budi Utomo
terhadap Penggugat ALFITRIAYAH binti WARIMAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Candi Kabupaten
Sidoarjo untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum ;
5. Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, Penggugat mohon
keputusan yang seadil-adilnya ;
Wassalamu ’alaikum,Wr,Wb.
Kuasa Hukum Penggugat,
Ttd
Muhammad Hidayat, SH., M.Hum
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Lampiran XVI : Contoh Surat Jawaban dengan Rekonpensi
JAWABAN DALAM PERKARA PERDATA
Nomor : 1250/Pdt.G/2005/PA.Sda
Antara
BUDIANTO bin UTAMA sebagai TERGUGAT
Melawan
ALFITRIAYAH binti WARIMAN sebagai PENGGUGAT
Dengan hormat,
Perkenankan kami, Anton Pria, SH, Avokat dan Penasehat Hukum yang berKantor
di Jl. Kalimas Sidoarjo 245A Sidoarjo, dalam hal ini bertindak selaku kuasa Hukum
dari BUDIANTO bin UTAMA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari
2006 (terlampir) hendak menyampaikan jawaban pertama dan rekopensi atas
gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2005 adalah sebagai berikut:
DALAM KONPENSI
• Bahwa, mohon dicatat disini, Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil
gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
• Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 1,2,4,7,8 dan 9
kecuali poin 3 dan 5 ;
• Bahwa, tidak benar kalau Penggugat mendalilkan selama perkawinannya
dengan Tergugat tidak mempunyai anak, yang benar selama perkawinannya
dengan Penggugat mempunyai anak, yakni :
a. Nadya Ayu, lahir di Surabaya tanggal 18 Mei 2000, berdasarkan
Kutipan akte Kelahiran Nomor. 112275/2000 dari Kantor pencatatan
Sipil Sby.
b. Aldi Nugraha, lahir Surabaya Tgl 17 Agustus 2004 berdasarkan
Kutipan akte Kelahiran No. 181004/2004 dari Kantor Pencatatan Sipil
Sby.
c. Kedua anak tersebut selama perkawinan di bawah perwalian Tergugat
dan Penggugat;
• Bahwa, tidak benar Penggugat mendalilkan selama hidup berpisah ranjang dan
Tergugat sering berada dirumah istri mudanya, akan tetapi Tergugat lebih
sering berada dirumah sendiri yaitu di Jl. Kunir No. 18, RT. 04/ RW. 03,
Kelurahan: Bumiayu Kecamatan: Sedati Kabupaten Sidoarjo.
DALAM REKOPENSI
Sehubunga dengan gugatan Penggugat Konpensi, bersama ini perkenankanlah
Tergugat Konpensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik
Tergugat konpensi yang diperoleh sebelum perkawinan. Harta gono gini antara
Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan penggugat/Tergugat
Rekonpensi diputus bersama-sama dalam pokok perkara ini.
Bahwa, adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekopensi ini
adalah sebagai berikut :
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1. Bahwa, benar antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekopensi
telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 Juli 1999, sebagaimana di catat dalam
akata nikah no.453/134/VIII/1999 tanggal 23 Juli 1999 dihadapan Kantor
Urusan Agama kec. Candi Kabupaten Sidoarjo dan dalam pernikahan tersebut
mempunyai anak masing-masing bernama:
a. Nadya Ayu, lahir di Surabaya tanggal 18 Mei 2000, berdasarkan
Kutipan akte Kelahiran Nomor. 112275/2000 dari Kantor pencatatan
Sipil Sby.
b. Aldi Nugraha, lahir Surabaya Tgl 17 Agustus 2004 berdasarkan
Kutipan akte Kelahiran No. 181004/2004 dari Kantor Pencatatn Sipil
Sby.
Yang masing-masing berada di bawah perwalian Penggugat Rekonpensi
dengan Tergugat Rekopensi.
2. Bahwa, sebelum perkawinan Penggugat Rekonpensi telah memiliki hartya
bawaan berupa :
2.2. Tanah/rumah yang terletak di Jl. Kunir No. 18, RT. 04/ RW. 03, Kelurahan
Bumiayu Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. seluas 372 M2 sempat
dikenal dengan Jl. Kunir No. 18 Sidoarjo, yang kemudian diatas namakan
Tergugat Rekopensi. Tanah/Rumah ditempati dikuasai Penggugat Rekonpensi
dengan Tergugat Rekopensi dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara :
- Sebelah Selatan
:
- Sebelah Timur
:
- Sebelah Barat
:
Selanjutnya mohon disebut barang Sengketa I.
2.3. Tanah/rumah yang terletak di RT. 04 RW. 03 Kelurahan Bumiayu
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo seluas 144 M2 sempat dikenal dengan
Jl.Kunir No.18 Sidoarjo, yang kemudian diatas namakan kepada Tergugat
Rekopensi. Tanah Rumah hingga kini ditempati/dikuasai Penggugat Rekopensi
dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara
:
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Timur
:
- Sebelah Barat
:
Selanjutnya mohon disebut barang Sengketa II.
2.4. Bahwa, disamping harta bawaan tersebut Penggugat Rekopensi dengan
Tergugat Rekopensi memiliki harta gono gini berupa 1 (satu) bangunan pabrik
yang terdiri atas tanah seluas 487 M2 sebagaimana diuraikan dalam SHM No.
3676/Bumiayu, yang kemudian diatas namakan kepada Tergugat Rekonpensi
yang terletak Kelurahan Bumiayu, Bumiayu Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara
:
- Sebelah Selatan :
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- Sebelah Timur :
- Sebelah Barat :
Selanjutnya mohon disebut barang Sengketa III.
3. Barang sengketa I & II adalah harta milik Penggugat Rekonpensi yang
diperoleh saat Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai Direktur Utama pada
PT Surya Bumi Indah yang berkantor di Jl. Prima No. 44 Pandaan yang pada
saat itu Tergugat Rekonpensi adalah salah satu karyawan dari Penggugat
Rekonpensi jauh sebelum Penggugat Rekonpensi menikahi Tergugat
Rekonpensi, yang kemudian diatas namakan kepada Tergugat Rekonpensi
sampai sekarang, namun demikian dengan terjadinya perceraian, maka
Penggugat Rekonpensi mohon agar barang sengketa I & II tersebut harus
diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi yang untuk selanjutnya dihibahkan
kepada Nadya Ayu dan Aldi Nugraha yang masih dibawah perwalian
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sedangkan mengenai
barang sengketa III yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan
harta gono gini yang harus dibagi dua masing-masing ½ bagian ;
4. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dan kelak
nantinya agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia belaka, maka
Penggugat Rekonpensi mohon dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap barang sengketa
I,II dan III tersebut. Apabila enggan dan bilamana perlu dapat dilaksanakan
dengan bantuan alat-alat Negara ;
5. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada buktibukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat
Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majeli Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan
yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan verzet, banding
maupun Kasasi dengan memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonpensi
untuk menjual barang sengketa III baik dengan jalan dibawah tangan maupun
secara lelang yang nantinya hasil penjualannya akan dibagi dua dengan
Tergugat Rekonpensi.
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon ke
hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
menjatukan putusan sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak Ba’in Sughra dari Penggugat Rekonpensi BUDIANTO bin
UTAMA kepada ALFITRIAYAH binti WARIMAN;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
DALAM REKONPENSI
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Bahwa, Penggugat Rekonpensi adalah wali dari
Nadya Ayu, lahir di Surabaya tanggal 18 Mei 2000 dan Aldi Nugraha, lahir
Surabaya Tgl 17 Agustus 2004;
3. Menyatakan Bahwa, barang sengketa I&II dalam posita gugatan dalam angka
2.1 dan 2.2 merupakan harta milik Penggugat Rekonpensi sebelum menikahi
Tergugat Rekonpensi ;
4. Menyatakan Bahwa, barang sengketa III tersebut dalam posita gugatan
rekonpensi angka 2.2 adalah merupakan gono gini ;
5. Menyatakan sita jaminan atas barang sengketa I,II&III adalah sah dan berharga
;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan buku tanah atas barang
sengketa III kepada Penggugat Rekonpensi untuk dihibahkan kepada anakanak kami ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan buku tanah atas barang
sengketa III kepada Penggugat Rekonpensi, guna dijual dibawah tangan
maupun lelang yang hasil penjualannya dibagi dua ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak atau
kuasa dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa I,II dan III kepada
Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong. Apabila enggan dan bilamana
perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan alat-alat Negara ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu
walaupun ada upaya hukum, verset, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Sidoarjo, 18 Januari 2006,
Kuasa Penggugat
Ttd
Anton Pria, SH
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Lampiran XVII : Contoh Replik dengan Rekonpensi
Hal : Replik perkara Perkara No. 1250/Pdt. G/2005/PA Sidoarjo
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
c.q. Majelis Hakim Perkara Nomor: 1250/Pdt.G/2004/PA. Sda
Di Sidoarjo
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Muhammad Hidayat, SH., M.Hum, Advokat beralamat Kantor di Jl. Margojoyo No. 42
Dau Sidoarjo. Telp. 031-7675922, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Januari 2006 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama:, ALFITRIAYAH binti
WARIMAN, umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama
Islam, Alamat: Jl. Kunir RT 03/ RW 04 Bumiayu Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT dalam perkara No:
1250/Pdt.G/2004/PA. Sda
Sehubungan dengan adanya jawaban dari pihak Tergugat yang kami
terima pada persidangan pada tanggal 16 Januari 2006 yang lalu. Berikut ini
perkenankanlah kami menyampaikan Replik sebagaimana diuraikan di bawah
ini:
I. DALAM KONVENSI
1.
Bahwa, Penggugat tetap dengan pendirian semula sebagaimana isi/ dalil
gugatan Penggugat yang telah diajukan kepada Majelis Hakim di Pengadilan
Agama Sidoarjo;
2.
Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban
Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
3.
Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh
dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan kiranya dapat terulang kembali di
dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat ;
4.
Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat poin 2 telah diakui atau tidak dibantah
sama sekali dalil-dalil gugatan Penggugat point 1, 2, 4, 6, 7, 8 & 9, sehingga
terhadap pengakuan seperti itu berdasarkan Pasal 174 HIR atau Pasal 312
RBG pengakuan adalah alat bukti yang sah yang artinya Bahwa, pengakuan
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna
maksudnya adalah pengakuan tersebut tidak diperlukan lagi adanya alat bukti
lain untuk menganggap benar dalil-dalil yang diakui, sedangkan yang
dimaksud mengikat yaitu dalil-dalil tersebut wajib dianggap benar dengan
adanya pengakuan tersebut ;
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Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat pada poin 3 angka a
dan b yang menyatakan Nadya Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha adalah
anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa, fakta
hukum sebenarnya adalah Nadya Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha,
merupakan anak angkat dari Penggugat dan Tergugat. (bukti P 1);
Bahwa, Nadya Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha bukanlah anak kandung
atau anak sah dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yakni: anak sah adalah: (a) anak
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) anak hasil
pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri
tersebut;
Bahwa, Tergugat menolak pernyataan yang dikemukakan Penggugat
sebagaimana tercantum pada point 5 adalah sah-sah saja. Namun
Penggugat tetap pada keyakinan nya oleh karena Penggugat telah
melakukan investigasi tentang keberadaan Tergugat selama berlangsungnya
pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;
Bahwa, gugatan cerai ini diajukan dengan alasan Bahwa, antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal
19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam dan ditambah lagi dengan perbuatan Tergugat yang jelas-jelas telah
menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang kemudian diketahui
bernama HARIATI PANGESTU yang kemudian dilanjutkan dengan menikahi
wanita tersebut; (bukti P 2);
Bahwa, akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai
Tergugat merupakan keputusan yang dianggap paling baik dan rasional
untuk kepentingan kehidupan Penggugat dan Tergugat di masa depan.
Keputusan tersebut secara jujur harus diakui sangat berat, mengingat masamasa panjang perrkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat
dengan balutan suka dan duka, bahagia dan nestapa. Oleh karena itu
keputusan ini ditempuh Penggugat setelah mempertimbangkan berbagai
aspek, terutama aspek untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan, yaitu
untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta
menjaga kehormatan dan kebahagian sebagaimana dimaksud dalam tujuan
perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin tercapai lagi;
Bahwa, pada kesempatan ini, Penggugat mengucapkan terima kasih secara
tulus kepada Tergugat yang telah bersetuju untuk bercerai dengan
Penggugat. Hal ini dapat dibaca secara jelas dari jawaban Tergugat pada
bagian Petitum point 2 yang menyatakan “Menjatuhkan talaq satu bain
sughro” kepada Penggugat. Oleh karena itu tidak lah salah jika jawaban
persetujuan Tergugat dapat diartikan sebagai tindakan untuk memudahkan
proses gugat cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo ini.
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II. DALAM REKONVENSI:
1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menolak semua dalil-dalil
Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), kecuali yang dengan tegas-tegas
diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan dalil-dalil yang termuat dalam
Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dalam Replik ini ;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat Rekonvensi yang tercantum pada point 1 (a) dan (b). Kecuali yang
berkenaan dengan status hukum kedua anak itu, masing-masing Nadya Ayu
Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha. Bahwa, Kedua anak tersebut bukanlah anak
kandung atau anak sah dari Tergugat dan Penggugat melainkan anak angkat ;
4. Bahwa, benar Nadya Ayu Pradita umur ± 6 (kurang lebih enam) tahun, dan Aldi
Wisnu Nugraha umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan status hukumnya adalah
anak angkat, namun demikian kedua anak tersebut selama ini hidup bersama
Tergugat Rekonvensi dan dipelihara, serta diperlakukan dengan penuh rasa
kasih sayang, sebagaimana lazimnya seorang ibu kepada anaknya sendiri.
Oleh karena itu apabila perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat
Rekonvensi dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia, perkenankanlah
Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk
mengasuh kedua anak yang masih belum mumayyiz tersebut sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak gugat balik Penggugat Rekonvensi
pada point 2.2 dan 2.3, yang mendalilkan Bahwa : 2 (Dua) bidang tanah/rumah
yang masing-masing seluas 372 m2 dan 144m2 yang terletak di RT 03/RW 04
Jalan Kunir No 18 Sidoarjo adalah harta bawaan Penggugat; adalah harta
gono-gini. Yang benar adalah Bahwa, ke-2 (kedua) bidang tanah/rumah yang
masing-masing terletak di Jalan Kunir No.18 dengan luas 372m2 dan luas
147m2 adalah harta yang diperoleh Tergugat Rekonvensi pada saat
perkawinan berlangsung. Hal demikian ini dapat dibuktikan dengan akta otentik
sebagaimana tercantum dalam SHM No.3762 dan SHM No. 3807 dengan
kepemilikan masing-masing atas nama Tergugat Rekonvensi ; (bukti T-1)
6. Bahwa, pada point 3 Penggugat Rekonvensi mendalillkan asal usul atau
riwayat dua bidang tanah/rumah di Jalan Kunir 18 Sidoarjo adalah milik
Penggugat Rekonvensi dan kemudian diatasnamakan kepada Tergugat
Rekonvensi. Bahwa, andaikata pernyataan Penggugat tentang perbuatan
mengatasnamakan kedua bidang tanah/rumah di Jalan Kunir 18 Sidoarjo
tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan Penggugat
Rekonvensi telah menghibahkan kedua obyek di Jalan Kunir 18 Sidoarjo
kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, jelas dan terang Bahwa,
status hukum kepemilikan kedua obyek di Jalan Kunir 18 Sidoarjo secara sah
adalah milik Tergugat Rekonvensi. Oleh karena hibah seorang suami kepada
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isteri tidak dapat ditarik kembali. Hal ini dapat disimak pada Pasal 212 dan
Pasal Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;
Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak pernyataan Penggugat Rekonvensi
pada point 2.2; 2.3, dan 2.4 yang yang mendalilkan Bahwa, dua bidang
tanah/rumah yang terletak di jalan Kunir No.18 Sidoarjo dan tanah/bangunah
dengan SHM No.3676 yang terletak di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo adalah barang sengketa atau obyek sengketa. Oleh karena
memurut sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sejauh ini, baik sebelum dan
selama proses pengajuan gugat cerai yang diajukan
oleh Tergugat
Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, belum atau tidak ada
sengketa perdata HM (Hak Milik) terhadap ketiga obyek tersebut yang diajukan
melalui Pengadialan Negeri Sidoarjo ;
Bahwa, pernyataan Penggugat Rekonvensi dalam point 2 (2.2; 2,3; 2,4) dan
point 3 serta point 4, yang mendalilkan Bahwa, dua bidang tanah/rumah yang
terletak di jalan Kenikir No.18 Sidoarjo dan tanah/bangunah dengan SHM
No.3676 yang terletak di Kelurahan Bumiayu Kecamatan kedung Kandang
Sidoarjo, adalah barang sengketa, sesungguhnya merupakan kesalahan yang
fatal. Oleh karena yang demikian itu bertentangan dengan kompentensi
absolute Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU
No.7 Tahun 1989; Oleh karena itu dalil Penggugat Rekonvensi Obscuur Libel
dan Error In Competentia, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat
diterima;
Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak pernyataan pada point 3, yang mana
Penggugat Rekonvensi mendalilkan Bahwa, tanah/bangunan pabrik dengan
SHM No.3676 yang terletak di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Sedati Sidoarjo
adalah harta gono-gini; Yang benar adalah Bahwa, kepemilikan yang sah
secara hukum atas tanah/bangunan dengan SHM No.3676 yang terletak di
Kelurahan Bumiayu Kecamatan Sedati Sidoarjo adalah milik Tergugat
Rekonvensi. Hal ini dapat dibuktikan dari akta otentik yang tertuang dalam akta
jual-beli No.40/I/KD/VII/2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris
Subandi, SH,SpN, pada tanggal 22 Juli 2002, dan Sertifikat hak Milik No. 3676 ;
(bukti- T-2)
Bahwa, berdasarkan bukti otentik yang tertuang di
dalam akta jual-beli
No.40/I/KD/VII/2002 dan Sertifikat hak Milik No. 3676 a quo, maka secara
hukum tanah/bangunan pabrik dengan SHM No.3676 yang terletak di
Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Sedati, Kabupaten: Sidoarjo adalah milik
pribadi Tergugat Rekonvensi dan bukan termasuk harta bersama. Hal demikian
ini dapat dicari landasan yuridisnya pada Pasal 85 KHI yang berbunyi: “Adanya
harta perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami isteri”; sedangkan Pasal 86 ayat (2) KHI menegasakan: “Harta
isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehny, demikian juga
harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya” ;
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11. Bahwa, berkenaan point 3 yang mana Penggugat Rekonvensi menghendaki
separuh bagian dari harta bersama (gono-gini). Tergugat Rekonvensi
berpendapat Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah berlaku tidak fair dan kurang
bijaksana, oleh karena Penggugst Rekonvensi tidak menyebutkan seluruh
harta yang diperoleh sepanjang perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi,
maupun yang diperoleh Penggugat Rekonvensi bersama isterinya yang kedua
(Hariyati Pangestu); baik berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang terletak di Sidoarjo Jawa Timur maupun yang terletak di
Yogyakarta, yang mana kesemuanya itu sepengetahuan Tergugat Rekonvensi
pada saat ini masih di dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena
itu jika Penggugat Rekonvensi menghendaki pembagian harta bersama, maka
Penggugat Rekonvensi haruslah terlebih dahulu secara jujur untuk
menginventarisir dan menginformasikannya kepada Tergugat Rekonvensi atas
seluruh harta yang saat ini tengah di dalam penguasaannya, yang selanjutnya
diselesaikan dengan musyawarah mengenai pembagian harta bersama secara
adil ; (Bukti T-3)
12. Bahwa, seharusnya Penggugat Rekonvensi merasa bersyukur dan berterima
kasih kepada Tergugat Rekonvensi atas kesabaran dan pengorbanannya.
Yang dimaksud dengan kesabaran Tergugat Rekonvensi ini adalah sampai
sejauh ini Tergugat Rekonvensi mencoba menyikapi perbuatan Penggugat
Rekonvensi yang telah menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita
bernama HARIATI PANGESTU itu dilakukan dengan cara melanggar hukum,
tepatnya melanggar Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, justru
dengan kesabaran dan pengorbanan, dan bukannya menyelesaikannya
dengan berusaha melakukan pembatalan perkawinan (poligami) Penggugat
Rekonvensi dengan HARIATI PANGESTU sebagaimana diatur Pasal 24 UU
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
13. Bahwa, kesabaran dan pengorbanan Tergugat Rekonvensi terhadap pebuatan
poligami Penggugat Rekonvensi, juga nampak pada langkah yang ditempuh
Tergugat Rekonvensi yang tidak memilih prosedur hukum pidana. Padahal
pilihan dan peluang untuk memidanakan Penggugat Rekonvensi sangat-sangat
terbuka untuk itu. Hal demikian dapat dirujuk pada Pasal 279 ayat (1); (2)
KUHPidana, yang bunyinya: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun: (i) barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui Bahwa,
pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu; (ii) barangsiapa mengadakan pernikahan
padahal diketahui Bahwa, pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak
lain menjadi penghalang yang sah untuk itu”
salanjutnya ayat (2)
menyebutkan: “Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam (i),
menyembunyikan kepada pihak lainnya Bahwa, perkawinan-perkawinan yang
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun”. Sementara itu Pasal 280 KUHPidana
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menegaskan: “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak
memberitahu kepada pihak lainnya, Bahwa, ada penghalangnya yang sah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian
berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.
14. Bahwa, secara jujur dan obyektif gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak
valid secara fakta maupun secara juridis, maka oleh karena itu sudah
sepantasnya dan selayaknya Majelis Hakim menolak atau menyatakan tidak
menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang Terhormat
untuk memutuskan :
I. DALAM KONVENSI:
1. Menerima gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
3. Menjatuhkan talaq satu bain sughro Tergugat Budianto bin Utama
terhadap Penggugat Alfitriyah binti Wariman.
II. DALAM REKONVENSI:
- Menolak Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- Menetapkan Hak Pengasuhan anak atas nama Nadya Ayu pradita dan Aldi
Wisnu Nugraha kepada Tergugat Rekonvensi Alfitriayah Binti Wariman;
- Menetapakan sah secara hukum terhadap Tergugat Rekonvensi Alfitriayah Binti
Wariman tentang kepemilikan tanah/rumah dan tanah/bangunan pabrik
