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ABSTRAK 

 

 
Nama Mahasiswi : Samsan   
Judul Skripsi : Pandangan Hukum islam tentang Peranan Perempuan 

dalam Membangun Keluarga Sehat dan Sejahtera  
 

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum 

Islam tentang peranan perempuan dalam membangun keluarga sehat. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang perempuan dalam membangun keluarga 

sehat dan sejahtera, dan bagaimana peran perempuan dalam membangun 

keluarga sehat dan sejahtera, dan bagaimana peran perempuan dalam 

membangun keluarga sehat dan sejahtera. 

Penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dengan library 
research dengan menggunakan teknik induktif, deduktif dan komperatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: pandangan hukum Islam terhadap 

perempuan dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera adalah boleh 

saja, karena manusia diciptakan oleh Allah swt. sama dan sederajat, tidak ada 

perbedaan antara keduanya, kecuali derajat takwa yang dimilikinya. 

Perempuan berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam 

peranannya dalam mengatur dan membangun rumah tangga agar tercipta 

keluarga yang sehat dan sejahtera, karena dimana perempuan itu adalah 

memang serat dengan urusan rumah tangga, karena satu kelebihannya 

dibanding dengan kaum laki-laki, yaitu sifat keibuannya yang memang tidak 

dimiliki oleh laki-laki. 
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   BAB  I 

   PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

negara hukum. Hal ini dapat kita temukan dalam penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Oleh karena itu sebagai 

negara hukum harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara 

Republik Indonesia, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan 

lembaga-lembaga negara lainnya harus berlandaskan hukum dan 

dipertanggung-jawabkan secara hukum. 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki 

salah satu ciri atau dikenal adanya suatu lembaga peradilan yang 

independen (bebas) dan tidak memihak keberadaan atau bentuknya. Suatu 

lembaga peradilan dalam negara hukum dimaksudkan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan, pelanggaran-pelanggaran hukum 

yang terjadi dan demi tegaknya hukum yang berlaku.1 Sehubungan dengan 

hal ini di dalam negara Republik Indonesia dikenal pun “Kekuasaan 

                                                 
1Gatot Supramono, Hukum Pembentukan di Peradilan Agama, (Cet. I, Alumni 

Bandung, 1993), h. 2. 
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Kehakiman”, Kekuasaan kehakiman dilakukan dalam sebuah Mahkamah 

Agung. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Adapun yang dimaksud 

dengan kekuasaan kehakiman adalah 

 “Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi 
terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”,2 

Olehnya itu dengan kekuatan atau kekuasaan kehakiman yang 

independen ini mengandung makna bahwa kekuasaan yang bebas dari 

hakim jauh dari campur tangan pihak kekuasaan negara manapun dan 

bebas dari paksaan. 

Dengan kebebasan tersebut, maka seorang hakim dapat leluasa 

memberikan putusannya kepada para pencari keadilan. Hakim tidak boleh 

terpaku pada ketentuan Undang-Undang yang menerapkan begitu saja 

sesuai dengan bunyi pasalnya, akan tetapi hakim diwajibkan menggali, 

memahami hukum dan rasa keadilan yang benar-benar hidup dalam 

masyarakat, sehingga tujuan peradilan yang bebas dan tidak memihak 

dapat terwujud, dimana hakim memberikan putusan yang sesuai dengan 

kebenaran dan keadilan. 

                                                 
2Ibid., h. 2. 
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Dalam era globalisasi abad XXI sekarang ini, Hakim pada 

Pengadilan Agama Polewali Mamasa dapat diterima semua orang dalam 

arti kata berada pada rambu-rambu kebenaran sehingga setiap produk 

keputusan dihasilkan oleh Pengadilan Agama memberikan jaminan 

kepastian hukum dalam masyarakat Polewali pada khususnya dan 

Indonesia pada umumnya.  

 Diketahui bahwa tugas hakim adalah mengambil dan menjatuhkan 

keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat 

menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. 

Apabila putusan hakim hendak menjatuhkan keputusan maka ia akan selalu 

berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh 

masyarakat, dan hakim akan merasa lebih legah apabila ia dapat 

memuaskan para pencari keadilan atas putusannya.3  Oleh karena itu, 

untuk dapat memberikan keputusan dan dapat diterima oleh semua pihak 

(pencari keadilan dan hakim) maka ia harus bisa meyakinkan dengan 

alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu 

tepat dan benar sehingga dapat terwujud sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan 

ajaran dan petunjuk Al-Quran dan Hadis. 

                                                 
3Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Indonesia, (Cet. 9 : Yogyakarat: Liberty,  

1988), h. 163. 
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Bahwa era reformasi yang semakin gencar sekarang ini, menuntut 

adanya transparansi dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, maka 

penulis merasa terpanggil memilih judul ini karena penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa setiap anggota masyarakat merasa memiliki hak dan 

kewajiban dalam menata kehidupan sehari-harinya baik di masa yang 

akan datang maupun di masa kini. 

Bahwa dalam setiap produk keputusan yang dilahirkan oleh 

pengadilan, ia berkewajiban penuh membuat sesuatu putusan yang 

disadari atas pertimbangan hukum. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi 

fokus permasalahan adalah: Bagaimana proses pengambilan keputusan 

pada kantor Pengadilan Agama Polewali Mamasa menurut tinjauan hukum 

Islam. 

Dari pokok masalah di atas, maka penulis mencoba mengemukakan 

beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi proses pengambilan keputusan yang adil kepada 

pencari keadilan di Kabupaten Polewali Mamasa? 

2. Bagaimana proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama 

ditinjau dari Hukum Islam di Kabupaten Polewali Mamasa? 
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C.  Hipotesis 

1. Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang adil kepada para 

pencari keadilan di Kabupaten Polewali Mamasa ialah bahwa dalam 

hal ini para Hakim selalu mengutamakan asas keadilan dengan 

berpedoman kepada hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia. 

Oleh karena itu dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

selalu: “DITULIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”. 

2. Proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama ditinjau dari 

hukum Islam bahwa di era reformasi sekarang ini para Hakim Agama 

adalah menjatuhkan putusannya semakin dituntut untuk lebih transparan 

dalam membuat putusannya dengan mengutamakan pembuktian dari 

para pihak yang berperkara. 

D.  Pengertian Judul 

Sebagai judul yang penulis uraikan di atas, yaitu: 

Proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama di Kabupaten 

Polewali Mamasa menurut Hukum Islam. Maka untuk memperjelas 

pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan makna yang 

terkandung kata demi kata yang terdapat dalam judul ini. 
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- Proses yaitu jalannya atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. 

- Pengambilan keputusan yaitu hasil proses untuk mengambil suatu 

keputusan. 

- Pengadilan Agama adalah suatu lembaga tempat pencari keadilan 

khususnya bagi yang beragama Islam. 

- Hukum yaitu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di 

Pengadilan.4  

E.  Tinjauan Pustaka 

Menurut pengetahuan penulis, sejauh ini belum ada tulisan yang 

khusus membahas tentang apa yang penulis angkat yaitu “Proses 

Pengambilan Keputusan di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam”. Oleh 

karena itu, penulis berusaha untuk memaparkan yang berkaitan dengan 

judul tersebut pada bab-bab berikutnya. 

Dan adapun referensi dan literatur yang kami gunakan dalam 

penulisan sangatlah terbatas karena buku yang kami gunakan masih sulit 

kami dapatkan. Referensi yang kami jadikan sebagai acuan seperti 

dijelaskan dalam buku Sudikno Mertokusumo, yaitu hakim dalam mengadili 

suatu perkara yang sangat dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya 

                                                 
4Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 

Balai Pustaka, Tahun 1991. 
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dan putusan harus disertai dengan alasan-alasan, bebas campur tangan 

pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Roihan A. Rasyid menjelaskan 

tentang putusan peradilan perdata, R. Soepomo di dalam bukunya 

menjelaskan bahwa bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan, 

bagaimana tindakan hakin dalam pemeriksaan. Masih banyak lagi yang 

kami tidak dapat sebutkan satu persatu. 

Keseluruhan sumber yang penulis sebutkan di atas banyak 

menceritakan tentang proses pengambilan keputusan pada Pengadilan 

tentunya dengan referensi atau literatur yang ada, penulis akan mendapat 

acuan atau pedoman untuk melanjutkan penelitian ini. 

F.  Metodologi 

Untuk memperoleh hasil yang dicapai dalam pembahasan skripsi ini 

penulis menggunakan metode antara lain: 

1.  Metode pengumpulan data 

a. Liberary research yaitu penulisan kepustakaan, penulis 

mengumpulkan data dari buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan masalah proses penyelesaian 

suatu perkara di Pengadilan Agama menurut pandangan hukum 

Islam. 
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b. Field research yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab di 

kantor Pengadilan Agama Polewali Mamasa. 

2.  Teknik penulisan 

Dalam penganalisaan dan pengolahan data, penulis menggunakan 

metode: 

a. Induktif yaitu penulis menganalisa data yang bersifat khusus untuk 

memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Deduktif yaitu penulis menganalisa data yang bersifat umum 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Komperatif yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan 

beberapa argumen guna menentukan pendapat yang lebih dapat 

dan sesuai dengan permasalahan pokok dalam skripsi ini. 

G.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan memilih judul ini, berarti suatu usaha yang bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan bagaimana pengambilan keputusan majelis 

hakim pada Pengadilan Agama Polmas sehingga dapat diketahui 

pelaksanaannya sesuai yang diharapkan. 

2.  Kegunaan 

a) Kegunaan ilmiah yaitu diharapkan dengan selesainya penulisan skripsi 

ini, dapat berguna bagi penulis begitu pula pembaca, terutama 
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terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum dan Hukum Iskam 

atau Syari’ah. 

b) Kegunaan praktis yaitu diharapkan dengan terselesaikannya penulisan 

skripsi ini, dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus 

menambah khasanah intelektual untuk masa depan yang lebih baik.  
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   BAB  II 

                  PENGADILAN AGAMA POLMAS DAN PERANANNYA  

                                  DALAM PENYELESAIAN PERKARA  

 

A. Keadaan Agama, Ekonomi dan Sosial  

     1. Agama  

Kabupaten Polewali Mamasa terletak 20400 – 30320 Lintang selatan 

dan 1180 400 – 1190 320 270 Bujur timur, dan sesuai dengan surat keputusan 

Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 19 Maret 1983 No. 124/III/1983, luas 

wilayah kabupaten ini seluruhnya adalah 4.781,53 kilometer atau 478.135 

hektar, artinya luas wilayahnya tidak mengalami perubahan. Kabupaten ini 

berada di sebelah utara dari Kotamadya Makassar (Ibu kota  Propinsi 

Sulawesi Selatan) pada jarak 247 kilometer (Badan Pusat Statistik 2001). 

Selanjutnya disebutkan batas-batas wilayahnya meliputi: di sebelah selatan 

dengan selat Makassar, di sebelah timur dengan Kabupaten Tana Toraja 

dan Pinrang, di sebelah barat dengan Kabupaten Majene dan di sebelah 

utara dengan Kabupaten Mamuju. Kabupaten Polewali Mamasa dalam 

tahun 2001, dengan jumlah penduduk 445.586 jiwa (Badan Pusat Statistik , 

2001).1 

                                                 
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mamasa, 2001.  
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Menurut Bekker bahwa Polewali Mamasa merupakan pemekaran dari 

