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BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975

1. Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya

Dalam perspektif sejarah, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan sebagai sumber konstitusional yang mengatur

perkawinan warga negara Indonesia telah memakan waktu panjang dan melewati

proses konstitusi yang berlarut-larut.1 Berbagai hukum tertulis tentang

perkawinan bagi berbagai golongan telah berlaku di Indonesia sebelum adanya

hukum perkawinan secara nasional. Bagi golongan Bumiputera yang beragama

Islam, tuntutan untuk memiliki hukum tertulis tentang perkawinan telah menjadi

persoalan sejak masa penjajahan, sebab S. 1895 Nomor 198 bukanlah peraturan

tentang pencatatan perkawinan saja, seperti halnya Undang-undang Nomor 22

Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk.

Usaha pemerintah untuk memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan tersendiri telah dirintis sejak tahun 1950 melalui

pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk

oleh Menteri Agama dengan SK Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950,

1Bismar Siregar, Islam dan Hukum, (Jakarta : Penerbit Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 7.
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diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Akhir tahun 1952, panitia yang sempat

mengalami perubahan dan tambahan melalui SK Menteri Agama Nomor

B/2/8315 tanggal 1 April 1951 ini telah berhasil menyusun Rancangan Undang-

undang (RUU) Perkawinan (Umum). RUU tersebut oleh golongan-golongan

agama ditanggapi sebagai UU yang bersifat umum, dan dikehendaki RUU

Perkawinan menurut masing-masing agama, maka disepakati adanya : (1) RUU

Perkawinan menurut Agama Islam, (2) RUU Perkawinan menurut Agama

Kristen, (3)RUU Perkawinan menurut Agama Katolik, dan (4) RUU Perkawinan

menurut golongan lainnya.21

Pada bulan Maret 1954, RUU Perkawinan Umat Islam telah selesai

disusun dan tanggal 19 Juni 1958 RUU Perkawinan tersebut diajukan ke DPR

sebagai usulan inisiatif pemerintah. Namun bersamaan dengan itu, muncul RUU

Perkawinan (Umum) atas usul inisiatif Ny. Sumari (PNI). Kedua RUU itu

bertolak belakang, satu berdasarkan agama, dan yang lainnya berdasarkan faham

sekuler. Akan tetapi kedua RUU Perkawinan tersebut tak sempat menjadi

undang-undang. Tahun 1967 pemerintah mengajukan lagi dua buah RUU

Perkawinan kepada DPRGR : (1) RUU tentang Pernikahan Umat Islam, diajukan

oleh Menteri Agama bulan Mei 1967, dan (3) RUU tentang Ketentuan Pokok

Perkawinan, diajukan oleh Menteri Kehakiman bulan September 1967. Sebelum

RUU tersebut diajukan, tercatat ada beberapa pertemuan yang mendesak segera

2Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1978), hlm. 9.
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diungkapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

antara lain : (1) Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga tahun 1962 oleh

Departemen Sosial, (2) Konperensi I tahun 1962 oleh Badan Penasehat

Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat (Departemen Agama), (3)

Seminar Hukum Nasional tahun 1963 oleh Lembaga Pembinaan Hukum

Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan (4)

Tap MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966 tentang perlunya segera diadakan UU

tentang Perkawinan. 3

Pada tahun 1968, kedua RUU tersebut dibicarakan DPRGR, akan tetapi

tidak mendapat persetujuan DPRGR. Pemerintah pun menarik kembali kedua

RUU tersebut. Tidak disetujuinya kedua RUU tersebut, ditanggapi dengan saran

dan pendapat oleh beberapa Organisasi : (1) Ikatan Sarjana Wanita Indonesia

(ISWI) melalui simposiumnya, tanggal 29 januari 1972, (2) Badan Musyawarah

Organisasi Islam Wanita Indonesia melalui Sidangnya tanggal 22 Februari 1972;

dan (3) BP4 melalui seminar tentang Pengaruh UU terhadap Kemantapan

Perkawinan, tahun 1973.42 Karena tidak mendapat persetujuan DPRGR,

pemerintah menyiapkan RUU Perkawinan yang baru, dan pada tanggal 31 Juli

1973 RUU Perkawinan yang terdiri 15 bab dan 75 pasal diajukan kepada DPR

hasil Pemilu 1971. RUU Perkawinan ini mendapatkan reaksi dari kalangan umat

Islam, karena beberapa pasal yang bertentangan dengan hukum Islam, antara

lain:

4Ibid., hlm. 91.
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a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat
perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai
tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan
atau atas ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang
melaksanakan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini (psl. 2 ayat 1)

b. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam
Undang-undang ini disebut Pengadilan dapat memberi izin kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan (psl. 3 ayat (2))

c. Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal,
agama/kepercayaan dna keturunan tidak merupakan penghalang
perkawinan (psl. 11 ayat (2))

d. Bagi janda wanita ditetapkan jangka waktu tunggu 306 hari, kecuali
kalau ternyata dia sedang mengandung, dalam hal mana waktu tunggu
ditetapkan sampai 40 hari sesudah lahirnya anak (psl. 12 ayat 1)

e. Suami isteri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih
(psl. 62 ayat (1)).53

Pada tanggal 27 September 1973 Pemerintah dan DPR mengadakan

musyawarah mencari kesepakatan untuk menyempurnakan RUU Perkawinan

tersebut. Setelah melalui perdebatan yang hangat di DPR dan tanggapan yang

panas dari masyarakat Islam terhadap RUU Perkawinan yang bersifat sekuler itu,

akhirnya Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pertemuannya

telah membentuk konsensus, antara lain : (1) Hukum agama Islam dalam

perkawinan tidak akan dikurangi ataupun dirubah, (3) Sebagai Konsekwensi dari

poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau dirubah,

tegasnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 14

tahun 1970 dijamin kelangsungannya, dan (3) Hal-hal yang bertentangan dengan

5Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 230.
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agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini

dihilangkan (didrop).

Tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami perubahan dan

amandemen, RUU Perkawinan disahkan oleh DPR menjadi UU, dan selanjutnya

tanggal 2 Januari 1974 diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 (LNRI 1974 Nomor 1). Berdasarkan pasal 67 ayat (1)

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif Undang-

undang Perkawinan dan berlaku tanggal 1 Oktober 1975 (psl. 49 Peraturan

Pemerintah 9/1975).64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan ini berlaku untuk semua golongan penduduk dan warga negara. Jika

dipelajari dengan seksama, tidak ada yang bertentangan dengan hukum

perkawinan Islam. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa Undang-undang

Perkawinan itu hasil ijtihad baru muslim Indonesia. Dengan lahirnya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaan itu”, teori resepsi atas teori iblis (menurut istilah Prof. Dr. Hazairin)

tumbang dan menemui ajalnya. Dengan Undang-undang Perkawinan itu, hukum

agama, dalam hal ini hukum perkawinan Islam kedudukannya menjadi sederajat

6Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, op. cit, hlm. 11.
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dengan hukum perkawinan adat dan hukum barat di negeri Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.75

Yang pasti, kelahiran sistem normatif ini sesungguhnya melalui

mekanisme yang demokratis dan sesuai dengan aturan main prosesi kelahiran

sebuah perundang-undangan. Kelahiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, yang secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 2

Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974;

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 3019,2
8 tidak

dapat diartikan sebagai intervensi pemerintah dalam arti negatif dalam persoalan

privacy (keperdataan) warga negarannya. Justru Negara dalam hal ini pemerintah

menginginkan keteraturan dan ketertiban sehingga kekacauan dalam masyarakat

dapat dihindari sebagai akibat dari tidak adanya aturan baku yang mengatur hal

ihwal perkawinan bagi segenap bangsa Indonesia. Dapat dibayangkan, betapa

kacaunya praktik perkawinan di dalam masyarakat, apabila tidak ada aturan yang

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku menyeluruh di tengah-

tengah bangsa yang sangat majemuk ini. Oleh karenanya, intervensi negara

dalam hal ini sangat diperlukan.

Dari aspek politis, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan sesungguhnya telah memenuhi kriteria sebuah hukum yang

baik. Materi Undang-Undang merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang

7Ibid.
8Tim Penyusun Depag RI, Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan

Peradilan Agama, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1992).
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dari nilai-nilai kultural dan norma-norma, serta kepercayaan yang hidup dalam

masyarakat bangsa Indonesia. Di sisi lain, orang mempersoalkan materi Undang-

Undang Perkawinan yang sangat condong dengan aspirasi umat Islam sehingga

terkesan adanya keberpihakan dan diskriminasi.39 Undang-Undang Perkawinan

nomor 1 tahun 1974 melambangkan kemenangan politik umat Islam dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian orang beranggapan bahwa,

kelahiran Undang-Undang ini tidak lepas dari peran politis ABRI (sekarang TNI)

dan kalangan umat Islam, dalam hal ini kader-kader Nahdhatul Ulama (NU) yang

duduk di parlemen, yang ketika itu memperjuangkan dengan sangat gigih

sehingga RUU Perkawinan yang diajukan umat Islam berhasil di sepakati. TNI

punya andil yang cukup besar bagi kelahiran Undang-Undang ini. Yang pasti

diterimanya RUU Perkawinan dari umat Islam pada waktu itu sesungguhnya

menunjukkan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas bangsa.4
10

Sementara dari aspek sosiologi hukum, materi Undang-Undang

Perkawinan sesungguhnya merupakan cermin dari nilai-nilai yang hidup dalam

mayoritas bangsa Indonesia, yakni umat Islam.511 Dengan demikian, tidak

bijaksana apabila kelahiran Undang-Undang Perkawinan dianggap telah

dipolitisasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu dan atau dengan

9Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Surabaya: Arkola 1997), hlm.12-13. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum
Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Gratindo Persada, 1998), hlm. 48-50.

10Ibid., hlm. 49.
11M. Masranai Basran dan Zaini Dahlan, "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia" dalam

Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, (Surabaya, Arkola 1993), hlm. 55-56.
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mengatasnamakan suatu agama tertentu. Apabila ada kasus-kasus yang

menyimpang, hal itu tak lebih dari pengecualian. Proses legislasi Undang-undang

tersebut telah berjalan secara konstitusional, demokratis dan terlepas dari

persoalan puas atau tidak puas. Ketidakpuasan tersebut boleh jadi merupakan

bagian dari unsur-unsur politis, dalam pengertian bahwa setiap orang dapat saja

menggunakan kendaraan politiknya (politisasi) dalam rangka memperoleh

keinginannya.