sebagaimana tertuang dalam akta Sertifikat Hak Milik Nomor: 3762 Nomor: 3807
dan Nomor: 3676 atas nama Tergugat Rekonvensi.
Atau dalam peradilan yang mulia ini, majelis hakim dengan penuh kearifan dapat
memutus dengan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Sidoarjo, 30 Januari 2006
Hormat Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi,
Ttd
Muhammad Hidayat, SH., M.Hum
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Lampiran XVIII : Contoh Duplik dengan Rekonpensi
Duplik Perkara Perdata No. 1250/Pdt.G/2005/PA.Sda
Antara
ALFITRIAYAH binti WARIMAN sebagai Penggugat/ Tergugat Rekonpensi
Melawan
BUDIANTO bin UTAMA sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonpensi
Assalamualaikum, Wr, Wb
Dengan Hormat,
Perkenankan kami Tergugat/Penggugat Rekonpensi menyampaikan Duplik
atas Replik Penggugat/Tergugat rekonpensi yang disampaikan melalui sidang
Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2006 adalah sebagai berikut :
Dalam Konpensi
a. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan
tegas gugatan Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya
oleh Tergugat;
b. Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban
pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
c. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 5 yang mengakui
keberadaan kedua anak sebagai anak angkat padahal dalam gugatan Penggugat
tidak diuraikan sama sekali keberadaan anak tersebut. Dan dengan tegas telah
disampaikan dalam sidang pertama tanggal 16 Januari 2006 tersebut. Bahwa,
penggugat menyatakan “tidak mempunyai anak”, dalam hal ini mengandung
pengertian baik anak angkat maupun kandung. Dengan demikian pengakuan
yang disampaikan dalam sidang pertama tersebut telah mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;
d. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban pertama yang menyatakan Tergugat tetap
beralamat di Jl. Kunir no. 18 kelurahan Bumiayu dan bukan beralamat diruamah
istri keduanya, bahkan hingga saat ini Penggugatlah yang sering tidak dirumah
Jl. Kunir 18, padahal Penggugat memakai alamat tersebut diatas;
e. Bahwa, benar gugatan perceraian Penggugat dengan alasan tidak ada
kecocokan dan karena Tergugat menjalin hubungan/menikah dengan wanita lain,
akan tetapi hal ini akibat Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat;
f. Bahwa, dengan dalil-dalil tersebut pada poin 5 di atas maka Tergugat menyetujui
gugatan yang diajukan Penggugat guna mempermudah proses perceraian untuk
kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa depan.
Dalam Rekonpensi
1. Bahwa, Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) tetap pada dalil-dalil
gugatan rekonpensi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban
Tergugat Rekonpensi kecuali yang diakui kebenarnnya;
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Bahwa, disangkal keras kalau Tergugat Rekonpensi mendalilkan Nadya Ayu dan
Aldi Nugraha adalah anak angkat, melainkan anak kandung Penggugat
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang tidak diakui sebagai anak kandung
maupun anak angkat dalam sidang pertama;
Bahwa, tidak benar kalau kedua anak tersebut di perlakukan dengan penuh kasih
sayang, justru sebaliknya mereka diperlakukan secara kasar oleh Tergugat
Rekonpensi, dan oleh karena itu Penggugat Rekonpensi terpaksa mencari baby
sister untuk merawat kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
Bahwa, Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatannya poin 2.2 dan 2.3
sebagaimana dimaksud, Bahwa, sebelumnya harta tersebut merupakan tanah
kosong yang diuraikan dalam SHM No. 191 yang dibeli Penggugat Rekonpensii
sewaktu bekerja sebagai direktur Utama PT. Surya Bumi Indah yang berKantor di
Jl. Raya Prigen No.25 Pasuruan sedang Tergugat Rekonpensi sebagai
Karyawannya.
Bahwa, Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas pernyataan Tergugat
Rekonpensi yang menyimpulkan Bahwa, perbuatan mengatas namakan kedua
bidang tanah tersebut diatas merupakan hibah dari suami kepada istri, padahal
hibah harus bersifat tertulis dihadapan pejabat berwenang. Demikian pula
penerbitan SHM No. 3762 sebagai pengganti SHM No.191 yang hilang dan
bukan atas dasar hibah.
Bahwa, Pengguagat Rekonpensi tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan
tanah rumah sebagaimana diuraikan diatas serta tanah dan bangunan pabrik
SHM No.3676 yang terletak di Kelurahan Bumiayu Kabupaten Sidoarjo
merupakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, Bahwa, oleh karena
perbuatan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon pada
Mejelis Hakim agar tanah rumah dan bangunan pabrik sebagaimana terseut
diatas dinyatakan sebagai barang sengketa dan diputus bersama-sama dengan
gugatan perceraian. Sebagaimana tercantum dalam pasal 86 (1) UU No. 7 Th
1989 disebut “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan
perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;
Bahwa, Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan
Bahwa, tanah bangunan pabrik tersebut diatas bukan merupakan hak milik
Tergugat Rekonpensii akan tetapi merupakan harta gono gini yang diperoleh
selama perkawinan hal ini nampak pada akta nikah tahun 1999 dan akta jual beli
tahun 2002;
Bahwa, Penggugat Rekonpensi merasa perlu berterimakasih kepada Tergugat
Rekonpensi yang membiarkan Penggugat Rekonpensi menikah lagi (poligami)
dengan seorang perempuan walaupun hal ini melanggar pasal 5 UU No. 1/1974
dan pasall 279 KUHP jo 280 KUHP. Namun demikian sikap Tergugat Rekonpensi
yang demikian justru mempunyai maksud tertentu yaitu untuk menguasai harta
Pengguagat Rekonpensii berupa tanah rumah dan tanah dan harta gono gini.
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Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat Rekonpensi mohon kehadapan majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :
Dalam Konpensi
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam
petitum gugatan.
Dalam Rekonpensi
Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya sebagaimana yang
tercantum pada petitum gugatan.
Wassalamualaikum, wr, wb
Sidoarjo, 6 Februari 2006
Hormat Kuasa Hukum Tergugat Konpensi/,Penggugat Rekonpensi,
ttd
Ahnaf Haedar Waliyul Khoiri, SH., M.Hum
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Lampiran XIX : Contoh Kesimpulan dengan rekonpensi
Perihal: Kesimpulan Perkara No. 1250/Pdt.G/2005/PA.Sda
Kepada Yang Terhormat,
Ketua Majelis Hakim Perkara No. 1250/Pdt.G/2005/PA.Sda
Di_
Sidoarjo
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Muhammad Hidayat, SH., M.Hum. Advokat beralamat Kantor di Jl. Kh. Hamdani No.42
Buduran Sidoarjo. Telp. 031-7675922, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Januari 2006 yang bertindak untuk dan atas nama : Alfitriayah Binti Wariman Umur 36
Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Kunir No. 18, RT 03
RW 04 Kelurahan Bumiayu Bumiayu Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, untuk
selanjutnya disebut sebagai :
------------------------------------------------ PENGGUGAT ----------------------------------------Dengan ini mengajukan Gugatan Cerai terhadap ;
Budianto bin Utomo, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Kunir No. 18, RT: 03/ RW: 04, Kelurahan Bumiayu, Bumiayu Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo, sekarang bertempat tinggal di Jalan Ngagel Taman
Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai:
------------------------------------------------ TERGUGAT ------------------------------------------Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo,
yang telah berlangsung sejak Hari Senin tanggal 16 Januari 2006 hingga 20 Maret
2006. Selanjutnya perkenankan kami untuk dan atas nama Penggugat menyampaikan
kesimpulan sebagai berikut :
I. DALAM KONVENSI:
A. TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember yang di daftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1250/Pdt.G/2005/PA.Sda telah
mengemukakan sebagai berikut :
1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 1999 telah dilangsungkan pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sedati Sidoarjo, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah
Nomor : 438/134/VIII/1999, tertanggal 23 Juli 1999 ;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Kunir No.
18, RT 03/ RW 04, Kelurahan Bumiayu Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
selama 6 tahun 3 bulan ;
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3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
melakukan hubungan suami-isteri (ba’da addukhul); dan belum dikarunia
keturunan (anak kandung atau anak syah) ;
4. Bahwa, belum dikarunianya keturunan tersebut, akhirnya Penggugat dan
Tergugat bersepakat untuk mengangkat dua orang anak asuh, masing-masing:
(1) Nadya Ayu Pradita, lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 2000 berdasarkan
Kutipan Akta Kelahiran No. 8554/2000 dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya;
dan (2) Aldi Wisnu Nugraha, lahir di Surabaya tanggal 7 Agustus 2004
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6883/D/2004 dari Kantor Pencatatan
Sipil Surabaya ;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2004 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai mengalami ketidakharmonisan, bahkan kerap kali terjadi
perselisihan yang diikuti dengan pertengkaran. Pokok masalah penyebab
percekcokan adalah Tergugat sudah menjalin hubungan dan bahkan sudah
menikah dengan seorang wanita yang bernama Haryati Pangestu ;
6. Bahwa, Tergugat melakukan poligami dengan Haryati Pangestu tersebut
adalah tanpa lebih dahulu memperoleh persetujuan dari Penggugat maupun
izin dari Pengadilan Agama ;
7. Bahwa, akibat percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut,
Penggugat dan Tegugat menjalani hidup pisah meja dan ranjang selama
kurang lebih 2 (dua) bulan) ;
8. Bahwa, selama hidup pisah meja dan ranjang tersebut, Tergugat sering berada
dan memilih bertempat tinggal dengan isteri mudanya di Ngagel Taman
Sidoarjo;
9. Bahwa, selama
Proses persidangan gugat cerai ini berlangsung di
Pengadialan Agama Sidoarjo, Tergugat dengan tanpa sepertujuan Penggugat
telah mengambil paksa Nadya Ayu Pradita dari pengasuhan Tergugat ;
10. Bahwa, hingga saat ini Nadya Ayu Pradita hidup dan tinggal bersama
Tergugat dan isteri mudanya di Jalan Ngagel Taman Sidoarjo ;
11. Bahwa, telah berulang kali Penggugat meminta dan mengingatkan Tergugat
untuk mengembalikan kepada Penggugat pengasuhan Nadya Ayu Pradita
demi kebaikan, kesehatan dan masa depan pendidikan anak tersebut. Akan
tetapi Tergugat tidak mengindahkannya bahkan mengancam Penggugat
melalui pesan SMS (Short Message Service) untuk dilaporkan ke polisi karena
mengasuh Aldi Wisnu Nugraha dan meminta Penggugat untuk
menyerahkannya kepada Tergugat ;
12. Bahwa, Penggugat yang sungguh-sunguh telah merawat dan mengasuh kedua
putrid-putra tersebut dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya sebagai
anak kandung sendiri, sehingga tahu dan faham akan kondisi pasalikis dan
masalah kesehatan yang diidap oleh Nadya Ayu Pradita. Namun Tergugat
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dengan tega telah memisahkan hubungan antara ibu dengan anak secara
paksa ;
13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian ini, maka Penggugat
sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat,
dan memutuskan untuk bercerai. Oleh karena sudah tidak mungkin dapat
mewujudkan rumah tangga yang bahhagia dan harmonis sebagaimana yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa
rahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagian ;
14. Bahwa, Tergugat di dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Januari
2006 yang disampaikan di persidangan melalui kuasa hukumnya, menyatakan
mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain
sughra kepada Penggugat ;
15. Bahwa, berdasarkan kesediaan Tergugat tersebut, maka gugat cerai yang
diajukan oleh Penggugat hendaknya menjadi keputusan Majelis Hakim
Pengadilan
Agama
Sidoarjo
yang
memeriksa
perkara
No.
1250/Pdt.G/2005/PA.Sda.
B. TENTANG ALAT BUKTI
1. Saksi
a. Saksi-saksi Penggugat
1. Serati (56 tahun); Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga; Agama Islam; Alamat
Bumiayu Kecamatan Sedati Sidoarjo; Selanjutnya dalam kesaksiannya
menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2000 dan berhenti
pada tahun 2005 ;
- Saksi mengetahui Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Dita
(Nadya Ayu Pradita) bukanlah anak kandung melainkan anak angkat
atau anak asuh ;
- Saksi mengetahui Bahwa, Penggugat memelihara dan merawat Dita
secara baik dan telaten ;
- Saksi mengetahui Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun ;
- Saksi mengetahui Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi
pertengkaran lewat telepon ;
- Saksi mengetahui Bahwa, pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat
itu terjadi sejak Tergugat menikah lagi dengan Haryati Pangestu ;
2. Titik Pekerjaan Swasta; Agama Islam; Alamat Jalan Brigjen S. Supriadi
Sidoarjo; Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah saudara (adik) Penggugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
1999;
- Bahwa, sekitar 3-4 tahun di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
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Bahwa, benar Penggugat selama menikah dengaN Tergugat belum
dikarunia anak kandung ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dua orang anak,
masing-masing Nadya Ayu Pradita sekitar tahun 2000 dan Aldi Wisnu
Nugraha pada tahun 2005 ;
- Bahwa, benar Penggugat selama mengasuh kedua anak tersebut telah
menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik;
- Saksi mengetahui Bahwa, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang
wanita bernama Haryati Pangestu, setelah diberitahu (di curhat-i)
Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, sejak Tergugat
menikah lagi;
b. Saksi-saksi Tergugat
1. Nurcholish; Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga; Agama Islam; Alamat Jalan
Kunir No. 18 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sudah berjalan
kurang lebih 4-5 tahun;
- Bahwa, benar saksi pernah mendengar langsung percekcokan antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab percekcokan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui asal-usul kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat punya isteri lagi di Yogyakarta;
2. Noto, Pekerjaan swasta; Agama Islam; Alamat Bumiayu, Kecamatan Sedati
Kabupaten: Sidoarjo; Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa, saksi sudah mengenal penggugat dan Tergugat selama kurang
lebih 3 tahun ;
- Bahwa, benar akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat
kurang harmonis; hal itu ditandai dengan keduanya sering bertengkar. Dan
biasanya Penggugat sering menangis sehabis bertengkar ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang
lebih sebulan yang lalu ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu
Nadya Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha ;
- Bahwa, benar saat ini, Nadya Ayu Pradita ikut Tergugat, sedangkan Aldi
Wisnu Nugraha ikut Penggugat.
2. Bukti Surat
- Bahwa, Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan foto copy surat Akta
Keluarga Tergugat dengan Haryati Pangestu;
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Bahwa, Tergugat menguatkan dalil jawabannya dengan copy Kutipan Akta
Kelahiran No. 8554/2000 dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya; dan Kutipan
Akta Kelahiran No. 6883/D/2004 dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya
II. DALAM REKONVENSI
• TENTANG DUDUK PERKARANYA
1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mendalilkan kedua anak yang bernama
Nadya Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran No. 8554/2000 dari Kantor Pencatatan Sipil Surabaya; dan
Kutipan Akta Kelahiran No. 6883/D/2004 dari Kantor Pencatatan Sipil
Surabaya, adalah hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan
Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, kedua anak tersebut masih dalam perwalian Penggugat rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebelum perkawinan telah
membawa harta bawaan yakni: Tanah/rumah yang terletak di Jalan Kunir No.
18 RT 03/RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan, Sedati, Kabupaten:
Sidoarjo seluas 372 m2, yang kemudian diatas namakan kepada Tergugat
Rekonvensi; dan Tanah/rumah yang terletak di Jalan Kunir No. 18 RT
03/RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo
seluas 144 m2, yang kemudian diatas namakan kepada Tergugat
Rekonvensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan memiliki harta gono-gini
berupa satu bangunan pabrik yang terdiri atas tanah seluas 487 m2
sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 3676 yang terletak di Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian diatas
namakan kepada Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mendalilkan Bahwa, kedua bidang
tanah/rumah yang terletak di Jalan Kunir No. 18 RT:03/ RW: 04, Kelurahan
Bumiayu, Kecamatan Sedati, Kabupaten: Sidoarjo dan satu bidang
tanah/bangunan pabrik yang terletak di Kelurahan Bumiayu Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo, adalah barang sengketa ;
6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menyatakan Bahwa, barang sengketa
berupa tanah/rumah di Jalan Kunir No. 18 RT 03/RW 04 Kelurahan Bumiayu
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, akan dihibahkan kepada Nadya
Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha;
7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang
menyatakan status hukum kedua anak a quo sebagai anak syah dari
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa, yang benar kedua
anak a quo adalah anak asuh yang diangkat oleh Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2000 dan tahun 2005;
8 Bahwa, Tergugat Rekonvensi kendati tidak pernah mengandung dan
melahirkan kedua anak a quo, namun dalam hal pemeliharaan dan
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perawatan kedua anak a quo telah memberikan kasih sayang dan
melaksanakan kewajiban layaknya sebagai ibu kandung yang baik ;
9. Bahwa, terhadap barang sengketa yang berupa harta bawaan Penggugat
Rekonvensi dan harta gono-gini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat
Rekonvensi. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas,
Bahwa, hak kepemilikan atas harta berupa tanah/rumah dan pabrik a quo
adalah syah milik Tergugat Rekonvensi karena seluruh sertifikat hak milik
barang-barang a quo adalahatas nama Tergugat Rekonvensi ;
10. Bahwa, pengalihan nama atas pengatasnamaan barang-barang a quo atas
nama Tergugat Rekonvensi adalah atas sepengetahuan dan persetujuan
Penggugat Rekonvensi. Sementara itu harta –harta yang lain yang diperoleh
sepanjang perkawinan seperti tiga buah mobil dan sebidang tanah seluas
2213 m2 yang terletak di Jalan Kunir Rt 03 RW 04 berdasarkan Akta Jual
Beli No. 313/SB/VI/2004 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi
adalah atas nama Penggugat Rekonvensi ;
11. Bahwa, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan apabila barang-barang a
quo yang kepemilikannya atas nama Tergugat Rekonvensi di serahkan
kepada kedua anak a quo dan di bagi bersama dengan Penggugat
Rekonvensi. Oleh karena seharusnya Penggugat Rekonvensi secara fair dan
adil seharusnya melakukan hal yang sama terhadap barang/harta yang
diatasnamakan Penggugat rekonvensi ;
12. Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga menolak kompetensi Pengadilan Agama
yang tidak berhak melakukan penyelesaian sengketa terhadap harta milik
atau keperdataan lain terhadap barang-barang a quo yang secara hukum
adalah sah milik Tergugat Rekonvensi. Oleh karena kewenangan untuk
menangani perkara hak milik atau keperdataan lain, adalah kompetensi
absolut dari Pengadilan Negeri ;
13. Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga menolak dalil Penggugat Rekonvensi
yang menyatakan Bahwa, barang-barang a quo selanjutnya akan dihibahkan
kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh
karena barang-barang aquo adalah milik Tergugat Rekonvensi. Dengan
demikian yang berhak mengalihkan kepemilikannya adalah Tergugat
Rekonvensi bukannya Penggugat Rekonvensi.
B. TENTANG ALAT BUKTI
1. Saksi
a. Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi
1. Mardai, umur 76 tahun, Pekerjaan Pensiunan PJKA; Agama Islam, Alamat Jalan
Kunir No. 9 RT:5/ RW: 4, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang,
Kabupaten: Sidoarjo; Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga dan kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi sejak keduanya menikah di tahun 1999;
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Saksi tidak mengetahui tentang perselisihan antara Penggugat Rekonvensi
dengan Tergugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui Bahwa, sebelum berlangsung pernikahan, Penggugat
Rekonvensi sudah membuat rumah tetapi belum selesai pembangunannya;
- Saksi mengetahui Bahwa, selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan
Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah seluas 14 X 25 m2;
2. Syarif, umur 58 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS; Agama Islam; Alamat Jalan
Bandulan K 3, No. 4 RT 03 RW 06 Kecamatan Taman; Selanjutnya dalam
kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1985;
- Saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi karena merupakan sesama
karyawan PT Surya yang pimpinannya adalah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, benar Penggugat Rekonvensi membeli tanah pada tahun 1995, dan
mulai membangunnya pada tahun 1997 dan kemudian menikah dengan
Tergugat Rekonvensi pda tahun 1999;
- Bahwa, benar pada tahun 1999 setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan
Tergugt Rekonvensi memiliki sebuah pabrik rokok Jalu Jati di Jalan Kyai
Parseh;
- Bahwa, benar selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi memiliki tiga buah mobil masing-masing jenis Terrano, escudo
dan Taft serta beberapa buah sepeda motor yang saat ini dikuasai dan diatas
namakan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, benar rumah di jalan Kenikir ada dua, yaitu satu rumah induk dan satu
rumah buat ditempati keponakan Penggugat Rekonvensi;
b. Saksi Tergugat Rekonvensi
1. Prinsipal / Tergugat Rekonvensi atau Ita Alfitriyah; umur 36 tahun, Pekerjaan
Swasta, Agama Islam, Alamat di Jalan Kunir No. 18 RT 03/RW: 04 Kelurahan
Bumiayu Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya dalam kesaksiannya
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, benar saksi sebagai Tergugat Rekonvensi tidak pernah hamil selama
perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, pengatasnamaan barang-barang/harta a quo atas nama Tergugat
Rekonvensi adalah atas persetujuan dan pengetahuan Penggugat Rekonvensi
;
- Bahwa, Perbuatan Penggugat Rekonvensi melakukan hal tersebut adalah
merupakan bentuk pemberian kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana
halnya dilakukan pula terhadap saudara-saudara Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, Tergugat Rekonvesi sangat menyayangi kedua anak a quo, dan yang
paling berhak atas pengasuhan kedua anak a quo sebagaimana ditentukan
oleh Undang-undang Perkawinan;
2. Jayusman; umur 49 tahun, Pekerjaan Tukang Batu, Agama Islam; Alamat di Jalan
Kunir RT 03/RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
Selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :
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-