bekas wilayah konfederasi Pitu ulunna salu yang menjadi empat kecamatan 

di daerah pegunungan, yaitu Kecamatan Sumarorang, Mamasa, Mambi dan 

Pana Di bagian pantai terdapat daerah bekas Amara’diang Balanipa yang 

dimekarkan menjadi lima kecamatan meliputi: kecamatan Polewali, 

Wonomulyo, Campalagian, Tinambung dan Tutallu,2 dan sekarang terdiri 

dari lima belas kecamatan defenitif meliputi: kecamatan Polewali, Binuang, 

Wonomulyo, Tapango, Mapili, Campalagian, Luyo, Tinambung, Limboro, 

Balanipa, Totallu, Sumarorong, Mamasa, Mambi dan Pana dan sepeluh 

kecamatan persiapan, meliputi: Allu, Messawa, Matanganga, 

Sesenapadang, Arale, Tabulaham Tabang, Andreapi dan Nepo.3 

Masyarakat Kabupaten Polewali Mamasa menganut berbagai 

macam agama, namun didominasi oleh agama Islam sekitar 95% (khusus di 

pantai: Polewali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung). Sedangkan di 

daerah pegunungan yang meliputi kecamatan Mamasa, Semororang dan 

Pana didominasi oleh agama Kristen diperkirakan 90%, sedangkan di 

Kecamatan Mambi, masyarakatnya ada yang menganut agama Islam dan 

agama Kristen. Keadaan agama sampai saat ini, masih saling menghargai 

                                                 
2Mahmud. M. S.Ag., M.Pd., “Amara’diang Balanipa Mandar pada Abad XVII  -  

XVIII M, Thesis Univesitas Negeri Makassar, 2001), h. 42.  

3Badan Pusat Statistik, op.cit.  
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(saling hormat menghormati) dalam menjalankan agama masing-masing, 

sehingga masyarakat penganut agama tersebut belum pernah ada saling 

permusuhan. 

      2. Ekonomi  

Kehidupan sosial ekonomi penduduk Kabupasten Polmas, dilihat dari 

berbagai segi. Penduduk Kabupaten Polmas hidup dalam berbagai aktivitas 

ekonomi (mata pencaharian). Mata pencaharian mereka adalah pegawai 

negeri dan swasta, wiraswasta, bertani, berkebuan, nelayan dan buruh. 

Mereka yang hidup (tinggal) di ibu kota Kabupaten mata pencaharian 

mereka mayoritas pegawai negeri dan swasta dan wiraswasta sedang 

mereka yang hidup pada mata pencaharian nelayan bertani, berkebun dan 

buruh mayoritas hidup di desa-desa. Akan tetapi walaupun demikian 

kehidupan mereka cukup memadai (jauh dari serba kekurangan).  

     3. Sosial  

Kehidupan sosial dipakai untuk mengembangkan hubungan antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain, begitupun hubungan 

pelapisan sosial antara satu masyarakat dengan lapisan masyarakat 

lainnya. Di Sulawesi Selatan misalnya memiliki pembagian lapisan 

masyarakat dalam tiga pelapisan  tertentu dan mengikuti pola Makassar 

yang terbagi atas (1) ana’ karaeng, (anak bangsawan atau raja), (2) to 
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maradeka (orang merdeka), dan Ata’ (budak/hamba sahaya).4 Selanjutnya 

dijelaskan gambaran pelapisan sosial (kehidupan) ini terdapat pula di 

daerah Mandar pada umumnya dan Polmas khususnya, pelapisan sosial ini 

terdiri dari: (1) todiang laiyana, (keturunan bangsawan), (2) tau maradeka 

(golongan orang merdeka), dan (3) batua (golongan budak) dan golongan 

bangsawan atau disebut keturunan bangsawan terdiri dari kaum kerabat 

raja-raja di masyarakat Mandar.5 

Kelompok bangsawan raja dalam kehidupan sehari-hari disapa 

dengan sebutan daeng, dan bangsawan adat dengan sebutan puang. 

Sebutan puang ini pada umumnya digunakan pada orang yang dituakan 

atau dihormati masyarakat.6 

Dewasa ini, sebutan daeng dan puang dalam lalu lintas hubungan 

antar sesama orang Mandar dan jarang dipakai terutama yang bertempat 

tinggal di kota-kota pada hakikatnya menyangkut dan menyapa orang 

dengan daeng dan tidak berarti merendahkan diri akan tetapi menempatkan 

seseorang pada tingkat orang yang terdidik (mempunyai wawasan 

pergaulan yang luas).  

                                                 
4Mahmud, S.Ag., M.Pd., op.cit  

5Ibid. 

6H. Darmawan MR, M.Sc., “Puang dan Daeng Tinjauan Antropologi Masyarakat 
Balanipa Mandar”, Disertasi. Univesitas Hasanuddin, 1988), h. 73.  
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Kini kelompok to maradika adalah bagian terbesar masyarakat 

Mandar khususnya Polmas. Kelompok ini dapat dibagi dalam dua sub 

kelompok, yaitu: (1) sub kelompok topia yaitu kelompok yang mempunyai 

hubungan keluarga dengan sub kelompok bangsawan raja atau bangsawan 

adat pada umumnya hubungan kekeluargaan ini sudah ada yang hilang 

artinya hubungan itu sudah tidak dapat ditunjukkan pada generasinya 

keberapa terdapat kaitan kekeluargaan dengan lapisan pertama, (2) sub 

kelompok tosama yaitu kelompok masyarakat kebanyakan. Pada umumnya 

sub kelompok ini adalah orang-orang yang berada dalam masyarakat 

Mandar status dan keududukan yang baik ini mudah diperoleh dalam 

sejarah perkembangan pribadi-pribadi tertentu, dan (3) kelompok batue 

adalah kelompok budak. Untuk kelompok ini di kabupaten Polmas, status 

dan kedudukan tersebut sudah tidak dikenal.7 

Masalah pelapisan kehidupan sosial masyarakat Mandar di 

Kabupaten Polmas, meskipun masih ada, akan tetapi tidak menentukan lagi 

dalam pergaulan dan prinsipp hidu dan kehidupan sehari-hari, juga karena 

perkembangan zaman. Sistem mobilitas sosial masyarakat Polmas memiliki 

sifat yang hanya dari golongan bangsawan saja, akan tetapi kesempatan itu 

                                                 
7Mahmud, M. op. cit., h. 46 
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dapat saja dijabat oleh golongantomaradeka (orang biasa), apabila mereka 

mampu memperhatikan kemampuan dan prestasinya.8 

Saat ini Kabupaten Polmas memiliki kehidupan sosial yang cukup 

tinggi, di mana masyarakatnya terdapat berbagai suku, seperti: suku 

Mandar (masyoritas), suku Bugis, Pattae, Jawa, Makassar dan Pattinjo. 