2. Tujuan, Azas dan Prinsip-prinsip

Negara dan Bangsa yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam

seperti Indonesia mutlak memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional yang

sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai

golongan dalam masyarakat Indonesia. Dewasa ini berlaku berbagai hukum

perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti

berikut :

a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum
Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;

b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku

Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan

Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dengan sedikit perubahan;

e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum
Adat mereka;
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f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa
dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. 12

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945, Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip

yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di

lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam

masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung di

dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan

Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini

ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan zaman.713 Azas-azas atau prinsip-prinsip yang

tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu
dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya dan di samping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya
dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat
keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

13Saekan Erniati Effendi, ibid., hlm .22, Abu Bakar bin Hashim, "Syariat dan Kodifikasi:
Pengalaman Singapura" dalam Sudirman Tebba (ed.), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia
Tenggara, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), hlm.109.
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c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari
yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih
dari seorang. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang
isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu
harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan
sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami
isteri yang masih di bawah umur. Perkawinan mempunyai hubungan
dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih
rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran
yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi
wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas)
tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-
alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. 14

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah memuat prinsip-

prinsip atau asas-asas yang sangat ideal dan fleksibel. Ideal dalam pengertian,

bahwa materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sesungguhnya dapat menekan kecenderungan prilaku-prilaku negatif yang terjadi

dalam masyarakat, karena sebagian besar materinya bersumber dari Syariat Islam,
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suatu sumber yang diyakini berdimensi vertikal sekaligus horizontal dan nilai-

nilai normatif yang hidup dalam masyarakat.915 Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Kerelaan (asas sukarela). Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1,
yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua mempelai yang akan
melakukan pernikahan. Undang-undang tidak menghendaki adanya
unsur paksaan dan keterpaksaan dari salah satu atau kedua belah pihak
karena hal ini jelas melanggar Hak-hak Asasi Manusia.

b. Partisipasi keluarga. Undang-Undang menghendaki partisipasi dan
keterlibatan pihak keluarga ketika yang bersangkutan belum cakap
secara hukum, dalam hal pemberian restu atau izin.

c. Perceraian dipersulit. Penggunaan cerai secara gampang dan semena-
mena akan berdampak buruk bagi masa depan anak-anak. Yang paling
menderita tentu saja pihak istri. Dalam kondisi ini, istri banar-benar
menjadi sub-ordinat. Oleh karena itu, Undang-Undang menentukan
bahwa untuk memungkinkan percerian harus ada alasan-alasan
tertentu sebagaimana yang diatur secara ketat serta dilakukan di muka
pengadilan (pasal 39).

d. Poligami dibatasi secara ketat. Undang-Undang kita menganut prinsip
monogami atau poligami yang ketat. Hanya apabila dikehendaki oleh
orang yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan
untuk berpoligami, seseorang dapat beristri lebih dari seorang.
Poligami dapat dilakukan apabila telah dipenuhinya beberapa syarat
tertentu yang diatur Undang-Undang dan diputus oleh pengadilan. (
Pasal 4 dan 5).

e. Kematangan calon mempelai. Undang-Undang juga mensyaratkan
batas usia minimum bagi pasangan yang hendak melangsungkan
pernikahan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal
1). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kedua mempelai telah
siap lahir dan batin untuk mengarungi bahtera kehidupan
berumahtangga.

f. Mengangkat derajat kaum wanita. Undang-undang sangat
memperhatikan wanita sebagai subyek hukum. Pada masa lalu, di saat
begitu mudahnya suami menceraikan istrinya, wanitalah yang paling
menderita. Ia harus memenuhi hajat hidupnya sendiri, membiayai
pendidikan anak-anaknya, dan sebagainya. Agar hal ini tidak terjadi
dan hak-hak istri terpenuhi pasca perceraian, Undang-Undang
mengatur dalam beberapa pasal, di antaranya: pasal 29, pasal 35-37,
pasal 41, dan lain-lain. 16

15Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), hlm. 364-
365.
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Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga memiliki

karakteristik yang sangat fleksibel. Fleksibel dalam pengertian terbuka peluang

seluas-luasnya untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan

masyarakat. Sebuah analogi untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer,

umat Islam tidak perlu merubah al-Qur’an, yang perlu adalah pengembangan dan

pembaharuan penafsiran melalui berbagai pendekatan yang aktual.

3. Isi dan Sistematika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal, dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 : (1) Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan

(2) Tiap-tiap 1: Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 3 : (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang

isteri, Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, (2) Pengadilan, dapat

memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila

dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 : (1) Dalam hal seorang

suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat
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(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di

daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat

melahirkan keturunan.

Pasal 5 : (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus

memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b.adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup

isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud

dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila

isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat

menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Bab II Syarat-Syarat Perkawinan, Pasal 6 : (1) Perkawinan didasarkan

atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan Perkawinan

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat

izin kedua orang tua. (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
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yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4)dalam hal

kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara

atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2),

(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang

yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut

dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1)sampai

dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 : (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)

tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat  (1) pasal ini dapat minta

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang

tua pihak pria atau pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan

salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-

undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal

ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
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Pasal 8 : Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan

darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah

dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan

seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c.

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d.berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e.

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. yang mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9 : Seorang yang terikat tali Perkawinan dengan orang lain tidak

dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan

dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 10 : Apabila suami dan istri yang telah

cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,

maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan Perkawinan lagi, sepanjang

hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain. Pasal 11 : (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku

jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1)

akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pasal 12 : Tata cara

Perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bab III, Pencegahan Perkawinan, Pasal 13 : Perkawinan dapat dicegah

apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

Perkawinan. Pasal 14 : (1) Yang dapat mencegah Perkawinan adalah para
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keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah,

wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang

berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1)  pasal ini berhak juga

mencegah berlangsungnya Perkawinan apabila salah seorang dari calon

mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan Perkawinan tersebut

nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang

mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1)

pasal ini.

Pasal 15 : Barang siapa yang karena Perkawinan dirinya masih terikat

dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya

Perkawinan, dapat mencegah Perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi

ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 16: (1) Pejabat

yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya Perkawinan apabila

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal

12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17 : (1) Pencegahan Perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam

daerah hukum di mana Perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan

juga kepada pegawai pencatat Perkawinan. (2) Kepada calon-calon mempelai

diberitahukan mengenai permohonan pencegahan Perkawinan dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat Perkawinan Pasal 18: Pencegahan

Perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik

kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.
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Pasal 19 :  Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan

belum dicabut. Pasal 20 : Pegawai pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan

melangsungkan atau membantu melangsungkan Perkawinan bila ia mengetahui

adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal

10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan

Perkawinan. Pasal 21 : (1) Jika pegawai pencatat Perkawinan berpendapat bahwa

terhadap Perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia

akan menolak melangsungkan Perkawinan. (2) Di dalam hal penolakan, maka

permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan Perkawinan yang oleh

pegawai pencatat Perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari

penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. (3) Para pihak

yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan

di dalam wilayah mana pegawai pencatat Perkawinan yang mengadakan

penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat

keterangan penolakkan tersebut di atas. (4) Pengadilan akan memeriksa

perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan

menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya

Perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-

rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang

ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.

Bab IV Batalnya Perkawinan, Pasal 22 : Perkawinan dapat dibatalkan

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
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Perkawinan. Pasal 23 : Yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan yaitu:

a.Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri,

b.Suami atau isteri, c. Pejabat yang berwenang hanya selama Perkawinan belum

diputuskan dan d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-

undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus.

Pasal 24 : Barang siapa karena Perkawinan masih terikat dirinya dengan

salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya Perkawinan dapat

mengajukan pembatalan Perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi

ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 25 : Permihonan

pembatalan Perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di

mana Perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau

isteri. Pasal 26 : (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat

Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau

isteri, jaksa dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau

isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah

hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte Perkawinan

yang tidak berwenang dan Perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 : (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan

pembatalan Perkawinan apabila Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman
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yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan

permohonan pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila

ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari

keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap

hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan

permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28 : (1) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah keputusan

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak

berlangsungnya Perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : a.

anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut; b. suami atau isteri yang

bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan

Perkawinan didasarkan atas adanya Perkawinan lain yang lebih dahulu, c. Orang-

orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-

hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Bab V Perjanjian Perkawinan, Pasal 29 : (1) Pada waktu atau sebelum

Perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat

mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (2)

Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas

hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak
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Perkawinan dilangsungkan. (4) Selama Perkawinan dilangsung perjanjian

tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan

untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Bab VI Hak Dan Kewajiban Suami-Isteri, Pasal 30 : Suami-isteri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 : (1) Hak dan kedudukan isteri adalah

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak

untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri

ibu rumah tangga.

Pasal 32 : (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini

ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 : Suami isteri wajib saling saling

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin

yang satu kepada yang lain. Pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 : (1) Harta benda yang

diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari

masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing
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sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 : (1) Mengenai harta

bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2)Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal

37 : Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut

hukumnya masing-masing.

Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, Pasal 38 : Perkawinan

dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39 :  (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) Tata

cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan

tersebut.

Pasal 40 : (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tata

cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan

perundangan tersendiri. Pasal 41 : Akibat putusnya Perkawinan karena

perceraian ialah: a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
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pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak

dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut

memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban

bagi bekas isteri.

Bab IX Kedudukan Anak, Pasal 42 : Anak yang sah adalah anak yang

dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah. Pasal 43 : (1) Anak

yang dilahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1)  di atas

selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 : (1) Seorang

suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia

dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari

perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya

anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bab X Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak, Pasal 45 : (1)

Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus

meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46 : (1) Anak wajib

menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak

telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan

keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.
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Pasal 47 :  (1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas )

tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan ada di bawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

Pengadilan. Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau

menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan, kecuali

apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan

saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan

keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya

terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua

dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan

kepada anak tersebut.

Bab XI Perwakilan, Pasal 50 : (1) Anak yang belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun  atau belum pernah melangsungkan Perkawinan, yang tidak

berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2)

Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta

bendanya. Pasal 51 : (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang

menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat
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atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya

diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa,

berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak

yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan

menghormati agama dan kepercayaan itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta

benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan

mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5)Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau

kelalaiannya.