Saksi adalah bekas pegawai yang sekaligus tukang batu yang ikut menggarap
rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, benar saksi pernah bekerja kepada Penggugat Rekonvensi dan
kemudian berhenti pada hari raya idul fitri 2005 ;
- Saksi tidak mengetahui tentang pembelian tanah/rumah di Jalan Kunir No. 18
Kelurahan Bumiayu kecamatan Sedati Sidoarjo ;
- Bahwa, benar rumah di Jalan Kunir No. 18 Kelurahan Bumiayu kecamatan
Sedati Sidoarjo; pada tahun 1997 pembangunannya pernah mengalami
kemacetan, namun kemudian bisa dilanjutkan atas bantuan orang tua Tergugat
Rekonvensi ;
- Bahwa, benar pada tahun 2002 Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah
dan berdiri di atasnya sebuah gudang di Jalan Kenikir Kelurahan Bumiayu
Kecamatan Kedung Kandang Sidoarjo, karena mendapat rejeki dari Penggugat
Rekonvensi ;
2. Bukti Surat Tergugat Rekonvensi
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3762 sebidang tanah seluas 372 m2 atas
nama Alfitriyah ;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3807 sebidang tanah seluas 147 m2 atas
nama Alfitriyah ;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3876 sebidang tanah seluas 489 m2 atas
nama Alfitriyah ;
- Fotocopy Akta Jual Beli No. 40/I/KD/VII/2002 atas tanah seluas 489 m2 yang
dibeli oleh Alfitriyah yang dibuat oleh Notaris-PPAT Subandi, SH, SPN ;
- Fotocopy SPPT PBB atas nama Ir. Sudamani Budiyanto ;
- Fotocopy Akta Jual Beli No. 313/SB/VI/2004 atas tanah seluas 2213 m2 yang
dibeli oleh Budiyanto yang dibuat oleh Notaris-PPAT Subandi, SH, SPN ;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01070 sebidang tanah seluas 2213 m2 atas
nama: Budiyanto.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
1. DALAM KONVENSI
1. Menimbang Bahwa, alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
adalah: adanya percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat yang terjadi berulangkali yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat
yang telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Haryati Pangestu,
dan pernikahan itu dilakukan tanpa persetujuan Penggugat dan juga tanpa
adanya izin dari Pengadilan Agama.
2. Menimbang Bahwa, pihak Tergugat dalam jawabannya secara tegas telah
bersedia dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dan
menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat;
3. Menimbang fakta-fakta yang terungkap di dalam maupun di luar persidangan
Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah bahtera
rumah tangganya karena tiadanya rasa kasih sayang dan kehendak pada
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Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki dan melanjutkan rumah
tangganya. Hal yang demikian ini jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan
rumah tangga justru akan lebih banyak mudharatnya ketimbang msaa;
4. Bahwa, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam.
2. DALAM REKONVENSI
1. Menimbang Bahwa, kedua anak asuh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat
Rekonvensi yaitu Nadya Ayu Pradita (umur 6 tahun) dan Aldi Wisnu
Nugraha (umur kurang dari 3 tahun) masih belum dewasa (uayiz) ;
2. Menimbang Bahwa, selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan
Penggugat Rekonvensi berlangsung, Tergugat Rekonvensi telah menjalankan
kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik, yaitu mengasuh dan merawat
kedua anak angkat Nadya Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha dengan
penuh kasih sayang dan perhatian yang penuh ;
3. Menimbang Bahwa, demi masa depan pertumbuhan serta perkembangan
pasalikis maupun fisik kedua anak a quo, karena selama ini telah terjalin
hubungan emosional antara Tergugat Rekonvensi dengan Nadya Ayu Pradita
dan Aldi Wisnu Nugraha ;
4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diungkap di dalam persidangan telah
cukup alasan dan terbukti Bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah berhak dan
patut menjadi wali bagi Nadya Ayu Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha, serta
memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka adalah tepat
dan adil apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pihak yang berhak
atas perwalian dan pengasuhan atas kedua anak A Quo ;
5. Menimbang Bahwa, argument atau pernyataan Penggugat Rekonvensi yang
menyebut obyek perkara berupa barang-barang/harta yang tertuang dalam
SHM No. 3762 , SHM No.3807, serta SHM 3676 sebagai barang sengketa ;
6. Berdasarkan fakta di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus tidak
dapat diterima oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, karena penyelesain perkara
sengketa hak milik atau perdata yang lain harus diselesaikan terlebih dahulu
oleh pengdilan di lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ;
7. Menimbang ketidakakuratan Penggugat Rekonvensi di dalam menyebut luas
tanah yang tidak sesuai dengan luas yang tercantum di dalam SHM No. 3807
(ditulis 144 m2, sedangkan luas seharusnya 147 m2) dan SHM No. 3676
(ditulis 487 m2, sedangkan luas seharusnya 489 m2;
8. Berdasarkan fakta a quo, maka gugatan Penggugat Rekonvensi bersifat kabur
(obscuur libel) karena salah menyebut obyek perkara (error in objectiva). Oleh
karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapa
diterima atau ditolak; Hal demikian ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 32
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ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang berbunyi: “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan juridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;
Menimbang alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu
berupa SHM No. 3762 , SHM No.3807, serta SHM 3676 yang kesemuanya
atas nama Tergugat Rekonvensi ;
Menimbang alat bukti a quo yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka
telah terpenuhi unsur pembuktian berupa surat autentik sebagai alat bukti
yang sempurna (volledig) dan mempunyai kekuatan bukti yang tidak dapat
diganggu gugat kecuali dinyatakan palsu (Lihat Mukti Arto, Praktek-Praktek
Perdata di Pengadilan Agama, 1998, hal.144-145), serta memenuhi Pasal 165
HIR/ Pasal 185 RBg jo. Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997. Lebih jelas Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun
1997 menyebutkan: “Dalam hal atas suatubidang tanah sudah diterbitkan
sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan
tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;
Berdasarkan fakta juridis di atas, maka adalah tepat dan seharusnya apabila
gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak atau tidak dapat dikabulkan;
Selanjutnya menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa,
masing-masing Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai
harta pribadi baik berupa tanah/bangunan maupun berbentuk kendaraan roda
empat dan roda dua yang dikuasai dan di atasnamakan masing-masing
Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ;
Bahwa, telah cukup bukti juridis untuk diberlakukannya ketentuan Pasal 85
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Adanya harta perkwinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri” dan
Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas menyatakan: “
Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya,
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suamidan dikuasai penuh
olehnya”, maka seluruh obyek perkara yang tercantum di dalam SHM No.
3762, SHM No.3807, serta SHM 3676 adalah sah dan yang berhak secara
hukum merupakan milik dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan
Pengggat Rekonvensi yang dalam petitumnya menghendaki barang-barang a
quo adalah harta gono-gini yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi
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dan Tergugat Rekonvensi dan sebagian akan dihibahkan kepada Nadya Ayu
Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha, adalah tidak tidak cukup bukti dan karena
itu harus ditolak atau tidak dapat dikabulkan.
Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan fakta-fakta non juridis baik yang
terungkap dalam persidangan mapun di luar persidangan, maka sebagai penutup dari
kesimpulan kami, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim untuk
memutuskan sebagai berikut:
Dalam Provisi
Menerima Gugatan Penggugat;
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
Menjatuhkan Talaq Satu atau Bain Sughra Tergugat Budianto bin Utama
terhadap Alfitriyah binti Wariman.
Dalam Rekonvensi
1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan Perwalian dan hak pengasuhan anak atas nama Nadya Ayu
Pradita dan Aldi Wisnu Nugraha kepada Tergugat Rekonvensi Alfitriyah binti
Wariman;
3. Menetapkan sah secara hukum tentang penguasaan dan kepelikan
tanah/rumah dan tanah/bangunan pabrik sebagaimana tertuang dalam
Sertifikat Hak Milik No. 3762; No. 2807; dan No. 3676, kepada Tergugat
Rekonvensi Alfitriyah binti Wariman;
4. Ex Aequo Et Bono.
Demikian kesimpulan dari Penggugat segala kearifan Majelis Hakim untuk memberikan
kepastian hukum bagi para Justitiabellen akan selalu Penggugat nantikan dalam perkara
ini. Amiiin.
Sidoarjo, 3 Maret 2006
Hormat Kuasa Hukum Penggugat,
Ttd
Muhammad Hidayat, SH., M.Hum
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Lampiran XX : Contoh Format Putusan dengan adanya gugatan balik
(Rekonpensi)
PUTUSAN
No: .............................
Bismillahirrahmanirrahim
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama ......................... yang mengadili perkara perdata Agama
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:
.............................................................................................................................................
......................................................................................................................... seb agai
Penggugat.
Melawan
.............................................................................................................................................
........................................................................................................................... s ebagai
Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat Ketua Pengadilan Agama ....................... No ...................
tertanggal ................ tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut:
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ;
Telah memerhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat
gugatannya tertanggal ........................ terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama
...................... No. : ................................... tanggal ................................. yang berbunyi
sebagai berikut:
POSITA
1.
2.
3.
dst.
PETITUM
A. Primer
1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2.
3.
dst.
B. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.
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Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan datang menghadap
...................................... ..........................................................................dst.
Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Ketua telah diusahakan untuk
berdamai, namun tidak berhasil, maka selanjutnya oleh Ketua dibacakan isi gugatan
Penggugat tersebut.
Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan
tanggapannya terhadap gugatan Penggugat seperti apa yang tersebut di bawah ini:
Dalam Konvensi
Eksepsi
dst.
Pokok perkara
dst.
Dalam Rekonvensi
dst.
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran gugatannya dan untuk
menyangkal atas kebenaran gugatan rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi di muka persidangan mengemukakan surat-surat bukti sebagai berikut:
1.
2.
3.
dst.
Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain telah
mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas juga mengajukan ...............................
orang saksi .....................
Saksi 1
Saksi 2
dst.
Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas gugatan Penggugat Konvensi, dan
untuk mempertahankan kebenaran gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi di depan persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:
1.
2.
3.
dst.
Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di samping
mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan ...................... orang
saksi ...................
Saksi 1
Saksi 2
Saksi 3 dst.
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TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan di
atas,
Dalam Konvensi
A. Eksepsi
Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan
eksepsi atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
dst.
Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menjawab eksepsi tersebut sebagai
berikut:
1.
2.
3.
dst.
Menimbang, bahwa majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat
sebagai berikut:
1.
2.
3.
dst.
(Majelis Hakim menganalisis dalil eksepsi kedua belah pihak)
B. Pokok Perkara
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat
Konvensi ternyata sebagian diakui oleh Tergugat Konvensi, yaitu antara lain:
.............................................................................................................................................
......
Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat Konvensi menyangkal sebagian
gugatan Penggugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi tetap pada gugatannya.
Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan sebagai berikut:
Dalam Rekonvensi
Menimbang, bahwa
........................................................................................................
(di sini hakim menganalisis hukum dan penerapannya)
(analisisnya sama dengan analisis untuk konvensi tersebut di atas)
Menimbang, bahwa berdasarkan, maka ................ petitum nomor .................
(di sini hakim mempertimbangkan satu persatu butir-butir petitum).
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Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
MENGADILI
Dalam Konvensi
Mengabulkan
gugatan
Penggugat
Konvensi
................................................................. menyatakan ...............................................d st.
Dalam Rekonvensi
...............................................................................................................................
........
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum ............................... untuk membayar biaya dalam perkara ini yang
sampai kini dihitung sejumlah Rp ..................... (................................) Demikianlah
putusan dijatuhkan pada hari .................... tanggal ...................., bertepatan dengan
tanggal ...........................H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ................................
Ketua .....................................
Anggota-anggota: 1........................................., 2.........................................
putusan mana oleh Ketua pada hari itu juga dibacakan pada persidangan terbuka untuk
umum dengan dibantu Panitera ......................... dengan dihadiri, (tidak dihadiri)
............................................................
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ....................................
2. ....................................