Dalam kehidupan sosial ini suku Mandar memiliki prinsip yang sangat tinggi 

sehingga tidak gampang (mudah) tergoda artinya tidak mudah membelok-

belokkan fakta, dan masyarakat Polmas pun memiliki watak yang 

mengutamakan tolong-menolong kepada sesama manusia, sehingga dikenal 

prinsip: (1) mesa kada di potuo pantang kada di pomate, dan (2) inggai para 

mappikkirri atuo tuoanna pa’banua, artinya: (1) satu perkataan di bawah 

hidup dan pantangan karena perkataan di bawah mati, (2) bersama-sama 

memikirkan kehidupan masyarakat. 

B. Frekuensi dan Jenis Perkara Yang Telah Masuk dan Diputus di Pengadilan 

Agama  

Sebelum penulis menguraikan tentang frekuensi dan jenis perkara 

yang telah masuk dan diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Polmas, 

maka terlebih dahulu diuraikan jenis perkara yang sering terjadi di daerah 

                                                 
8Ibid. 
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tersebut apakah tergolong perkara perdata pidana, perkara perdata atau 

perkara lainnya (khusus).  

Dalam suatu perkara pidana dapat terjadi karena adanya 

pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam 

hukum pidana. Perbuatan pidana ini sifatnya merugikan negara, 

mengganggu kewibawaan pemerintah, mengganggu ketertiban umum dan 

masyarakat.  

Orang-orang yang melakukan tindakan pidana atau orang yang 

terlibat di dalamnya, akan dituntut oleh penguasa negara atau pemerintah 

dengan perantaraan aparaturnya yaitu polisi, jaksa atau penuntut umum.  

Kehadiran polisi, jaksa atau penuntut umum yang melakukan 

penyelidikan dan penuntutan umum terhadap orang yang melakukan 

kejahatan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan atau perbuatan 

pidana disebut tersangka. Apabila tersangka ini mempunyai alasan kuat 

telah melakukan kejahatan atau perbuatan pidana setelah diproses, disebut 

tertuduh. Dan apabila jaksa atau penuntut umum membawa perkaranya ke 

muka persidangan dan hakim menyatakan beralasan untuk diteruskan 

pemeriksaannya di persidangan, maka itu disebut terdawah. 9 

                                                 
9Abd. Kadir Muhammad, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. (Bandung: 

Alumni, 1986), h. 18. 
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Oleh karena, dalam perkara pidana yang dilanggar adalah pihak-

pihak yang sifatnya merugikan negara, mengganggu kewibawaan 

pemerintah serta mengganggu ketertiban umum, maka hukuman yang 

dijatuhkan kepadanya ialah berupa hukuman denda dan hak yaitu hukuman 

materi hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman pencabutan hak-hak 

tertentu. Dan karena hukuman perkara pidana di samping pencabutan hak-

hak tertentu, juga hukuman penjara dan hukuman mati, maka proses 

pemeriksaan harus secara langsung dan lebih teliti, hakim mempelajari 

dengan mendengar sendiri keterangan terdakwah dan tidak terbatas 

kepada apa yang diakui terdakwah, melainkan lebih dari itu, harus diselidiki 

sampai kepada akar dan latar belakang perbuatan terdakwah itu.10 

Selanjutnya perkara perdata terjadi karena adanya pelanggaran 

terhadap hak seseorang seperti yang diatur dalam hukum perdata. 

Pelanggaran hak seseorang itu menimbulkan kerugian bagi yang 

bersangkutan. Karenanya, inisiatif berpakara datang dari pihak yang 

dirugikan dan pihak inilah yang mengajukan perkaranya kepada hakim untuk 

memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. 

Pihak-pihak yang dirugikan dan mengajukan perkaranya kepada 

hakim disebut penggungat. Pihak-pihak yang dirugikan atau yang dituntut 

                                                 
10Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesi, Cet. X (Bandung: Penerbit 

Sumur, 1980), h. 27. 



 18 

oleh penggugat disebut tergugat. Biasanya orang yang langsung 

berkepentingan yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, 

baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini pihak 

material, karena mereka mempunyai kepentingan langsung dalam perkara 

yang bersangkutan, tetapi sekaligus merupakan pihak formil, karena 

merekalah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak atas 

namanya dan kepentingannya sendiri.  

Dipahami bahwa setiap orang mempunyai hak dan ingin menuntutnya 

atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak 

selaku pihak, baik selaku penggugat, maupun selalu tergugat. Kemampuan 

untuk bertindak sebagai pihak itu merupakan komplemen penting dari 

wewenang hukum atau wewenang untuk menjadi pendukung hak. Siapa 

yang dianggap tidak mampu untuk bertindak, dianggap tidak mampu untuk 

bertindak selaku pihak di muka pengadilan yang dianggap tidak mampu 

bertindak sebagai pihak atau tidak mempunyai kemampuan sebagai pihak 

atau tidak mempunyai prosesuil, pertama adalah mereka yang belum cukup 

umur. Mereka ini diwakili oleh walinya.  

Meskipun dalam praktek peradilan di Indonesia boleh dikatakan 

belum pernah terjadi persoalan mengenai umur dalam mengajukan gugatan di 

muka pengadilan akan tetapi demi kepastian hukum perlu adanya ketentuan atau 

pedoman mengenai batas umur orang yang mengajukan gugatan. Dalam hal ini 
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berpedoman pada pasal 330 BW, yaitu umur 21 tahun sebagai batas umur 

dewasa.  