Pasal 52 : Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini. Pasal

53 :  (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut

dalam pasal 49 Undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali

dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk

orang lain sebagai wali. Pasal 54 : Wali yang telah menyebabkan kerugian

kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau

keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di

wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Bab XII Ketentuan-Ketentuan Lain, Bagian Pertama ; Pembuktian Asal-

usul Anak, Pasal 55 : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan

akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka
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pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah

diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat

kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan

mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Bagian Kedua ;

Perkawinan di Luar Indonesia, Pasal 56 : (1) Perkawinan di Indonesia antara dua

orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga

negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di

negara di mana Perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia

tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun

setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti Perkawinan

mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga ; Perkawinan Campuran, Pasal 57 : Yang dimaksud

dengan Perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah Perkawinan antara

dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia. Pasal 58 : Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang

melakukan Perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari

suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-

cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik

Indonesia yang berlaku. Pasal 59 : (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai

akibat Perkawinan atau putusnya Perkawinan menentukan hukum  yang berlaku,
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baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. (2) Perkawinan campuran

yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan

ini. Pasal 60 : (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum

terbukti bahwa syarat-syarat Perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-

masing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut

dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk

melangsungkan Perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum

yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat Perkawinan,

diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. (3) Jika pejabat

yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas

permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan

tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah

penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. (4) Jika

Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu

menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3). (5) Surat keterangan atau

keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika Perkawinan

itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu

diberikan. Pasal 61 : (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat

yang berwenang. (2) Barang siapa yang melangsungkan Perkawinan campuran

tampa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang

surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat

(4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya
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1(satu) bulan. (3) Pegawai pencatat Perkawinan yang mencatat Perkawinan

sedangkan ia mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan

tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan

dan dihukum jabatan. Pasal 62 : Dalam Perkawinan campuran kedudukan anak

diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat ; Pengadilan, Pasal 63 : (1) Yang dimaksudkan dengan

Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan agama mereka yang

beragama Islam. b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya. (2) Setiap keputusan

Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 64 : Untuk Perkawinan dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan yang tejadi sebelum Undang-

undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah

sah. Pasal 65 : (1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik

berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang

ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: a. Suami wajib memberikan

jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; b. Isteri yang kedua

dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum

Perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; c. Semua isteri

mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya

masing-masing. (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari

seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah

ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.
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Bab XIV Ketentuan Penutup, Pasal 66 : Untuk Perkawinan dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan atas Undang-undang

ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933

Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken

S.1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang

Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 67 : (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkannya, yang pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur

dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang

memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebuh lanjut oleh Peraturan

Pemerintah.  (3) Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan

Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari

Undang-undang tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.11
17

17Mohammad Daud Ali, op. cit., hlm. 47.
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B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Cerai/Thalaq

1. Pengertian Thalaq/ Cerai dan Ruang Lingkupnya

Term al-Thalâq, begitu orang Arab memberikan istilah pada kata

penceraian. Kata Thalâq merupakan kata serapan asing yang dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia tertulis dengan kata thalak, yang selalu diidentikkan dengan

“Cerai,” yang berarti :”Pisah, putus hubungan sebagai suami dan isteri.”2
18 Dalam

Dalam Kamus Lisanul Arab karangan Ibnu Mandhur disebutkan طالق المرأة : 

بینونتھا عن زوجھا و طلق البالد تركھا (thalaaqul mar’ah berarti bebasnya wanita dari

suaminya, dan thalaqa al-bilaad berarti meninggalkan kampungnya).19 Dalam

Kitab Mukhtar al-Shihah karangan al-Razi disebutkan : أطلق األسیر خاله, وأطلق الناقة

من عقالھا  (berarti melepaskan tawanan atau melepaskan unta dari ikatannya, thalaq

berarti lepas).720 Kata thalaq juga berarti berpisah dan bercerai, seperti pada

ungkapan : زوجھا طالقا طلقت المرأة عن (Wanita itu berpisah / bercerai dari suaminya,

maksudnya lepas dari ikatan perkawinan).21
14

Dari akar kata al-thalaq dengan makna di atas dalam al-Qur’an dapat

ditemukan penggunaannya dalam bentuk (sighat) isim mashdar ( الطالق ) dapat

dilihat pada QS. al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229, dalam bentuk fi’il madhi

,dapat dilihat QS. al-Baqarah ayat  230 (طلقتم, طلقھا, طلقتموھن, طلقكن, طلقھن, طلقوھن)

231, 232, 236 dan 237, QS. al-Ahzab ayat 49, QS. al-Thalaq ayat 1 dan QS. al-

19Abu al-Fadhil Muhammad bin Manzhur, Ibnu Mandhur, Lisaanul Arab,(Beirut: Dar Shodir,
tt), Cet. 2, Jilid 10, hlm. 226.

20Muhammad bin Abu Bakar a-Razi, Mukhtar al-Shihah, (Beirut: Maktabah Lubnan
Nasyirun, tt), Jilid I, hlm. 166.

21Ibrahim Musthafa, Mu’jam al-Washit, (Kairo : Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, 2008), hlm.
587.
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Tahrim ayat 5, dalam bentuk isim maf’ul pada QS. al-Baqarah 228 dan (المطلقات)

ayat 241 dan dalam bentuk fi’il amar (طلقوھن) yang dapat dilihat pada QS. al-

Thalaq ayat 1, seluruhnya berjumlah dua belas ayat dalam al-Qur’anyang

terdapat pada lima surat.22125

Dalam kaitannya dengan makna kata al-Thalaq sebagaimana yang

ditemukan dalam al-Qur’an tersebut, menurut Raghib al-Isfahaniy kata al-Thalaq

makna dasarnya adalah : التخلیة من الوثاق (lepas dari perjanjian/bebas tanpa

ikatan). Ketika dikatakan : نحوخلیتھا أى مخالة عن حبال النكاح طلقت المرأة (Aku

menjatuhkan thalaq wanita itu, sama artinya dengan melepaskannya yakni lepas

dari ikatan pernikahan). Inilah yang terkandung pada QS. al-Thalaq ayat 1 :

تِِھنَّ فَطَلِّقُوھُنَّ  لِِعدَّ (maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka

dapat (menghadapi) iddahnya (yang) wajar…), QS. al-Baqarah ayat 229 : الطََّالقُ 

تَانِ  : dan QS. al-Baqarah ayat 228 (Thalaq yang yang dirujuk itu dua kali)َمرَّ

َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ  (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri

(menunggu)), di mana maknanya thalaq di dalamnya mencakup pengertian yang

bersifat umum, baik thalaq yang ada kebolehan untuk ruju’ (kembali kepada

ikatan pernikahan) maupun thalaq yang tidak ada kebolehan untuk ruju’.23
15

Sedangkan pada ayat yang lainnya, thalaq bermakna khusus yakni thalaq yang

22Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-Maqdisiy, Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur’an,
(Bandung : Maktabah Dahlan, tt), hlm. 274.

23Raghib al-Isfahaniy, Mu’jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim, (Kairo :
Maktabah al-Ashriyyah, 2006), hlm. 324.
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tidak ada kebolehan untuk ruju’setelah tiga kali dilakukan kecuali setelah

suaminya yang kedua telah menjatuhkan thalaq kepada mantan isterinya

tersebut, seperti makna yang terkandung pada QS.al-Baqarah ayat 230 : فَإِْن طَلَّقَھَا

فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَْن یَتََراجع طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ فَإِنْ 

(Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang

lain. Kemudian jika suami yang lain itu mentalaknya, maka tidak ada dosa bagi

keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali).24
16

Thalaq ditinjau dari sudut istilah sebagaimana dikemukakan oleh ulama

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, الطالق ھو حل العصمة المنعقدة بین األزواج 

Melepaskan ikatan perkawinanبألفاظ مخصوصة antara suami isteri dengan lafal

khusus).”25
17Menurut ulama Mazhab Syafi’i, حل عقد النكاح بلفظ الطالق الطالق ھو 

Pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan)ونحوه

itu).”2618Dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi’i ini

tergambar  bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak

raj’i maupun dalam talak ba’in.27
19Sementara itu menurut ulama Mazhab Maliki,

24Ibid.
25Abu Abdillah al-Qurtubiy, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III,

hlm. 126. Fakhr al-Din al-Razy, Mafatih al-Ghayb ( Tafsir al-Kabir), (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz III,
hlm. 314.

26Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah al-Syaukani, Fath al-Qadir, (Beirut : Dar al-Ilm al-
Malayin, 1994), Juz I, hlm. 312. Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya al-Anshariy, Fath al-
Wahab, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), Juz II, hlm. 124.

27Abu Abdillah al-Qurtubiy, op. cit., hlm. 134. Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, (Beirut
: Dar al-Fikr, 1997), Juz I, hlm. 365.
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talak: ”adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan

hubungan suami isteri.”28
2

2. Hukum Thalaq

Hukum talak ditinjau dari dari kapan berlakunya ada kalanya langsung

berlaku ketika lafaz talak sudah diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa

yang akan datang. Misalnya talak ba’in Qubra (talak yang dijatuhkan suami

kepada isterinya untuk yang ketiga kalinya), karena hukum dan segala akibatnya

berlaku secara langsung dan seketika. Sedangkan ungkapan “untuk masa yang

akan datang” adalah bahwa hukum talak itu belum berlaku seluruhnya, akan

tetapi tertunda oleh sesuatu hal. Misalnya talak raj’i (talak satu atau dua yang

dijatuhkan suami terhadap isterinya yang sudah digauli), dari segi lafaz talak

hubungan suami isteri telah terhenti, akan tetapi masih banyak hukum lain yang

tertunda masa berlakunya hingga masa iddah wanita itu berakhir.29
21

Talak berhukum mubah ketika dia diperlukan,30
22seperti ketika buruknya

akhlak seorang isteri, atau karena buruknya pelayanan. Sementara itu talak

diharamkan ketika tidak diperlukan, seperti ketika kehidupan pasangan suami

isteri mapan. Talak bisa dianjurkan ketika dalam keadaan darurat, seperti keadaan

isteri yang tersiksa jika terus hidup bersama suami tersebut, atau karena dia sangat

membenci suaminya, dan lainnya. Talak akan menjadi wajib terhadap suami

ketika mendapati isterinya tidak melaksanakan shalat, atau dia tidak bisa menjaga

28Ibid.
29Ibnu Katsir, loc. cit.
30Abu Abdilla al-Qurtubiy, loc. cit.
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kehormatannya, selama dia tidak mau bertaubat dan tidak juga menerima nasehat.

Suami diharamkan untuk menceraikan isterinya yang masih dalam keadaan haidh

dan nifas, juga dalam keadaan bersih yang telah dia setubuhi padanya, selama

belum ada kejelasan tentang kehamilannya, sebagaimana juga diharamkan untuk

menceraikan isterinya talak tiga sekaligus dengan satu ucapan atau dalam satu

majlis. Jatuhnya talak sah jika bersumber dari suami ataupun wakilnya, seorang

wakil boleh menjatuhkan satu talak kapan saja, kecuali jika suami menentukan

waktu dan jumlahnya. Dalam konteks ini Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang

hukum thalaq, sebagai berikut :

a. Pendapat madzhab Hanafiyah yang menyepakati adanya talak tanpa didasari

oleh niat,

b. Kelompok Ulama Madzhab Hanbali yang membagi talak menjadi dua,

pertama, talak dengan jelas (sharĩh) dan kedua talak secara samar (kinâyah).