.......................................
Panitera Pengganti
………………………………

Perincian Biaya perkara :
1. Pencatatan perkara
2. Biaya Administrasi
3. Ongkos Pangilan
4. Biaya Materai
5. LAPP
Jumlah

Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

,-;
,-;
,-;
,-;
,-;
,-; ( ………………. )
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Lampiran XXI : Contoh Formulir Surat Gugat yang Diajukan Secara Lisan Pasal
1120 H.I.R.
GUGATAN YANG DIAJUKAN SECARA LISAN KEPADA
KETUA PENGADILAN AGAMA
Pada hari ini ........................ tanggal ..................... telah menghadap saya Ketua/hakim
di Pengadilan Agama yang bernama: .......................................... A) Pekerjaan
........................... bertempat tinggal di jalan ........................................... Nomor ............,
Kelurahan/Desa
Kecamatan
..............................,
Kabupaten/Kabupaten
........................... dengan ini memberitahukan bahwa ia tidak dapat menulis dan
membaca, secara menerangkan kepada saya bahwa ia hendak mengajukan gugatan
terhadap .................................. B) Pekerjaan .......................... bertempat tinggal di jalan
......................................... Nomor : ..., RT/RW: ...../......, Kelurahan/Desa: ..................,
Kecamatan : .............., Kabupaten/Kabupaten : ...........
Tentang:
.........................................................................................................................
........
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................ (di sini diisi uraian yang menjadi dasar gugatan itu)
Maka:
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ia meminta kepada Pengadilan Agama
........... untuk menghukum: .......................... B)
Untuk: ............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................... (di sini diisi uraian tentang tuntutan)
Dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara.
Demikianlah dapat dibuat menurut ketentuan Pasal 120 HIR.
Hakim/Ketua
___________________________
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Lampiran XXII : Contoh Format Pencabutan Gugatan
AKTA PENCABUTAN GUGATAN
Nomor ......................................................... /Pdt.G/... ./PA....
Pada hari ini, ..... , tanggal……………………………telah menghadap kami, Panitera
Pengadilan Agama…………… , seorang bernama……………bin….....,bertempat
tinggal di Jalan .... , nomor ... , R.T..., R.W……, Kelurahan……………… ,
Kota…….. dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, menerangkan bahwa ia
menyatakan mencabut …………Yang diajukannya pada tanggal………..dan
didaftarkan di Pengadilan Agama ………. dengan Nomor……. dalam perkara
………antara:
....................................... , Penggugat
melawan
......................................... , Tergugat
Demikianlah, Akta Pencabutan Gugatan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh
Panitera Pengadilan Agama ................................. .
Penggugat,
……………………..