Bagi pihak dalam perkara perdata yang sakit ingatan diletakkan di 

bawah pengampunan tidak dapat berbicara dan bertindak di muka 

pengadilan. Sedangkan bagi pemboros dan pemabuk tidak mempunyai ini 

hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta 

kekayaan saja.11 

 Jika gugatan itu ditujukan kepda orang yang meninggal dunia, maka 

pihak-pihak yang digugat ditujukan kepada ahli warisnya kecuali bila 

penggugat berkebaratan, jika diwarisi almarhum yang meneruskan perkara 

gugatan asal tersebut.12 

Selanjutnya perkara-perkara khusus dalam realitas kehidupan 

manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, mempunyai kebutuhan 

hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi 

apabila manusia itu mempunyai hubungan satu sama lain, dalam hubungan 

tersebut lalu timbullah hukum dan kewajiban timbal balik. Hubungan yang 

menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Hubungan yang menimbulkan 

hak dan kewajiban semacam ini dikenal dengan nama “hubungan hukum” 

                                                 
11Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I 

(Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 49. 

12Prof. R. Subketi, SH. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. VIII (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1983), h. 46. 
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yang telah diatur oleh peraturan hukum. Dari beberapa uraian tersebut di 

atas, maka dapat disebutkan frekuensi dan jenis perkara yang telah masuk 

dan diputus di Pengadilan Agama Polmas adalah perkara-perkara cerai 

gugat, cerai talak dan gugatan harta warisan yang kesemuanya ini telah 

diselesaikan oleh Pengadilan Agama Polmas dengan baik, meskipun masih 

ada para perkara yang tidak menerima putusan, mengajukn banding, 

mengenai hal ini lihat lampiran I.  

C. Hambatan dan Tantangan 

Tujuan suatu proses di muka peradilan adalah untuk mendapatkan 

penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu 

bagaimanakah hukum-hukum antar dua pihak yang berperkara itu 

seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu diredisir, jika perlu 

dengan paksaan. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang diberikan oleh hukum material, baik yang berupa hukum 

tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat pengadilan. 

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda 

pengadilan dapat berjalan lancar, dengan perkataan lain pencari keadilan 

oleh pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang 

dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya, bahwa penetapan tentang apakah hukum itu berjalan dengan 
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adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk 

memperoleh keputusan pengadilan itu beserta realisasinya, tidak terlampau 

memberatkan para pencari keadilan. Terkenal adalah semboyan yang 

dalam hubungan itu, “cepat, tepat dan murah”.13 

Untuk mencapai proses hukum itu dengan baik tentunya banyak 

persoalan yang dihadapi baik dari pihak pengadilan agama maupun 

pencari keadilan itu sendiri. Hambatan dan tantangan yang dihadapi 

adalah: 

1. Mengenai perkara cerai gugat dan cerai talak. Dalam proses perkara ini 

tidak terlalu banyak hambatan, karena para pihak yang berperkara 

sebagian besar puas menerima putusan hakim, hanya harta sebagai 

perkara gugatan yang sering mengalami hambatan, terutama mengenai 

harta warisan di mana sebahagian besar para pihak yang merasa 

dikalahkan dalam perkara tersebut menyatakan banding (tidak menerima 

putusan). 

2. Pengadilan Agama Polewali Mamasa dan para pencari keadilan 

didampingi oleh pengacara (dari Sarjana Hukum). Peluang dan 

tantangan yang dihadapi adalah bahwa dengan keberadaan Pengadilan 

Agama Polmas ini merupakan satu wujud nyata tentang penyelenggaraan 

                                                 
13Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, (Cet. III; Bandung: Bina Cipta, 

1989), h. 8. 
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dan penegakkan supermasi hukum di Polewali Mamasa khususnya dan 

Indonesia pada umumnya, di mana negara kita (Indonesia) dikenal 

dengan negara hukum (the rel of law).  
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         BAB  III 

                             PROSES  PENGAMBILAN  KEPUTUSAN  

                                     PENGADILAN AGAMA POLMAS  

 

A. Tahap-tahap Penyelesaian Perkara  

Meneliti masalah penyelesaian perkara di Pengadilan Agama 

terdapat beberapa tahap yang harus dilalui yaitu : 

    1. Tahap Persiapan  

Meneliti dan memeriksa perkara dan identitas penggugat, maka atas 

nama Ketua Pengadilan Agama Kepala sub kepaniteraan gugatan dan 

kepala sub kepaniteraan permohonan, memeriksa dan mengoreksi 

keterangan lurah dan kartu penduduk penggugat. Penerimaan gugatan ini 

dapat secara lisan dan dapat secara tulisan.1 Khusus yang secara lisan telah 

diatur dalam Acara Peradilan Agama, yaitu : 

“Untuk menampung kebutuhan akan peradilan dari orang-orang yang 
masih buta huruf dan karena suatu hal tidak dapat  mengusahakan 
perkaranya kepada orang lain yang dapat menulis, maka dibuka 
perkara di depan pengadilan agama secara lisan. Pengajuan gugatan 
secara lisan ini akan mendapat penerangan di meja I, kemudian 
mendapat pelayanan secukupnya di meja II. Di meja ke III ini, dapat 
rumuskan dalam bentuk tulisan gugatan serta dasar-dasarnya 

                                                 
1Prof. Dr. Sudikno, Mertokusumo, SJ., Hukum Acara Perdata Indonesia, (Cet. III; 

Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 32.  
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sebagaimana disampaikan kepadanya oleh pencari keadilan yang buta 
huruf itu”2 

Jadi penerimaan gugatan secara lisan ini, penggugat mengemukakan 

apa yang dia maksudkan lalu panitera mencatat gugatan-gugatannya dan 

membacakannya kembali, apabila telah cocok dengan kehendaknya 

penggugat/pemohon dipersilahkan membubuhkan cap ibu jarinya dan 

penitera ikut menandatanganinya, dan prosesnya adalah: 