Talak secara jelas dihukumi sebanyak satu kali dan memungkinkan untuk

kembali lagi, sementara talak yang tidak jelas dihukumi sebagai talak tiga kali

dan tidak diperkenankan untuk kembali lagi kecuali setelah dinikahi oleh

orang lain. Sementara madzhab Syafi’iyah berpendapat bahwa talak yang

samar dihukumi sebagai satu kali talak dan memungkinkan untuk kembali.
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c. Golongan yang secara umum menyepakati bahwa batasan talak sampai tiga

terkecuali dalam masa haid, namun mereka masih berpeda pendapat dalam

memahami kata “talak tiga.”31
2

Islam menjadikan talak sebagai solusi paling akhir dalam menjaga

kemaslahatan rumah tangga. Talak adalah perintah yang sifatnya dibenci untuk

tidak mengatakan dilarang,24
32 sebagaimana hadis Nabi :

َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَل  أَبـَْغُض احلََْالِل ِإَىل اللَِّه 
.تـََعاَىل الطََّالقُ 

Dari  Abdullah bin Umar,  semoga Allah  meridhoi keduanya, ia berkata

Rasulullah SAW., telah bersabda : perbuatan halal yang sangat dibencihi

Allah adalah talak.2333

3. Beberapa Ketentuan Seputar Thalaq

Islam memberikan aturan-aturan khusus yang harus dijalankan sebelum

melakukan perceraian dan jatuhnya thalaq. Di antara aturan tersebut yaitu ;

(1)Apabila mempelai merasakan ketidakcocokan, aturan yang diberikan oleh

Islam adalah dengan melakukan intropeksi diri dengan keyakinan bahwa sesuatu

yang dianggap jelek bisa jadi memiliki hikmah dan berkah di dalamnya. Jika cara

pertama masih belum mampu menyatukan kedua mempelai kembali, dan (2)Islam

31Ibid.
32Abbâs Mahmûd al-‘Aqâd, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo : Nahdhah Misr, 2003), hlm. 91-

92.
33Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Semarang : Maktabah Toha Putra, 2003), Juz IV, hal. 406.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Semarang : Maktabah Toha Putra, 2003), Juz VI, hlm. 261. Jalal al-
Din al-Suyuthi, al-Jam’u al-Jawami, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz  I, hlm. 115.
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mengajarkan agar mempelai berdialektika tentang talak tanpa didasari niat atau

keinginan kuat untuk melakukannya.2434

Apabila masih belum cukup menyelesaikan masalah, Islam

memerintahkan untuk berpisah ranjang atau tempat tidur. Apabila hal itu masih

belum mampu membangun keharmonisan, dan kedua mempelai, suami dan istri

merasa khawatir atau takut akan terjadi perpecahan maka aturan yang harus

dipenuhi adalah dengan memanggil penengah (hakim) dari kedua belah pihak.

Kalaupun masih belum menemukan kata sepakat, Islam menganjurkan untuk

melakukan talak dengan masa tenggang empat puluh hari. Talak dalam Islam

berlaku sebanyak dua kali, jika sampai tiga kali maka Islam mensyari’ahkan

untuk tidak menyatukan kedua pasangan kembali kecuali telah dinikahi oleh laki-

laki lain,25
35 sebagaimana firman Allah :

َرُه فَِإْن طَلََّقَها َفَال  فَِإْن طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ
)230(البقرة :ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـرَاَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه... 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu mentalaqkya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah...(QS al-Baqarah : 230).

Islam juga memberikan kesempatan bagi wanita yang merasa tidak

mendapatkan hak-nya untuk mengajukan talak, dengan syarat membayar uang

34Abbas Mahmoud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo : Nahdhah Misr, 2003), hlm. 95.
35Mahmûd Syaltût, op. cit., hlm. 170-171. Abbâs Mahmûd al-‘Aqâd, op. cit., hlm. 95-96.
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tebusan atau dalam istilah fikihnya disebut al-khul’.26
36 Islam memberikan

aturan-aturan yang begitu sulit dan berlapis-lapis, hal itu mengisaratkan bahwa

talak dalam Islam bukan perintah yang mudah dilakukan dan bukan merupakan

perintah yang dianjurkan. Karena, talak  berdampak pada perkembangan

kemaslahatan masyarakat secara umum. Muhammad Abduh melihat bahwa talak

akan berdampak pada kerusakan tatanan rumah tangga yang pada akhirnya akan

berpengaruh besar terhadap dinamika dan kemaslahatan masyarakat. Muhammad

Abduh menempatkan aturan baru dengan memberikan hak penceraian hanya

kepada hakim setempat.37
2 Dengan tujuan agar tidak ada pelecehan dalam

keluarga yang menyebabkan kekerasan dan berakhir pada penceraian. Aturan-

aturan itu antara lain :

a. Apabila suami menginginkan perceraian, maka ia harus mengajukan

penceraian ke hakim dan menjelaskan sebab-sebab ketidakcocokan atau

perpecahan yang terjadi.

b. Setelah mendengarkan keluh-kesah suami, maka hakim wajib memberikan

nasehat kepada keduanya sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Hadis yang

mengarah pada pernyataan bahwa talak adalah perihal yang dibenci oleh

agama. Setelah itu, hakim harus memberikan jedah waktu kepada mempelai

untuk berpikir lebih lanjut selama kurang lebih satu minggu.

36Ibid., hlm. 172.
37Muhammad Abduh, al-A’mâl al-Kâmilah li al-Imâm al-Syakh Muhammad Abduh, ditahkik

oleh DR. Muhammad ‘Imârah, (Kairo : Dar al-Syurûq, 1993), hlm. 174.
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c. Apabila si suami masih bertekat untuk melakukan talak, maka tugas

selanjutnya bagi hakim adalah memanggil wali dari kedua mempelai dan

mempertemukannya.

d. Apabila masih belum menemukan titik temu untuk membangun kembali

rumah tangga, maka tugas hakim selanjutnya adalah mengizinkan penceraian

tersebut.

e. Penceraian atau talak dinyatakan tidak syah jika tidak dilakukan di depan

hakim dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi serta harus dalam keadaan

tertulis dalam bentuk akte cerai yang resmi.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa tugas pembentukan hakim adalah

tugas negara dan umat Islam secara keseluruhan. Hal itu untuk menjaga

kemaslahatan generasi masa depan, keluarga dan masyarakat secara umum.28
38

Qasim Amin melihat bahwa talak pada dasarnya bersifat larangan, namun

diperkenankan apabila dalam keadaan darurat. Pendapat tersebut, diilhami dari

beberapa ayat al-Qur’an di antaranya QS. al-Nisâ’ ayat 19, ayat 35 dan ayat 128 :

الَِّذيَن َءاَمُنوا َال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ يَاأَيـَُّها
ْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما َءاتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن يَ 

بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْرًا  
َكِثريًا

38Ibid., hlm. 174-175.
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Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak.( QS. al-Nisâ’ : 19).

ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإْن َوِإنْ 
نَـُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َخِبريًا يُرِيَدا ِإْصَالًحا يـَُوفِِّق اللَُّه بـَيـْ

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.( QS. al-
Nisâ’ : 35).

َوِإِن اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن 
ٌر َوُأْحِضَرِت اْألَنـُْفُس الشُّحَّ َوِإْن  نَـُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخيـْ ُيْصِلَحا بـَيـْ

اُحتِْسُنوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريً 
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap
tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.( QS. al-Nisâ’ : 128).

Dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa thalaq adalah perbuatan yang

halal namun dibenci oleh Allah sebagai berikut :
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َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَل  أَبـَْغُض احلََْالِل ِإَىل اللَِّه 
تـََعاَىل الطََّالُق 

Bersumber dari  Abdullah bin Umar ra.,, ia berkata Rasulullah SAW.,

telah bersabda : perbuatan halal yang sangat dibencihi Allah adalah talak.

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).29
39

Demikian juga perkataan Ali bin Abi Thalib “Menikahlah kamu dan

janganlah bercerai karena itu akan merusak tatanan.”30
40 Qasim Amin

mengangkat perihal perbedaan ulama fikih tentang hukum talak. Secara garis

besar Qasim Amin mengelompokkan pokok persoalan talak menjadi tiga bagian :

a. Pendapat madzhab Hanafiyah yang menyepakati adanya talak tanpa didasari

oleh niat. Pendapat ini dikritik oleh Qasim Amin karena secara langsung

bertentangan dengan ajaran agama Islam tentang makna dan fungsi niat.

b. Kelompok Ulama Madzhab Hanbali yang membagi talak menjadi dua,

pertama, talak dengan jelas (sharĩh) dan kedua talak secara samar (kinâyah).

Talak secara jelas dihukumi sebanyak satu kali dan memungkinkan untuk

kembali lagi, sementara talak yang tidak jelas dihukumi sebagai talak tiga

kali dan tidak diperkenankan untuk kembali lagi kecuali setelah dinikahi oleh

orang lain. Sementara madzhab Syafi’iyah berpendapat bahwa talak yang

samar dihukumi sebagai satu kali talak dan memungkinkan untuk kembali.

39Abu Dawud, loc. cit. Ibnu Majah, loc. cit.
40Abu Abdillah al-Qurtubiy, op. cit., hlm. 366.
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c. Golongan yang secara umum menyepakati bahwa batasan talak sampai tiga

kecuali dalam masa haid. Mereka masih berbeda pendapat dalam memahami

kata “talak tiga.” 3141

Qasim Amin berbeda pendapat dengan para fuqaha yang lebih menitik

beratkan pada persoalan bahasa. Qasim Amin menegaskan bahwa makna dari

talak adalah keinginan mempelai untuk memutuskan tali pernikahan karena

berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga talak tidak bermakna mengucapkan

kata yang terdiri dari beberapa huruf sebagaimana dipersoalkan oleh para ahli

fikih. Qasim Amin menyayangkan tindakan para ahli fikih yang hanya berputar

pada lingkaran bahasan bahasa tanpa melihat lebih jauh tentang sejarah dan

sebab-sebab dibolehkannya talak. Qasim Amin menjelaskan, kita sekarang hidup

dimasa beribu-ribu laki-laki dan beribu-ribu talak. Seolah-olah kaum laki-laki

memiliki kekuatan penuh untuk mempermainkan istrinya dengan ajaran talak.

Oleh karena itu, Qasim Amin mengamini pendapat Muhammad Abduh dengan

aturan-aturan tentang diperbolehkannya talak.3242

Menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada

isterinya kapanpun dan di manapun. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW.,

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Turmudzi dan Ibnu Majah sebagai

berikut:

41Qâsim Amĩn, Tahrĩr al-Mar’ah, (Kairo : Maktabah al-Adâb, 1899), hlm. 130-145.
42Muhammad Imârah, Qâsim Amĩn  al-‘Amâl al-Kâmilah, (Kairo : Dar al-Syurûq, tt), hlm.