Panitera,
…………………..
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Lampiran XXIII : Contoh Format Permohonan Kasasi.
AKTA PERMOHONAN KASASI
Nomor …………..………………..
Pada hari ini ……………. tanggal ……......… telah datang menghadap pada
saya ………………….. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah …………….*
seorang bernama :
……………….., umur .... tahun, agama ....... pekerjaan ………… pendidikan terakhir
………….... tempat tinggal/kediaman* di ………………………… Kelurahan/Desa
…………….....* Kecamatan ............................ Kota/Kab ..........................* dahulu
................. /sekarang ........................;
Telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh
……* Nomor ……….……. Tanggal ….… dalam perkara antara :
……………………………………
melawan
……………………………………
Demikian Akta Permohonan Kasasi ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya
dan Pemohon Kasasi.
Pemohon Kasasi,

Panitera,
(cap PA)

………………………….
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Lampiran XIV : Contoh Gugatan Harta Bersama
Madiun, 01 Januari 2013
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun
Di Madiun
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini AHNAF HAEDAR WALIYUL KHOIRI,
S.H., M.Hum., Advokat dan Procureur di Ponorogo, beralamat di Jl. Sidowaluyo II No.
XIV Kauman Ponorogo, berdasaarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 1977
bertindak dan atas nama :
Nama ARINA RAHMA, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal Jl. Diponegoro No. 50 Madiun selanjutnya disebut PENGGUGAT;
Dengan ini mengajukan gugatan terhadap bekas suami penggugat, nama
AGUS RIYANTO MILAN Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Setia Hati No. 10
Madiun, selanjutnya disebut TERGUGAT, berdasarkan alasan-alasan sebagai terurai di
bawah ini :
1. Bahwa pada tahun 1987 telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT yang telah disahkan di Catatan Sipil Kabupaten Madiun.
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan tiga orang anak, yaitu sebagai berikut :
a. Nama : INAND BANGUN Umur : 22 Tahun
b. Nama : AGHAM MAYA

Umur : 16 Tahun

c. Nama : ALYA INDAMAL Umur : 1 Tahun
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa
barang-barang yang tertera di bawah ini :
a. Sebuah pabrik penggilingan padi dengan nama “SUBUR JAYA” yang terletak
di Jl. Pohijo, Desa Kali Anom, Kec. Mlarak, Kab. Madiun yang dibeli pada
tahun 2009. Yang apabila ditaksir dengan uang seharga Rp 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah);

87

Laboratorium Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny

b. Sebidang tanah sawah tersebut dengan luas 1 ha yang terletak di Desa Kali
Anom, Kec. Mlarak, Kab. Madiun yang dibeli pada tahun 2008 dan apabila
ditaksir dengan uang seharga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta
rupiah).
c. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan
dibangun pada tahun 1989 yang terletak di Jl. Setia Hati No. 10 Madiun, yang
apabila dinilai dengan uang seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah).
d. Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama masa perkawinan yang
apabila ditaksir keseluruhannya seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah).
4. Bahwa sebidang tanah sawah tersebut telah dihadiahkan kepada anak yang sudah
dewasa yaitu INAND BANGUN oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun
2010 (segel diketahui Kepala Desa setempat dan disaksikan 2 (dua) orang saksi
perangkat desa).
5. Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi percerian antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT, dengan surat keputusan Pengadilan Agama Kab. Madiun tanggal 20
Desember 2012, no 165/Pdt.G/2012/PA.Mn.
6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya
gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT, walaupun telah beberapa kali
PENGGUGAT diserahkan kepada pihak PENGGUGAT.
7. Bahwa ketiga orang anak masih dalam pengasuhan, perawatan dan tanggungan
PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT tidak pernah menghiraukan dan tidak
pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak.
8. Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu,
perhitungannya menjadi sebagai berikut :
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yang berdiri diatasnya
c. Perabotan rumah tangga yang diperoleh

= Rp 300.000.000,-

Jumlah seluruhnya harta bersama ditambah hasilnya adalah sejumlah Rp
775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
9. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan, PENGGUGAT
khawatir

kalau

TERGUGAT

menghilangkan,

menggelapkan,

atau

memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan
(conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.
10. Didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan
dalam Islam dinyatakan dalam pasal 85 “Adanya Harta Bersama dalam
Perkawinan itu tidak menutup Kemungkinan adanya Harta Milik Masing-masing
Suami atau Istri”. Atas dasar bentuk dasar Hukum dari hal tersebut, Penggugat
yaitu mantan Istri mengajukan gugatan atas harta yang selama ini didapati pada
masa Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itu pula harta Awal
atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan Istri merupakan hak mutlak yang
dipegang oleh pihak penggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan
dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2. Dan harta yang dituntut sebagai
pembagian harta bersama ini berupa Uang Tunai dan juga berupa Benda
sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 91 butir 1. Besar bagian dari Harta
bersama yang dituntutkan adalah setengah dari harta keseluruhan diluar jumlah
harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI pasal 97 yang berbunyi
“Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”.
11. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak
Ketua, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan
memutuskan sebagai hukum.
PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT.
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2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut
diatas.
3. Memberikan putusan provisionil untuk kepentiungan anak yang belum dewasa,
sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu
berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sejumlah Rp 10.000,- setiap hari.
4.

Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinanantara
PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama.

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari
PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama
itu, yaitu sebesar separuh dari Rp 775.000.000,- = Rp 387.500.000,-(tiga ratus
delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij
vooraad) meskipun ada perlawan banding atau kasasi.
7.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

SUBSIDAIR
Mohon supaya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat memberikan
putusan yang seadil-adilnya.
Hormat,
Kuasa Penggugat,

(AHNAF HAEDAR WALIYUL KHOIRI, S.H., M.Hum)
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Lampiran XXV : Contoh Perjanjian Perdamaian (Setelah Gugatan Cerai)
PERJANJIAN PERDAMAIAN
(AKTA VAN DADING)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
I. __________________., Pengacara dari _____________________________ dalam
hal ini menurut surat kuasa tertanggal ______________________ bertindak
sebagai kuasa dari _______________ bertempat tinggal di jalan
____________________ yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu
II. ______________________ umur __ tahun pekerjaan ___________ yang bertempat
tinggal di jalan __________________________________ yang selanjutnya disebut
Pihak Kedua.
Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua ingin mengakhiri dengan damai (dading)
perkara yang diajukan oleh Pihak Kesatu terhadap Pihak Kedua dengan surat
gugatannya tertanggal ____________yang diajukan di Pengadilan Agama
………dan telah didaftar dalam Register dengan Nomor : __/Pdt.G/……/ PA……...
Bahwa gugatan Pihak Kesatu terhadap Pihak Kedua sebagaimana tersebut di
dalam surat gugatannya tersebut adalah mengenai cerai gugat dengan alasan
percekcokan/perselisihan yang terus menerus.
Bahwa guna mencapai damai (dading) itu kedua pihak membuat/ mengadakan
surat perjanjian perdamaian ini atas dasar-dasar sebagai berikut :
1. Pihak Kedua tidak pernah akan melakukan pemukulan lagi terhadap Pihak
Kesatu.
2. Seluruh keuangan yang diperoleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua nantinya
baikmengenai hal pengeluaran dan pengaturannya akan dikelola oleh Pihak
Kesatu.
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat di ………. tanggal _____________dibuat dalam
rangkap tiga dan bermeterai cukup, satu diberikan kepada Pihak Kesatu, satu
diberikan kepada Pihak Kedua dan satunya lagi diserahkan kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cibinong yang menangani perkara No. : ….. /Pdt.G/…../PA…..
sebagai bahan pertimbangan dalam keputusannya nanti.
…………., ___________
Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

__________________

_____________________
Kuasa Hukum
-------------------
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Lampiran XXVI : Contoh Permohonan Cerai Talak
Buduran, ………………. 2014
Hal : Permohonan Cerai Talak
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Sidoarjo
di Sidoarjo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ……… bin ……….
Umur
: …… tahun, agama Islam
Pendidikan
: …..
Pekerjaan
: ……
Tempat kediaman di
: Dusun /Jalan RT. …. RW. ….. Desa ….. Kecamatan …..
Kabupaten Sidoarjo,
sebagai Pemohon;
Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berlawanan dengan
:
Nama
Umur
Pendidikan
Pekerjaan
Tempat kediaman di