“Kepada penggugat/pemohon yang mampu membayar biaya perkara 
diberikan surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang diterima di meja 
pertama, kemudian diperlihatkan menemui kepala sub kepaniteraan 
keuangan untuk membayar uang muka biaya perkara pada mereka 
kedua dan bagi penggugat/pemohon yang tidak mampu membayar 
harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari lurah yang 
diketahui oleh camat setempat lalu diberikan Surat Keterangan Bebas 
(SKB) dari biaya perkara yang di stempel “bebas bayar”, kemudian 
penggugat/ pemohon yang telah membayar atau menerima kembali 
SKB, dipersilahkan mendaftarkan perkaranya pada petugas di meja ke 
tiga”.3 

Di bawah ini penulis (peneliti) mengemukakan pengalaman yang 

biasa dilakukan di Pengadilan Agama Polmas, bahwa staf kepaniteraan 

perkara mendaftarkan dan memberi nomor perkara yang masuk, berkas 

perkara tersebut dipisahkan antara perkara gugatan dan permohonan. 

Sedang berkas perkara urusan diserahkan kepada kepala sub kepaniteraan 

                                                 
2Departemen Agama RI., Buku Pedoman Kerja Pengadilan Agama, (Cet. I; Jakarta: 

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 
1985), h. 51.  

3Ibid, h. 53. 
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hukum syara’. Apabila berkas perkara sudah lengkap, maka panitera kepala 

menyerahkan kepada ketua pengadilan agama. 

Jadi tahap ini, dimulai dari penerimaan gugatan sampai 

diserahkannya berkas perkara itu kepada ketua Pengadilan Agama, 

waktunya tujuh hari yaitu: dihitung sejak tanggal pemberian nomor 

pendaftaran berkas. Paling lambat hari berikutnya, petugas pendaftaran 

harus menyerahkan berkas perkara tersebut kepada panitera. Dalam waktu 

dua hari sub-sub kepaniteraan harus sudah menyerahkan berkas perkara 

tersebut kepada panitera. Dalam waktu dua hari sub-sub kepaniteraan harus 

sudah menyerahkan berkas perkara tersebut kepada panitera perkara. 

Setelah itu panitera perkara dalam waktu dua hari juga panitera kepala 

menyerahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan agama.4 

Selanjutnya setelah tiga hari diterimanya berkas tersebut, ketua 

pengadilan agama menunjuk majelis hakim kemudian; majelis hakim yang 

telah ditunjuk, mempelajari kembali berkas perkara tersebut. Selambat-

lambatnya empat belas hari setelah diterima berkas perkara, ditentukanlah 

hari sidang. Selain tu ditunjuk panitera-penitera pengganti yang akan 

membantu majelis dalam persidangan. Panitera pengganti ini bertugas untuk 

mencatat dalam daftar agenda, membuat dan menandatangani surat 

panggilan sidang. Surat panggilan yang telah dibuat tadi disampaikan 

                                                 
4Ibid, h. 22 
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kepada yang berkepentingan melalui juru panggil. Penggugat dan tergugat 

yang telah dipanggil dengan patut melalui surat, menandatangani tanda 

terima itu sebagai tanda sidang akan dilaksanakan. 

     2. Tahap Penetapan Hari Sidang  

Setelah ditetapkan hari sidang dan pemanggilan yang berperkara, 

maka yang perlu diperhatikan di sini ialah tempat tinggal yang berperkara, 

tempat persidangan dan tenggang waktu pemanggilan serta hari 

persidangan, yang memanggil pihak-pihak yang berperkara ialah juru 

panggil. Apabila yang berperkara sudah hadir di persidangan, hakim harus 

berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada sidang 

pertama saja, tetapi dapat dilakukan meskipun pada taraf pemeriksaan 

lebih lanjut. Bila terjadi persetujuan perdamaian, dibuatlah akte perdamaian 

yang harus dibacakan di hadapan para berpekara. Akta mana mempunyai 

kekuatan yang sama dan dapat dilaksanakan seperti suatu putusan, tetapi 

jika usaha mendamaikan tidak berhasil maka dilanjutkan dengan 

pemeriksaan gugatan, jika gugatan yang diajukan itu telah diperiksa dan 

dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya, maka hakim 

ketua, membicarakan isi dari gugatan yang diajukan. 

Selanjutnya bila gugatan dianggap sempurna, maka diadakanlah 

pemeriksaan lanjutan. Dalam hal  ini gugatan harus diangkat dan jelas 

mengenai sasaran oleh si penggungat sehingga gugatan tidak simpangsiur 
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dan membuat pihak tergugat nantinya memberikan jawaban yang tidak 

pada sasarannya pula. Penengasan ini penting karena terkadang suatu 

gugatan dinyatakan tertolak hanya karena sasarannya atau obyek 

sengketanya tidak jelas.  

Kemudian sekiranya gugatan yang diajukan itu telah memenuhi 

segala ketentuan menurut penilaian mejelis hakim dan telah dianggap 

sempurna oleh pihak penggugat, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan 

kepada tergugat untuk menjawab gugatan tersebut atau boleh mengajukan 

jawaban tertulis, membawa surat-surat dan saksi-saksi yang dianggap 

perlu. Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama, sedang telah 

dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya, maka 

gugatan dinyatakan gugur dan sebelumnya tetap membayar ongkos 

perkara. Penggugat masih diberi ksempatan untuk mengajukan gugatan 

dengan tetap membayar ongkos perkara. Ini terdapat pada asal 124 HIR 

(148 R. Bg.) dinyatakan bahwa : 

“Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang 
telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang pengadilan, dan 
tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka 
gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat di hukum untuk membayar 
biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali akan 
gugatan tersebut asal saja membayar biaya acara sebelumnya. Juga 
apabila penggungat tidak datang pada hari sidang pertama nanti 
sidang kedua datang dan pada sidang ketiga tidak datang lagi, 
perkaranya tidak bisa dinyatakan gugur. Sebaliknya apabila tergugat 
tidak datang pada hari sidang pertama dan mengirimkan jawaban 
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tertulis yang isinya, pengadilan tidak berwenang mengadili, maka hakim 
memutuskan pokok perkara setelah mendengarkan tangkisan 
penggugat”.5  

Selanjutnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan 

juga tidak mengirimkan jawaban tertulisnya, hakim boleh menunda sidang 

untuk memanggil satu kali lagi. Apabila pada hari sidang kedua, tergugat 

juga tidak hadir, Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek. Putusan 

secara verstek hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat sendirian tetapi 

apabila tergugat lebih dari satu orang dan ada yang tidak hadir pada 

sidang pertama, maka perkaranya diundurkan. Pada sidang berikutnya 

hanya di periksa secara biasa tanpa perlawanan. Pada pasal 129 HIR (153 

R.BG) dinyatakan: 

“1. Tergugat yang diadili dengan putusan verstek dan tidak menerima 
putusan itu, dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan 
tersebut. 

2. Jika pemberitahuan keputusan itu telah di lakukan kepada si terhukum 
sendiri maka perlawanan (verstet) dapat diterima dalam tenggang 
waktu 15 hari setelah pemberitahuan itu dilakukan. Jika 
pemberitahuan tersebut tidak dilakukan kepada siterhukum sendiri, 
maka perlawanan (verstet) dapat diterima sampai dengan hari 
kedelapan setelah dilakukan peringatan, atau jika ia tidak datang 
menghadap, setelah dipanggil dengan patut, sampai dengan hari 
keempat belas setelah dilaksanakan perintah tertulis”.6 

Selanjutnya dalam pasal 136 HIR (162 R.BG) disebutkan bahwa: 

                                                 
5O. Bidara, Hukum Acara Perdata, (Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramidta, 1984), h. 13. 

6Ibid, h. 14. 
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“Tangkisan-tangkisan yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai 
ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan 
sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan 
gugatan pokok”.7  

Demikian pula sebaliknya surat gugatan dapat dicabut oleh 

penggugat apabila berkas perkara belum diperiksa. Apabila sudah 

diperiksa dan sudah mendapat jawaban dari tergugat, maka pencabutan itu 

bisa dilakukan dengan persetujuan tergugat. Kalaupun perkara sudah 

berlangsung, maka perubahan atau penambahan gugatan dapat dilakukan, 

hanya diajukan pada hari sidang pertama, itupun dinyatakan pada pihak 

lawannya secara tidak bertentangan dengan pokok gugatan yang telah 

diajukan. Jika penggugat atau tergugat meninggal dunia, maka ahli waris 

mewakilinya.  

B. Pemeriksaan dan Penetapan Penggugat dan Tergugat  

Salah satu tugas hakim adalah mendamaikan para pihak yang 

berperkara. Tapi kalau hal itu tidak terwujud, maka perkara dapat 

dilanjutkan pada proses hukum acara Islam. Pihak yang berperkara 

berupaya mendapatkan pelayanan. Sementara akim berupaya pula untuk 

mengembalikan hak-hak bagi yang berkepentingan. 

                                                 
7Ibid, 
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Penggugat diharapkan memberikan pembuktian dan kalau dapat 

membuktikannya, maka haknya diberikan, tetapi kalau tidak dapat 

memberikan pembuktian berarti dapat dikalahkan. Ibnu Qayyim, 

menguraikan risalah qhada Umar bin Khattab, sebagai berikut: 

ومن ادعى حقاغائبا اوبينة فاضرب له امدا ينتهى اليه فان بينه اعطيته 

بحقه وان اعز٬ ذلك استحلك عليه الضية فان ذلك هو ابلغ فسى العذ٬ 

  .واجلسى للعماء

Artinya: 

Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di 
tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia 
dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat 
membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tapi kalau ia tidak mampu 
membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya. Karena yang 
demikian itu mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang 
yang tersembunyi.8 

Sebelum dilakukan pemeriksaan, hakim wajib mengetahui “hakikat 

dakwaan dan hukum Allah tentang kasus tersebut”.9 Hakikat dakwaan ialah 

hakim sendiri yang mengetahui dan menerima keterangan yang benar, 

hakim mengetahui kasusnya. Kalau hakim tidak mengetahui atau 

menyaksikan kasusnya ataupun tidak langsung menyaksikan peristiwa 

tersebut berarti haknya dianggap persangkaan atau dugaan. Jadi proses 
                                                 

8Ibnu Qayyim, I’lamul Muwacci’in (Juz I; Kuwait: Darul Jil, t.th), h. 85-86. 

9Muhammad Salam Madkur, Al-Qadhau fi Islam, alih bahasa, Imron AM., 
“Peradilan Dalam Islam”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 92. 
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penyelesaian perkara melalui dua hal yaitu secara langsung dan secara 

tidak langsung menyaksikan peristiwa. Bagian pertama, hakim langsung 

mendapatkan keterangan dan menyaksikan kejadian itu. Hail ini dapat 

mempercepat urusan peradilan. Sedang yang tidak langsung, yaitu hakim 

mengambil cara yang cermat dan mencapai tujuan keadilan itu, artinya 

dengan jalan persangkaan atau dugaan yang bersifat pembuktian. Tahap 

yang tidak langsung ini sesuai dengan kesepakatan dan kebiasan yang 

dilakukan oleh Hakim, yaitu dengan mengemukakan alat-alat bukti. Alat-

alat bukti yang biasa digunakan dalam beracara di meja pengadilan ada 10 

macam, sebagai berikut : 

-٤انيحكم باليد مغ يمين٬   -٣االنكروالمجردة٬ -٢اليد المجردة٬   -١

الحكم  -٨الشهادة٬  -٧اليقين٬  -٦النكول مع ود اليمين٬ -٥النكول٬ 

 -١٠الحكم بشهادة امرأ تين ويمين المد عى-٩بالنكول مع الشاهد الواحد٬ 

 الحكم بشهادة الصبيان المميزين

Artinya: 