399-406. Bandingkan dengan, Muhammad Abduh, op. cit., hal. 174-175.
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ِجدٌّ ِجدُُّهنَّ َثَالثٌ قَالَ وسلمعليهاهللاصلىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ ُهَريـَْرةَ َأِىب َعنْ 
) أبو داود والنسائى وإبن ماجةرواه(َوالرَّْجَعةُ َوالطََّالقُ النَِّكاحُ ِجدٌّ َوَهْزُهلُنَّ 

Bersumber dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda:
“Ada tiga perkara yang sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu bisa
menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh,
yaitu nikah, talak, dan rujuk." (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi dan Ibnu
Majah). 3

43

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam

menjatuhkan talak kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar

mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula

suami diwajibkan menjamin nafkah bekas isterinya selama ia menjalani masa

'iddah. Di samping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi

terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala

persoalan melalui pikirannya. Berbeda dengan wanita yang sangat mudah

dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut

Rumah Tangga. Oleh karena itu jika hak talak diberikan kepada isteri maka

keutuhan rumah tangga akan sering goyah. Disebabkan karena masalah kecil saja

dapat menyebabkan isteri menjatuhkan talaknya, sesuai dengan tuntutan emosi

mereka.34
44

Selanjutnya terkait dengan tata cara menjatuhkan talak para ulama berbeda

pendapat mengenai perlu tidaknya saksi dalam menjatuhkan talak tersebut.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan di

44Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Juz II, hlm. 210-211.
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hadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja

sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan

sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Di samping itu, menurut

mereka tidak ada hadis dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat yang

menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Dalam hal ini

jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa talak sah

tanpa harus dipersaksikan dihadapan orang lain. Sebab talak adalah termasuk hak

suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya. Dan tidak

ada keterangan dari Nabi SAW., maupun para sahabatnya yang menunjukkan

adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya.3545 Berbeda dengan ulama Syi'ah

Imamiyah yang berpendapat bahwa mempersaksikam talak menjadi syarat sah

talak, menurut ulama Syi’ah:

فقالو إن اإلشهاد شرط ىف ضحة الطالق واستدلوا بقوله اهللا سبحانه ىف 
سورة الطالق (واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة هللا) فذكر 
الطرباشي أن الظاهر أنه أمر باإلشهاد على الطالق وأنه مروى عن أئمة 

عليهم أمجعني وإنه للوجوب وشرط ىف صحة أهل البيت رضوان اهللا
الطالق

Mereka berkata: Mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak
alasan mereka, yaitu firman Allah SWT QS. al-Thalaq (danpersaksikan
olehmu dengan dua saksi yang adil diantara kamu dan tegakkanlah

45Lihat Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm.
88. Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, (Beirut : Dar al-Ilm al-
Malayin, tt), Juz VII, hlm. 483. Muhammad al-Kharasyi al-Malikiy, Syarah Khalil al-Kharasyi, (Kairo
: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, tt), Juz XII, hlm. 381.
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kesaksian karena Allah) al-Thabrisi menyebutkan pada zahirnya ayat ini
memerintahkan menghadirkan saksi untuk menjatuhkkan talak, dan ada
diriwayatkan dari ahli Bait semua, dan mempersaksikan talak hukumnya
wajib serta masuk syarat sahnya talak.36

46

C. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

1. Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata

Peraturan Peraturan Perundangan tentang Hukum Acara Perdata yang

berlaku sekarang ini, baik dalam HIR maupun RBg merupakan warisan

Pemerintahan Hindia Belanda yang sudah berumur puluhan atau bahkan ratusan

Tahun. Mengingat usianya yang sudah mencapai sekitar 1 abad. Peraturan

Hukum Acara Perdata sesungguhnya memerlukan berbagai penyesuaian hukum

agar memiliki relevansi perkembangan zaman. Peradilan Agama adalah

Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan

peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena

itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana
cara orang bertindak ke muka pengadilan Agama dan juga mengatur
bagiamana cara Peradilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya,
untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan
Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di
samping sebagai Peradilan Khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia,
yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk
mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.
Untuk melaksanakan tugas pokok (menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan

46Muhammad Malullah, al-Syi’ah wa al-Mut’ah, (Riadh : Maktabah Ibnu Taimiyah, tt),
hlm.19. Abu Ja’far Muhammad bin Ya’kub bin Ishaq Kulaini Razi, al-Kafi Fiy Ilm al-Din, (Jakarta :
Nur al-Huda, 2012), Jilid V, hlm. 455. Abu Ja’far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, Tahzib al-
Ahkam,(Jakarta : Nur al-Huda, 2012), Juz VII, hlm. 255.
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keadilan) maka peradilan Agama dahulunya, mempergunakan acara yang
terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan
acara dalam hukum tidak tertulis (hukum formil Islam yang belum
diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia).47

Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah

diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2003, yang mulai berlaku

sejak tanggal diundangkan, Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkrit.

Pasal 54 dari undang-undang tersebut berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus

dalam undang-undang ini.”3848

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang

bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan yaitu :

(1) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 dan (2) yang
berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundang-undangan
yang menjadi inti hukum Acara Perdata Peradilan Umum, yaitu: (1) HIR
(Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen
Indonesia yang di Baharui), (2) Rbg (Rechts Reglemet Buitengewesten)
atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar
Jawa–Madura, (3) Rsv (reglemnt op de Burgelijke Rehtsvordering) yang
zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie, (4) Bw
(Buigelijke wetboek) atau disebut juga Kitab Undang Undang Hukum
Perdata eropah, dan (5) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang

47Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3
tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Pasal 54.

48Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung diamandemen dengan
Undang-undang Nomor 5 tahun 2005, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan.
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Peradilan Umum. Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara
Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan
Peadilan agama, antara lain : (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970,
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, (2) Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung da tela
diamandemen dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2005, dan (3)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975, tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.39

49

Jika demikian maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal

harus memperhatikan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah

diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2003, ditambah dengan 8

macam peraturan perundang-undangan yang tadi telah disebutkan .selain dari itu,

pada suatu ketika Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses

menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara

Peradilan Agama.

2. Kekuasaan dan Kewenangan Dalam Hukum Acara Perdata

Kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata,

biasanya menyangkut dua hal yaitu tenang “Kekuasan Relatif” dan “Kekuasaan

Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan

gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai :

Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam
perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama
tingkatan. Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah tertentu atau

49Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang
Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama,
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dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tentang dalam hal ini meliputi
satu kota madya atau satu kabupaten.atau dalam keadaan tertentu sebagai
pengecualian. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan
dengan pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan
sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.4050

Menurut teori Hukum Acara Perdata Peradilan Umum (tentang tempat

mengajukan gugatan) apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan

negeri mana saja, diperbolehkan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada

eksepsi dari pihak lawan. Juga boleh saja orang memilih untuk berperkara di

muka pengadilan Negeri mana saja sepanjang mereka sepakati. Pengadilan Negeri

dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut di samping boleh juga

menolaknya. Dalam prakteknya, Pengadilan Negeri tidak mau menerima

gugatan/permohonan yang seperti itu, sekaligus memberikan saran ke pengadilan

negeri mana seharusnya gugatan/ permohonan itu diajukan. Ketentuan umum

Peradilan Umum tersebut berlaku juga untuk Peardilan Agama sebagaimana

ditunjukan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut diartikan sebagai :

Kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis
Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaanya dengan jenis
perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lain misalnya:
Pengadilan Agamalah berkuasa atas perkara perkawinan mereka yang
beragama Islam sedangkan bagi yang non Muslim menjadi kekuasaan
Peradilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili
perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di
Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari

50Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang
Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama,
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Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh
diajukan ke Pengadilan Tinggi.41

51

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk

meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya

atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan

Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga, pihak

tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi Absolut” dan jenis

eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan

boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat Banding atau Tingkat

Kasasi . Pada tingkat Kasasi eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antar tiga

alasan yang memperbolehkan orang memohon Kasasi dan dapat dijadikan alasan

oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang

telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

c. Surat Kuasa

Menurut peraturan perundang–undangan yang ada, beracara di muka

pengadilan dapat dilakukan secara langsung, tetapi dapat juga secara tidak

langsung dengan mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain yaitu penerima

kuasa. Pemberian kuasa diatur dalam pasal 123 HIR /147 Rbg yang menyebutkan

bahwa pihak–pihak yang berperkara dapat mengajukan perkaranya itu kepada

orang lain dengan surat kuasa khusus. Bagi penggugat dapat mencantumkan

pemberian kuasa itu dalam surat gugatan. Apabila gugatan diajukan secara lisan,

51Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang
Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama.
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pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan dan ketua Pengadilan Negeri akan

mencatat atau menyuruh mencatatkan. Sebagai catatan surat kuasa khusus tidak

diperlukan bagi seorang jaksa atau pegawai negeri yang mewakili negara.

Demikian pula surat kuasa khusus tidak diperlukan pula untuk pengurus/direksi

suatu perusahaan. Dalam pasal 1729 BW dinyatakan :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan seseorang memberikan
kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya
menyelenggarakan suatu urusan” dengan demikian penerimaan kuasa
bertindak mewakili pemberi kuasa. Dalam pasal 1795 BW ditegaskan
pula bahwa “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, artinya
menunjukan kepada macam perkara tertentu dengan perincian seperti
yang tercantum dalam kuasa yang diberikan, misal soal warisan, jual beli
dan sebagainya. Apabila hakim ragu–ragu, ia dapat memerintahkan si
pemberi kuasa hadir sendiri ke muka pengadilan untuk menjelaskan apa
isi yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dengan tujuan untuk
menghindari kemungkinan melampaui kuasa yang diberikan dan supaya
pemberi kuasa tidak dirugikan, apabila terjadi penerima kuasa melampaui
kuasa yang diberikan, maka peristiwa itu dianggap tidak pernah
ada/terjadi dan pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa supaya
menghentikan tindakan yang melebihi kuasa itu disebut action en
desavue.42

52

Syarat sahnya Kuasa Khusus; Ada beberapa syarat sah surat kuasa

khusus, yaitu :

(1) Harus berbentuk tertulis, yaitu: (a) Dibuat panitera Pengadilan Negeri
yang dilegalisir oleh KPN atau hakim, (b) Akta di bawah tangan,
(c)Berbentuk akta autentik yang dibuat notaris; (2) Menyebut identitas
para pihak (pemberi dan penerima kuasa yaiu nama, pekerjaan, alamat
dan lain – lain), (3)Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan atau
hal pokok yang menjadi sengketa,  (4) Isi kuasa yang diberikan,
menjelaskan kekhusussan isi kuasa dalam batas – batas tertentu artinya
apabila tidak disebut dalam kuasa itu, penerima kuasa tidak berwenang
melakukannya, (4) Penegasan kompetensi relatif, yaitu wilayah

52Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 1729 BW dan Pasal 1795
BW.
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Pengandilan Negeri mana akan diperiksa, (5) Memuat hak substitusi
(pelimpahan). Apabila penerima kuasa berhalangan dapat melimpahkan
kepada orang lain perkara tidak macet.43

53

Pada dasarnya syarat–syarat di atas bersifat komulatif, bukan alternatif

artinya harus semua persyaratan dipenuhi. Salah satu syarar tidak dipenuhi

mengakibatkan surat kuasa menjadi cacat hukum dengan sendirinya kedudukan

penerima kuasa tidak sah, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

atau semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa tidak sah dan tidak

mengikat. Adapun formulasi surat kuasa khusus dipertegas dalam SEMA tanggal

23 Januari 1971.

3. Beberapa Istilah Dalam Hukum Acara Perdata

Ada beberapa istilah terkait dengan Acara Perdata di Peradilan Umum dan

Peradilan Agama, yaitu :

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya kemuka

pengadilan Perdata. Pengugat disebut sebagai eiser (Belanda) atau al-mudda’y

(Arab). Penggugat mungkin sendiri mungkin gabungan dari beberapa orang,

sehingga munculah istilah Pengugat I, Penggugat II dan seterusnya, juga mungkin

memakai kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa penggugat I, Kuasa Penggugat II

dan seterusnya. Sebagai kuasa atau wakil dari penggugat, seseorang harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

53Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 1796 BW.
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(1) Harus mempunyai surat kuasa Khusus (Pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal
147 Rbg), (2) Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan
(pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal 147 Rbg), (3) Ditunjuk sebagai kuasa atau
wakil dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan, (4)Ditunjukan
oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan,
(5)Memenuhi syarat dalam peraturan menteri kehakiman no 1/1965
tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman nomor ZP 14/2/II
tanggal 7 oktober 1965 tentang POKPOL, (6) Telah terdaftar sebagai
advokat.44

54

Sementara Tergugat adalah lawan dari penggugat atau gedagde (Belanda)

atau al mudda’a (Arab). Keadaan Tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin

gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa.  Gabungan penggugat atau

Tergugat ini disebut “kumulasi subjektif “ artinya subjek hukum yang bergabung

dalam berperkara. Sebagai wakil atau kuasa hukum khusus dari tergugat,

seserorang harus memenuhi syarat sebagi berikut:

a) Harus mempunyai surat kuasa khusus, b) Ditunjuk oleh tergugat
sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan, c) Memenuhi syarat
Peraturan menteri Kehakiman jo. Keputusan menteri kehakiman no Z P
14/2/II tanggal 7 oktober 1965 tentang POKPOL, dan d) Telah terdaftar
sebagai Advokat.45

55

b. Pemohon, Termohon dan Gugatan

Dalam proses Hukum Acara perdata di peradilan umum di samping

peradilan dalam arti sesungguhnya, ada kemungkinan seseorang memohon

kepada pengadilan untuk meminta ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak

bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak

54Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal 147
Rbg., dan Pasal 123 ayat 1 HIR/ Pasal 147 Rbg.

55Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal 147
Rbg., dan Pasal 123 ayat 1 HIR/ Pasal 147 Rbg.
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ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Sedangkan proses Hukum Acara

Perdata di Peradilan agama terutama dalam perkara–perkara perkawinan,

walaupun disebut “pemohon“ atau “Termohon” atau “permohonan tidaklah

mutlak selalu berarti perkara voluntaria sepenuhnya seperti teori umum Hukum

Acara Perdata., dijelaskan sebagai berikut :

Memahaminya sebagai contentiosa ataukah voluntaria harus melihat
konteksnya Orang yang memohon disebut dengan istilah “Pemohon” atau
introductief request (Belanda), atau almudda’y (Arab). Misalnya dalam
pasal 65–72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang permohoan
cerai talak. Di sini, suami sebagai Pemohon, istri sebagai termohon,
produk Pengadilan Agama adalah penetapan tetapi istri maupun suami
berhak Banding dan seterusnya Kasasi, sehingga status Suami (pemohon)
di situ sama seperti Penggugat dan istri sama seperti Tergugat.46

56

Dalam Hukum Acara di Peradilan Umum, Termohon sebenarnya dalam

arti “asli” bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang

untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena Termohon

mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon. Jadi dalam arti asli,

termohon tidak imperatif hadir di depan sidang seperti halnya tergugat. Artinya

sekalipun termohon tidak hadir, bila permohonan cukup beralasan (terbukti)

maka Permohonan akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

Dijelaskan bahwa dalam Peradilan Agama sama halnya dengan istilah

Termohon, Termohon juga di lingkungan Peradilan Agama pertama kali muncul

bersamaan dengan munculnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, di mana di dalam Undang-undang

56Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang
Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Pasal 65–72.
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dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan “permohonan“ oleh “pemohon.”

Permohonan di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak

bisa dianggap sebagai voluntaria sepenuhnya (seperti aslinya) sehingga kalau

suami sebagai pemohon maka istri sebagai termohon. Misalnya Pasal 38

Peraturan Pemerintah Nomor 9 than 1975 tentang permohonan pembatalan

perkawinan, di sini disebutkan istilah “permohonan” tetapi pemohon harus

disebut penggugat dan termohon harus disebut tergugat sedangkan produk

Pegadilan Agama harus putusan.

Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara

gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh

pengadilan. Dalam gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya

atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar

haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang

diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya

suatu putusan hakim. Dalam hal ini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim

yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan

siapa yang tidak benar, sebagai berikut :

Hukum Perdata sebagaimana dimaklumi adalah mengatur hak dan
kewajiban antara seseorang dengan orang lain, sedangkan Hukum Acara
Perdata adalah mengatur tentang cara mewujudkan/mempertahankan
Hukum Perdata itu. Apakah seseorang mau menggugat atau tidak,
sekalipun ada haknya yang diperkosa oleh orang lain, sepenuhnya
terserah kepada orang itu sendiri. Yang sama sekali tidak ada sangkut
pautnya dengan sipapun, sebab yang demikian itu adalah hak prive
(pribadi)nya sendiri. Itu berarti, sekalipun seseorang diperkosa haknya
oleh orang lain, kalau ia diam saja tidak mau menggugat.tidak bisa
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dipaksakan supaya ia menggugat. Sebaliknya sekalipun tidak ada hak
perdatanya yang diperkosa oleh seseorang tetapi ia secara mau coba-coba
menggugat nekad, juga tidak bisa dilarang. Menurut ketentuan pasal 118
HIR gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang
ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam
praktek disebut surat gugat atau surat gugatan. Oleh karena gugatan harus
diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka
kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Ketua
Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan pasal 120 HIR akan membuat
atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud. Menurut Yurisprudensi
surat gugat yang bercap jempol harus dilegalisasi terlebih dahulu.
Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisasi. Berdasarkan
Yurisprudensi bukanlah batal, tetap akan dikembalikan untuk dilegalisasi
kemudian. Surat gugat harus ditandatangani oleh penggugat atau
wakilnya. Yang dimaksud dengan wakil adalah seorang kuasa yang
sengaja di beri kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus. Untuk
membuat dan menandatangani surat gugat. Oleh karena surat gugatan
ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan
oleh pemberi kuasa kepadanya.maka tanggal pemberian surat kuasa harus
lebih dahulu dari tanggal surat gugat. Suatu perkara yang terdiri dari dua
pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang berlawanan disebut Jurisdictio
contentiosa atau “ Peradilan yang sesungguhnya “ karena peradilan yang
sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau vonnis
(Belanda) atau al-qada’u (Arab).4857

c. Permohonan dan Jawaban

Dalam perkara yang disebut permohonan dalam Hukum Acara Perdata di

Peradilan Umum tidak terdapat sengketa, disini hakim hanya sekedar memberi

jasa-jasanya sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Hakim tersebut

mengeluarkan sebuah penetapan atau lazimnya disebut putusan declaratoir yaitu

suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam persolan ini

hakim tidak memutus sesuatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Ciri-

57Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 120 HIR.
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ciri Permohonan: (1) Acara permohonan bersifat Voluntoir, (2) Terdapat satu

pihak yang berkepentingan, (3) Tidak mengandung sengketa, (4) oleh Peraturan

Perundang-undangan, (5) Putusan Hakim berupa penetapan, dan (6) Upaya

Hukumnya adalah Kasasi.49
58

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan disebut

jurisdictio voluntaria atau “pengadilan tidak sesungguhnya. Dikatakan Peradilan

tidak sesungguhnya karena pengadilan di ketika itu sebenarnya hanya

menjalankan fungsi executive power bukan judicative power. Karena peradilan

tidak sesungguhnya maka produk pengadilan adalah penetapan atau beschikking

(Belanda) atau al isbat (Arab). Dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

khusus untuk perkara–perkara Perkawinan ada perkara yang sepertinya

voluntaria, tetapi kenyataanya adalah contentiosa, sehingga dalam keadaan

seperti ini, namanya permohonan, bentuknya seperti gugatan, begitu pula dengan

hasil produknya bias berupa penetapan ataupun putusan tergantung konteks

perkara tersebut,50
59 dijelaskan sebagai berikut :

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk
menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 ayat 2
Rbg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara
tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, tetapi
dapat juga berupa bantahan (verwee). Pengakuan berarti membenarkan isi
gugatan penggugat, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya,
sehingga kalau tergugat membantah penggugat harus membuktikan.

58Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 121 HIR.
59Misalnya dalam perkara perceraian yang mempunyai hak untuk Mengajukan Permohonan

adalah Suami yaitu dengan mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal istri baik secara lisan maupun tulisan. Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,
(Jakarta : Karya Anda, 200), Pasal 129.
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Walaupun pengakuan diberikan oleh salah satu pihak yang berperkara,
namun merupakan alat buti. Pengakuan harus dibedakan dari referte
(referte aan het oordeel rechters), kedua–duanya merupakan jawaban
yang tidak bersifat membantah. Kalau pengakuan itu merupakan jawaban
yang membenarkan isi gugatan, maka referte berarti menyerahkan
segalanya kepada kebijaksanaan perkara itu tidak secara langsung
menyangkut kepentingannya, melainkan kepentingan orang lain. Jadi
setengahnya bersikap masa bodoh.5160

Apabila tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim, ia

di dalam tingkat banding masih berhak mengajukan bantahan. Meskipun HIR

tidak menyebutkan, akan tetapi sudah selayaknya kalau jawaban tergugat itu

disertai dengan alasan–alasan karena dengan tergugat hanya sekedar menyangkal

gugatan saja, tetapi harus diberi alasan apa sebabnya ia menyangkal. Sangkalan

yang tidak cukup beralasan dapat dikesampingkan oleh hakim, demikian putusan

Raad Justisi Jakarta 1 April 1938. Pasal 113 Rv mensyaratkan agar bantahan

tergugat itu disertai alasan–alasan. Menurut pasal 136 HIR (pasal 162 Rbg) maka

jawaban yang beupa tangkisan (eksepsi), kecuali tangkisan tentang tidak

berkuasanya hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi

diperiksa dan diputus bersama–sama dengan pokok perkara. Bantahan (verweer)

pada hakekatnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak dan bantahan tergugat

ini dapat terdiri dari tangkisan atau eksepsi dan sangkalan.52
61

d. Replik dan Duplik

60Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR,
pasal 283 Rbg.

61Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 113 Rv, dan Pasal 136 HIR
(pasal 162 Rbg.
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Setelah mengajukan jawaban, tahapan pemeriksaan perkara perdata di

Pengadilan Negeri selanjutnya adalah replik yaitu tanggapan penggugat terhadap

jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis

maupun secara lisan. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan

gugatannya dengan mematahkan alasan–alasan penolakan yang dikemukakan

tergugat dalam jawabannya. Setelah penggugat mengajukan replik, tahap

pemeriksaan selanjutnya adalah duplik, yaitu tanggapan tergugat terhadap replik

yang diajukan penggugat, sama halnya dengan replik, duplik ini pun dapat

diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat untuk

meneguhkan jawabannya lazim berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.53
62

4. Pembuktian, Putusan, Banding dan Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata

a. Pengertian, Azas dan Sistem Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan’ adalah :

Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang
dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi
membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam
perkara perdata di muka Pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah
oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan. Untuk
membuktikan, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya,
menghadirkan atau mengetengahkannya ke muka sidang, tidak usah
menunggu diminta oleh siapa pun.54

63

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam Pasal

1865 BW, Pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna

62Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 113 Rv, dan Pasal 136 HIR
(pasal 162 Rbg.

63Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR,
pasal 283 Rbg.
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saja yaitu: “Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak

orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan

adanya hak itu adanya peristiwa tersebut.” 5564

Sistem (dari bahasa Inggris, system) artinya suatu rangkaian prosedur

yang telah merupakan suatu kebulatan (kesatuan) untuk melaksanakan sesuatu

fungsi, jadi pengertiannya sama sekali lain dengan sistem (dari bahasa Belanda

sisteem) yang artinya cara. Sistem Hukum Acara Perdata menurut HIR/RBg

adalah berdasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan

mengadili perkara perdata terkait mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah

diatur dalam HIR/RBg, karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan

pada kebenaran formal itu. Sistem ini sudah lama ditingalkan karena keperluan

hukum dan praktek penyelenggaraan peradilan, sehingga dipakailah Hukum

Acara Perdata yang bukan hanya terdapat di dalam HIR/RBg tetapi juga yang

didapat dari BW, dari Rv, dari kebiasaan-kebiasaan praktek penyelengaraan

Peradilan, termasuk dari surat-surat Edaran dan petunjuk dari Mahkamah Agung.

Selain daripada itu aliran kebenaran formil juga sudah beralih kepada

kebenaran material. Artinya, meskipun alat bukti secara sah formal telah

mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah

mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau tidak yakin bahwa hal itu telah

terbukti benar secara material, aliran yang disebut terakhir ini dahulunya dianut

64Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR,
pasal 283 Rbg.
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dalam hukum Acara Pidana saja. Bukti-bukti yang dapat dipergunakan dalam

persidangan yang diatur dalam Pasal 164 HIR adalah: (1) Bukti Tertulis (Bukti

Surat), (2) Bukti Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, dan (5) Sumpah.

b. Alat Bukti Tertulis (Bukti Surat) dan Pembuktian Dengan Saksi

Secara umum diatur dalam Pasal 138,164,165,167 HIR, Pasal 285-305

Rbg, Pasal 1867-1894 BW, dan juga Pasal 138-147 Rsv. Stbl 1867-29

Pasal 137 HIR berbunyi :

Kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan
lawannya yang untuk maksud itu diserahkan kepada Hakim”. pasal
tersebut diatas memungkinkan agar diserahkan kepada kedua belah pihak
untuk minta dari pihak lawan agar diserahkan kepada hakim surat - surat
yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa agar ia dapat
meyakinkan isi surat-surat tersebut, serta memeriksa apakah ada alasan
untuk menyangkal keabsahan surat-surat tersebut. Dalam Hukum Acara
perdata mengenal 3 macam surat ialah: a) Surat Biasa, b) Akta Otentik, c)
Akta di Bawah Tangan. Perbedaan dari ketiga macam surat ini, yaitu
dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara
pembuatannya. Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut
kesaksian. Dalam Hukum Acara Perdata pembuktian dengan saksi sangat
penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam Hukum Adat,
di mana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak
dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-
pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan
atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Yang
dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau
rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan - alasan
apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal - hal yag diterangkan
olehnya. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal,
tidak dipandang sebagai penyaksian. 56

65

65Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 138,164,165,167 HIR, Pasal
285-305 Rbg, Pasal 1867-1894 BW, dan juga Pasal 138-147 Rsv. Stbl 1867-29
Pasal 137 HIR, Pasal 171 ayat 2 HIR.
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Seorang saksi dilarang menarik kesimpulan karena hal itu adalah Tugas

Hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut acara

agamanya atau berjanji , bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah

sumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar apabila ia dengan sengaja

memberi keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu

menurut pasal 242 KUHP. Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan

syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan

saksi–saksi yang berasal dari keluarga orang–orang yang dekat dengan suami

istri. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan

antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing–

masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim (Pasal 76 ayat 1 dan 2

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Variasi Alat Bukti Saksi yaitu :

1) Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 orang lelaki yang
beragama Islam, 2) Jika menuduh istri sendiri talah berzina (tidak berlaku
bagi tuduhan terhadap perempuan selain istri) tetapi tidak mampu
mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang beragama Islam dapt dibuktikan
dengan suami mengucapkan sumpah Lia’an., 3) Pembuktian saksi bagi
wasiat harta dalam perjalanan (musafir) oleh 2 orang lelaki yang
beragama Islam, atau boleh 2 orang perempuan beragama Islam semua,
atau oleh 2 orang lelaki yang bukan beragama Islam, atau oleh seorang
lelaki bersama 2 orag perempuan yang semuanya bukan beragama Islam,
4) Pembuktian erkara hudud selain zina, termasuk hudud badan atau qisas
jwa, dengan 2 orang saksi lelaki yang beragama Islam, 5) Pembuktian
saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan
yang beragama Islam yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan,
wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwalian, perdamaian, pengakuan,
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pembebasan, dan lain–lain jenis itu, yang pada umumnya bersifat hak
keperdataan.5766

c. Putusan

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya,

pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara

yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh

Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai

kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Akan

tetapi putusan hakim bukanlah satu–satunya bentuk untuk menyelesaikan

perkara, di samping putusan hakim masih ada Penetapan Hakim. Jadi Putusan

adalah Perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara, dijelaskan sebagai

berikut :

Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg ) membedakan putusan
menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir adalah
putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu
tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat :
a. Menghukum (condemnatoir); Condemnatoir adalah putusan yang

bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
Di dalam putusan condemnatoir diakui hak Penggugat atas prestasi
yang dituntutnya. Hukuman itu hanya terjadi berhubungan dengan
perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang – undang,

66Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 76 ayat 1 dan 2.
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yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat.
Pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk
membayar sejumlah uang.

b. Menciptakan (constitutif); Constitutif adalah putusan yang meniadakan
atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya putusan
perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan
pailit, pemutuan perjanjian(pasal 1266, 1267 BW). Putusan constitutif
ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata serperti
tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi
tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung
pada bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan
keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan
itu diucapkakan tanpa memerlukan upaya pemaksa. Pengampuan dan
kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.

c. Menerangkan (declaratoir); Declaratoir adalah putusan yang isinya
bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa
anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan
merupakan putusan declaratoir. Putusan declaratoir murni tidak
mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah
mempunyai akibat hukum tanpa bantuan daripada pihak lawan yang
dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai
kekuatan mengikat saja.58

67

Di samping Putusan akhir masih dikenal putusan yang bukan akhir atau

disebut juga putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk

memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1

HIR (pasal 196 ayat 1Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak

dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Pasal 190

ayat 1 HIR (pasal 201 ayat 1 (Rbg) menentukan bahwa putusan sela hanya dapat

dimintakan banding bersama–sama dengan permintaan banding terhadap putusan

67Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 185 ayat 1 HIR, Pasal 196
ayat 1 Rbg.
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akhir. Selain pasal 185 ayat 1 HIR yang membedakan antara putusan akhir dan

putusan yang bukan putusan akhir, pasal 48 Rv membedakan antara :

(1) Putusan Preparatoir ; Preparatoir adalah putusan sebagai persiapan
putusan akhir. Tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau
putusan akhir. Sebagai contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua
perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, dan (2)
Putusan Interlocutoir ; Interlocutoir adalah putusan yang isinya
memerintahkan pembuktian misalnya: pemeriksaan untuk pemeriksaan
saksi atau pemeriksaan setempat, kalau putusan praeparatoir tidak
mempengaruhi putusan akhir, maka putusan Interlocutoir ini dapat
mempengaruhi putusan akhir. Sementara Rv masih mengenal 2 putusan
lainnya yang bukan putusan akhir yaitu :  (1)Putusan Insidentil; Putusan
Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu
peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil
berhubungan dengan pokok perkara, seperti misanya putusan yang
membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara (pasal 70,279 Rv),
(2)Putusan provisionil ; Putusan provisionil adalah putusan yang
menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan
agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah
satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan utuk melaksanakan putusan
sela yang mengabulkan putusan provisionil ini Mahkamah Agung
menginstruksikan agar adanya persetujuan khusus dari Mahkamah
Agung, kemudian instruksi tersebut itu dilimpahkan kepada ketua
pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri di
mana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.5968

Pada Azasnya suatu putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan

hukum yang pasti yang dapat dijalankan, pengecualiannya ada yaitu, apabila

suatu putusan dijatuhkan dengan kekuatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

sesuai dengan pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua

putusan yang sudah memepunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang

perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condenmnatoir yaitu

68Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 185 ayat 1 HIR dan Pasal 48
Rv.
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yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu

perbuatan.