………. binti …….
…..tahun, agama Islam
………
………
Dusun /Jalan RT. …. RW. ….. Desa ….. Kecamatan …..
Kabupaten Sidoarjo,
sebagai Termohon;
Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :
1. Pada tanggal …….. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
………Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ………
tanggal ………;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa X.....
Kecamatan Y..... Kabupaten Sidoarjo kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan, kemudian
pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon / Termohon
di Desa X..... Kecamatan Y...... Kabupaten Sidoarjo kurang lebih selama 1 tahun 1
bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon / Termohon di
Desa X..... Kecamatan Y....... Kabupaten Sidoarjo kurang lebih selama 1 tahun 1
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bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah/namun belum dikaruniai keturunan ;
a. , umur tahun;
b. , umur tahun;
3. Kurang lebih sejak …….tahun …. antara Pemohon dan Termohon terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh
Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah
keluarga sedangkan pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Swasta;
b. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering
membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon
sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala dalam rumah tangganya;
c. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui
identitasnya, antara ia dengan laki-laki tersebut tersebut saling berkirim surat
cinta/antara ia dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama/antara ia
dengan laki-laki tersebut pernah bertemu Pemohon di ……………… bahkan ia
telah hidup kumpul serumah dengan laki-laki tersebut di…………………….;
d. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya
sering larut malam bahkan sampai pagi atau .... hari/ternyata ia pulang
kerumah orangtuanya/……………………… tanpa tujuan dan tanpa alasan
yang sah/ternyata ia tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama/ia
bermain judi kartu dengan teman-temannya/apabila ditanya Termohon selalu
menjawab dari main ke rumah teman//bahwa itu bukan urusan Pemohon;
e. Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon dalam menjalani
kehidupan rumah tangganya;
f. Termohon keras kepala karena ketika dinasehati sering memaksakan
kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan
pendapat Pemohon;
g. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan
dengan perempuan lain tanpa alasan yang sah;
h. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga
bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon
tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar
menagih kepada Pemohon;
i. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih
mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentakbentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Termohon sering
memukul Pemohon/Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan ………. tahun
….. Pemohon/Termohon pergi meninggalkan Pemohon/Termohon dan pulang
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kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas
kurang lebih selama …..tahun …. bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon
sudah tidak memperdulikan Pemohon serta tidak ada lagi hubungan batin;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah merasa
tidak sanggup lagi untuk mmembina rumah tangga dengan Termohon dan memilih
untuk bercerai,karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin
mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kabupaten Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i kepada
Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima
kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Pemohon,

……………………….
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Lampiran XXVII : Uraian Kegiatan Praktikum
JADWAL KEGIATAN DAN PELAKSANAAN
PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA
Kode

A

JENIS KEGIATAN

Hari
Pertama

Hari
Kedua

Hari
Ketiga

Hari
Keempat

Hari
Kelima

Struktur organisasi Pengadilan
Agama serta ketentuanketentuan yang mengatur dan
yang harus dipedomaninya
Kegiatan Tata Usaha
Keluar masuknya surat
a
dan pengarsipan
1

B

b

Urusan perlengkapan
dan pengadaan barang

c

Urusan kerumah
tanggaan, inventaris

2

Urusan kepegawaian

3

Urusan keuangan

Kepaniteraan Perkara
Tata laksana penerimaan
perkara
a Penerimaan gugatan/
permohonan
1
b
C

Penentuan dan cara
pembayaran
biaya
perkara

2

Tata laksana pemanggilan
pihak-pihak

3

Tata laksana persidangan
perkara (hal-halyang harus
dipersiapkan pada proses
persidangan)

4

Tata laksana penyampaian
putusan/ penetapan
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5
6
7

96

Tata laksana fatwa

Tata laksana pembuatan
dan pelaporan statistik dan
dokumentasi perkara
Mengikuti
jalannya
persidangan perkara dan
melaporkan temuan-temuan
hasil pengamatannya
8

D

Tata laksana pelayanan
sumpah (sumpah pegawai/
sumpah jabatan)
Tata laksana praktik/
dokumentasi
pelaporan
rukyat dan hisab
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Lampiran XXVIII : Contoh Sistematika Laporan
SISTEMATIKA LAPORAN
COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN
BAB I PENDAHULUAN
1. Dasar pemikiran
2. Tujuan
3. Bentuk kegiatan
BAB II OBYEK PRAKTIK
1. Gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Sistem Manajemen Pengadilan Agama Sidoarjo
BAB III PROSES PENGAJUAN PERKARA DAN PERSIDANGAN PADA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
1. Proses pengajuan perkara
2. Proses pemeriksaan / persidangan
3. Proses penetapan putusan
4. Berkas putusan/ minutasi
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PRAKTEK PERSIDANGAN PADA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
1. Hasil Pengamatan
a. Proses dan Pengajuan Perkara
b. Proses Persidangan
c. Analisis Pengamatan
2. Praktek Persidangan
a. Praktek Persidangan
b. Keterlibatan mahasiswa
c. Analisis Praktek
PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran-saran
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Lampiran XXIX : Contoh Format Penilaian Praktikum Peradilan
BLANGKO A.1
PENILAIAN PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH IAI AL KHOZINY BUDURAN SIDOARJO
Nama
: ………………..
NIM
: ………………
Kelompok
: ……………….
Dosen Pamong : ……………….
MATERI PENILAIAN
A. Penguasaan Materi:
1. Kemampuan menguraikan tugas
2. Kemampuan melaksanakan tugas dan
kegiatan
3. Kemampuan mensingkronisasi teori dan
hasil pengamatan
NA = N1 + N2 + N3
3
B. Sikap
1. Kemampuan bekerjasama dalam tim
2. Kesopanan, kerapian dalam Berbusana
3. Kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan
NB = N1 + N2 + N3
3
C. Laporan Hasil Praktikum
1. Teknis Penulisan
2. Kesesuaian antara teori dan pemecahan
masalah, serta metode, dan analisis hasil
praktikum
3. Urgensi
hasil
praktikum
pada
pengembangan penelitian akademik
NC = N1 + N2 + N3
3
Total Nilai
NA+ NB+NC
3

STANDAR NILAI 1-100

Sidoarjo, ……………………………
Dosen Pamong
___________________
NIP. ……………………….

98

Modul Praktikum Peradilan Agama

BLANGKO A.2
PENILAIAN PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH IAI AL KHOZINY BUDURAN SIDOARJO
Nama
: ………………..
NIM
: ………………
Kelompok
: ……………….
Dosen Pembimbing
: ……………….
MATERI PENILAIAN
Penguasaan Materi Ujian Lisan:
1. Isi Presentasi
2. Kemampuan
menguraikan
hasil
pengamatan dan praktek sidang semu
3. Kemampuan menjawab
NA = N1 + N2 + N3
3
B. Sikap
1. Attitude
2. Kesopanan
3. Kerapian dalam Berbusana
NB = N1 + N2 + N3
3
C. Laporan Hasil Praktikum
1. Teknis Penulisan
2. Kesesuaian antara teori dan pemecahan
masalah, serta metode, dan analisis hasil
praktikum
3. Urgensi
hasil
praktikum
pada
pengembangan penelitian akademik
NC = N1 + N2 + N3
3
Total Nilai
NA+ NB+NC
3

STANDAR NILAI 1-100

A.

Sidoarjo, ……………………………
Dosen Pembimbing
____________________
NIY. ……………………….

99

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL KHOZINY BUDURAN SIDOARJO
NOMOR : 669/A.51/4.79/IX/2018
TENTANG
TIM PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM PERADILAN AGAMA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL KHOZINY BUDURAN SIDOARJO TAHUN 2018

بسم هللا الرمحن الرحيم
Rektor Institut Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo, setelah:
Menimbang
: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan praktikum peradilan agama bagi mahasiswa
program studi (Hukum Keluarga Islam) Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari’ah, diperlukan buku panduan berupa modul praktikum;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang
cakap dan mampu melaksanakan tugas penyusunan modul praktikum tersebut.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Khoziny Buduran
Sidoarjo Tahun 2018;
5. Statuta Institut Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo Tahun 2018
Memperhatikan : Kurikulum Pendidikan Program S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari’ah IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga

Keempat
Kelima

:
: Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo tentang Tim
Penyusun Modul Praktikum Peradilan Agama Tahun 2018;
: Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim
Penyusun Modul Praktikum Peradilan Agama Tahun 2018;
: Pelindung adalah Pejabat Struktural Institut Alkhoziny, yang memberikan
perlindungan dan jaminan atas terlaksananya kegiatan penyusunan Modul Praktikum
Peradilan Tahun 2018;
: Penanggungjawab adalah Pejabat Struktural setingkat Dekan, yang bertanggungjawab
atas pelaksaan kegiatan penyusunan Modul Praktikum Peradilan Agama Tahun 2018;
: Ketua adalah Dosen tetap Yayasan yang bertugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan rencana kegiatan kepada seluruh tim
penyusun;
2. Memimpin rapat-rapat tim penyusun;
3. Mengadakan kontrol dan evaluasi terhadap rencana dan realisasi kerja masingmasing tim;

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

Kesembilan

: Sekretaris adalah Dosen Tetap Yayasan yang bertugas ;
1. Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan secara umum dan bertanggungjawab
terhadap penyelesaian laporan akhir kegiatan;
2. Menyiapkan unsur penunjang dalam penyusunan Modul Praktikum Peradilan
Agama Tahun 2018.
: Anggota adalah Dosen Tetap Yayasan yang bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan penyusunan Modul Praktikum Peradilan Agama Tahun
2018;
2. Melakukan kajian akademik dalam pelaksanaan dan penyusunan Modul Praktikum
Peradilan Agama Tahun 2018;
: Kepada Tim Penyusun Modul Praktikum Peradilan Agama Tahun 2018 diberikan
honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Al Khoziny
Buduran Sidoarjo;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sidoarjo
Tanggal 01 September 2018
Dekan,

Dr. H. Hartoyo, M.Si
Tembusan:
1. Rektor IAI Al-Khoziny.
2. Yang Bersangkutan.
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