Cara melakukan putusan Hakim diatur dalam pasal 195-208 HIR

sehubungan dengan hal ini dikemukakan bahwa pasal 209-222 HIR sesungguhnya

juga mengatur perihal cara melaksankan putusan, khususnya perihal sandera.

Akan tetapi pasal-pasal tersebut berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 1964 jo. Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 dibekukan

artinya tidak dipergunakan dalam praktek. Mahkamah Agung berpendapat bahwa

sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar Falsafah Negara Indonesia,

ialah bertentangan dengan sila Perikemanusiaan. Putusan dilaksanakan dibawah

pimpinan ketua Pengadilan yang mula - mula memeutus perkara tersebut.

Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari

memenuhi putusan tersebut dengan suka rela. Apabila pihak yang dikalahkan itu

tidak mau melaksanakan putusan itu dengan suka rela, baru pelaksanaan yang

sesungguhnya dimulai.

d. Banding

Salah satu upaya hukum biasa adalah banding, lembaga banding diadakan

oleh pembuat undang-undang oleh karena dikhawatirkan bahwa hakim yang

adalah manusia biasa, membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan, oleh

karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan

permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi. Dengan diajukannya

permohonan banding, perkara jadi mentah lagi, Putusan Pengadilan Negeri,
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kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

atau putusan tersebut adalah suatu putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan.

Adapun perosedurnya adalah :

Berkas perkara yang bersangkutan beserta salinan resmi putusan tersebut,
serta surat-surat yang lainnya akan dikirimkan kepada Pengadilan tinggi
untuk dipeiksa dan diputus lagi. Yang akan diperiksa adalah semua surat-
suratnya dengan lain perkataan berkasnya. Jarang sekali terjadi bahwa
yang bersangkutan yaitu penggugat dan tergugat diperiksa lagi oleh
Pengadilan Tinggi. Hal itu hanyalah dilakukan apabila Pengadilan Tinggi
menganggap bahwa pemeriksaan belum sempurna dilakukan dan
menjatuhkan putusan sela dengan maksud untuk memperlengkapi
pemeriksaan tersebut sendiri. Pada umunya seandainya dilakukan
pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi,
pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang
bersangkutan. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghemat waktu
dan biaya. Adalah amat sukar bagi pihak-pihak yang bersangkutan
apabila harus menghadap pada persidangan Pengadilan tinggi yang
terletak di Ibukota Provinsi, pengadilan Tinggi pada taraf banding akan
meneliti apakah pemeriksaan pekara tersebut telah dilakukan menurut
cara yang ditentukan oleh Undang-undang dengan cukup teliti selain itu
akan diperiksa apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pertama sudah
tepat dan benar, putusan Pengadilan Negeri akan dikuatkan. Apabila
putusan tersebut dianggap salah putusan akan dibatalkan dan Pengadilan
Tinggi akan memberi peradilan sendiri, dengan lain perkataan akan
memeberi putusan yang lain yang berbeda dengan putusan pengadilan
negeri. Ada kalanya putusan tersebut dianggap kurang tepat sehingga
putusan tersebut harus diperbaiki. Apabila pemeriksaan perkara dianggap
kurang lengkap, sehigga perlu dilengkapi, dalam hal itu berkas perkara
akan dikirim kembali kepada pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk
dilengkapi atau pengadilan Tinggi akan melakukan pemeriksaan
tambahan sendiri. Untuk memerintahkan hal itu akan dijatuhkan suatu
putusan sela yang dengan jelas memuat hal-hal yang dianggap kurang dan
perlu ditambah pemeriksaanya. 69

668

6

69Undang-undang Nomor 11  tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal
9 ayat 1 dan 2.
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e. Kasasi

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan

membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada

tingkat tertinggi. Dasar hukum bagi Pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung diatur dalam :

Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor
14 tahun 1970 yang berbunyi: “Terhadap Putusan-Putusan yang diberikan
tingkat akhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah
Agung, Kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. Undang-undang
Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985, mengatur hukum Acara bagi
Mahkamah Agung sehubungan dengan tugasnya untuk memberikan
putusannya dalam Tingkat Kasasi. Permohonan Kasasi dapat diajukan
secara tertulis dan lisan melalui panitera Pengadilan Tingkat Pertama
yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah
putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada
Pemohon Pasal 46 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985). Apabila
lewat tanpa ada permohonan Kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara,
maka pihak yang diperkarakan, maka pihak yang berperkara dianggap
telah menerima putusan.70

61

f. Peninjauan Kembali

Dalam Hukum Acara yang diatur dalam Rv untuk memenuhi rasa

keadilan bagi para pencari keadilan dibuka kemungkinan untuk membuka

kembali perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut sudah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Peraturan Perundang-undangan

istilah Peninjauan Kembali disebut dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 19

tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan :

70Undang-undang Nomor 11  tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal
10 ayat 1 dan 2.
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“Terhadap keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, dapat dimohonkan peninjauan Kembali, hanya apabila terhadap hal-
hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang–undang.” Istilah ini
juga digunakan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 13 tahun 1965
tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah
Agung yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang –
Undang.” 62

71

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

mengatur lembaga peninjauan Kembali secara terarah dan lengkap. Dengan

demikian, maka dewasa ini ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk peninjauan

kembali khusus perkara perdata adalah pasal 66-76 Undang-undang Mahkamah

Agung no 14 tahun1985, sedangkan untuk perkara Pidana tetap berlaku peraturan

yang terdapat dalam KUHAP. Dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 tahun

1985 dinyatakan:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan
alasan-alasan sebgai berikut: a). Apabila putusan didasarkan pada suatu
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah
perkaranya diputus atau berdasarkan pada bukti-bukti yang kemudian
oleh Hakim pidana dinyatakan Palsu, b)Apabila setelah perkara diputus,
ditemukan surat - surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu
perkara diperiksa tidak dapat diketemukan, c) Apabila ia telah dikabulkan
suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, d)
Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab–sebabnya, e)Apabila antara pihak-pihak yang
sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh
Pengadilan ynag sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang

71Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Mahkamah Agung, Pasal 31.
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bertentangan satu dengan yang lain, f)Apabila dalam suatu putusan
terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.63

72

g. Eksekusi

Ada 3 macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara Perdata yaitu:

Pertama, Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 HIR dan
seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
Apabila seseorang enggan untuk dengan suka rela memenuhi isi putusan
dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum
putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu
telah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita
eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-
barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang
harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah dengan semua biaya
sehubungan pelaksanaan putusan tersebut Jika sebelumnya belum pernah
dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian
banyak barang-barang bergerak dan apabila diperkirakan masih tidak
mencukupi, juga dilakukan kepada barang-barang tidak bergerak milik
pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran
sejumlah uang yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan
tersebut. Penyitaan yang dilakukan tersebut dia atas disebut Sita
eksekutorial.64

73

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal ada 2 macam Sita esekutorial yaitu:

(1) Sita Eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan, dan (2) Sita
Eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi kaena
sebelumnya tidak ada sita jaminan Ketentuan Pasal 201-205 HIR
mengatur tentang cara bagaimana pelaksanaan harus dilakukan apabila
dalam waktu yang bersamaan diajukan untuk melaksanakan dua putusan
atau lebih terhadap orang yang sama. Harus diingat bahwa permohonan
tersebut harus berdasarkan, dalam arti putusan-putusan yang dimaksud
memang harus dilaksanakan, ini berarti bukan suatu keharusan atas
perkara yang masih sedang diperiksa, lalu ditunggu hingga sampai
selesai, untuk kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Apabila
ternyata bahwa hasil pelelangan seluruh baranng-barang yang disita, tidak
cukup untuk membayar semua hutang-hutang yang harus dibayar, maka

72Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 66-76.
73Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 196 HIR.
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pendapatan lelang itu akan dibagi seimbang dengan hutang yang ditagih
oleh masing-masing, untuk sisanya yang belum dibayar tetap merupakan
utang apabila tergugat mempunyai barang-barang lagi dikemudian hari
maka barang-barang tersebut dapat dimohonkan agar disita untuk dilelang
lagi. Sehubungan dengan sisa utang yang belum dibayar tersebut diatas
akan dikutip ketentuan yang mengatur perihal kadaluarsa utang piutang
dalam Stbl 1832 no. 41 yang terdapat dalam Kitab Engelbrecht di bagian
belakang BW pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Segala tagihan yang
ditimbulkan karena putusan hakim atau karena surat utang yang dibuat di
hadapan Notaris bekardaluarsa setelah lampaui atau diakui atu sejak
dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri untuk membayar.”65

74

Kedua, Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR di mana

seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Ketentuan tersebut

berbunyi :

1) Jika seseorang dihukum akan melakukan perbuatan, tidak melakukan
perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Hakim, bolehlah pihak
yang dimenangkan dalam putusan Hakim itu meminta kepada Pengadilan
Negeri dengan pertolongan ketuanya baik akan didapatkannya, jika
putusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyak harus diberitahukan
dengan tertentu, jika permintan itu dilakukan dengan lisan maka hal itu
harus dicatat, 2) Ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan
Pengadilan Negeri, sesudah diperksa atau dipanggil orang yang berutang
itu dengan patut , maka sebagimana dengan menurut pendapat Pengadilan
Negeri, permitaan itu ditolak atau dinilai harga perbuatan yang
diperintahkan, akan tetapi yang tiada dilakukan itu sebesar jumlah yang
dikehendaki oleh sipeminta atau sebesar jumlah yang kurang daripada itu.
Dalam hal jumlah itu ditetapkan maka orang yang berutang itu dihukum
akan membayar jumlah itu.66

75

Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan

yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang. Tergugat lalu dihukum

untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti daripada pekerjaan yang ia

74Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 201-205 HIR.
75Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 225 HIR.
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harus lakukan berdasr Putusan Hakim. Yang menilai besarnya enggantian ini

adalah Ketua Pengadlan Negeri yangbersangkutan. Perlu dicatat bahwa bukan

putusan pengadilan negeri saja, akan tetapi putusan pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agungapun dapat diperlakukan demikian, tegasnya putusan yang

sedang dilaksanakan itu. Yang lebih menarik perhatian adalah bahwa perubahan

putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan Ketua pengadilan Negeri yang sedang

memimpin eksekusi tersebut. Dengan demikian, tidak dalam sidang terbuka.

Ketiga, Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi

tidak diatur dalam HIR, dijelaskan bahwa prihal eksekusi Riil ini tidak diatur

dalam HIR, meskipun eksekusi riil ini tidak diatur secara seksama dalam HIR,

namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan karena dalam praktek sangat

dipelukan. Ketentuan pasal 1033 RV yang mengaur perihal eksekusi Riil

berbunyi:“Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu

barang yang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka

Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seseorang jurusita supaya

dengan bantuannya alat kekuasaan negara barang itu dikosongka oleh orang yang

dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaanya.”