1) semata-mata penguasaan, 2) semata-mata ingkar, 3) bukti berapa 
penguasaan atas suatu hak dan sumpah atasnya, 4) penolakan, 5) 
penolakan sumpah, 6) sumpah, 7) saksi, 8) penolakan sumpah dan 
seorang saksi, (9) dua saksi perempuan dan sumpahnya penggunggat 
dan (10) saksi yang terdiri dari anak-anak yang telah mumayyiz.10  

                                                 
10Ibid, h.74-76. 
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Untuk lebih jelasnya, dapat dikemukakan pengertian alat bukti 

tersebut di atas satu persatu, seperti di bawah ini : 

1. Al-yadul mujarradah yaitu bukti yang tidak memerlukan sumpah, jadi 

semata-mata penguasaan. 

2. Al-inkarul mujarradah yaitu bukti-bukti yang tidak memerlukan sumpah 

karena sudah mengingkari sebelumnya. 

3. An-yahkuma bil-yadi ma’ayamin, yaitu bukti berupa penguasan atas 

suatu hak dan sumpah atasnya. 

4. An-nukul yaitu penolakan tergugat untuk bersumpah sebagaimana yang 

diminta penggugat. 

5. An-nukul ma’a raddul yamin, yaitu penolakan sumpah tergugat dan 

mengembalikan sumpah itu kepada penggugat. 

6. Al-yakin yaitu sumpah sebagai alat bukti yang dikembalikan kepada 

penggugat apabila ternyata tidak dapat membuktikan atas gugatannya 

karena diingkar oleh tergugat. 

7. Asy-syashadah yaitu saksi laki-laki dan perempuan, keduanya adil. 

8. Al-hukmu bin-nukul ma’asyahidil wahidi yaitu penolakan sumpah bersama 

seorang saksi laki-laki. Artinya keputusan hakim yang didasarkan pada 

penolakan tergugat untuk bersumpah dengan diperkuat  seorang laki-laki. 

9. Al-hukmu bisyahadatim-raataini wa-yaminul mudda’i adalah dua orang 

saksi perempuan dan sumpahnya penggungat. 
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10.Al-hukmu bi-syahadatishshabiyanil mumayyizaini adalah persaksian anak 

laki-laki yang telah mumayyiz. 

Sepuluh alat bukti yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

menerangkan dan merangkum menjadi 5 alat bukti yang dipedomani di 

pengadilan agama dan pengadilan negeri yang berlaku di negara ini. Juga 

hampir serupa yang ditulis oleh Dr. Shubhi Mahmassani dalam Falsafat 

Hukum dalam Islam, bahwa: alat bukti yang pokok dalam syari’at ada 3 

macam yaitu: pengakuan, bukti dan sumpah”.11 

Uraian yang lain disebutkan bahwa alat bukti dalam syari’at Islam 

ialah “pembuktian dengan saksi, pembuktian dengan surat-surat, 

pengakuan dengan tergugat dalam sidang, sumpah dengan pengetahuan 

dan keyakinan hakim.12 

C. Prosedur Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Agama  

Setelah penulis mengemukakan tahap persiapan berupa penerimaan 

gugatan dan tahap penerapan haru sidang berupa jangka waktu yang 

menjadi dasar melangsungkan persidangan syarat lainnya, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh hakim adalah sebagai berikut: 

     1. Pemeriksaan Perkara   

                                                 
11Subhi Mahmassani, Falsafatul Tasyi’i fil Islam, alih bahasa Ahmad Sujono, 

“Falsafat Hukum dalam Islam”, (Bandung: PT. Maarif, 1997), h. 245. 

12H.M. Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, 
(Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 184.  
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Untuk memeriksa perkara, maka sebelumnya para pihak sudah 

mengetahui bahwa sidang akan dimulai pada jam yang ditentukan dan 

terbuka untuk umum. Hakim menempati posisi begitu pula panitera. 

Selanjutnya ketua majelis memanggil para pihak yang berperkara melalui 

juru panggil dengan memasuki ruangan sidang. Apabila salah satu atau 

keduanya tidak hadir, maka sekali lagi dipanggil. Kalaupun pada panggilan 

kedua, penggugat tidak hadir, maka diberlakukan acara istimewa yaitu 

gugatan yang digugurkan atau diputus dengan tidak hadirnya tergugat 

(verstek). Kalau kedua-keduanya tidak hadir, sidang diundurkan dengan 

memanggil lagi keduanya, kalau kebetulan penggugat atau tergugat lebih 

dari satu orang dan dan salah seorang tidak hadir pada sidang pertama, 

maka sidang diundur paling lama tujuh hari. 

        2. Jawab Tergugat  

Secara tertulis, tergugat menyerahkan jawaban kepada majelis hakim 

yang menyindangkan perkara tersebut. Segala sesuatu jawaban tergugat 

harus dikemukakan pada saat sidang berlangsung. Kecuali untuk 

kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menyelidiki perkara, boleh 

diajukan setiap bersidang. Kalaupun tergugat ingin mengajukan gugat 

balasan (rekonvensi) maka pada itu harus dikemukakan alasannya juga. 

Apakah penggugat merasa perlu mempelajari berkas perkara tergugat 
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sebelum memberiikan tangkisan balik (replik) maka ketua majelis 

mengundurkan hari sidang dalam waktu yang tidak lama.  

     3. Replik dan Jawaban Gugat Balasan  

Setelah dilakukan dua kali persidangan, maka pada sidang yang 

ketiga kali, penggugat menyampaikan replik dan jawaban duplik balasan. 

Dan sidang diundurkan selama tujuh hari apabila tergugat akan mempelajari 

lebih dahulu, dan panitera pengganti membuat berita acara lagi tentang 

jalannya sidang. Jawaban penggugat ini bisa pula secara lisan atau tulisan.  

      4. Duplikat tergugat  

Pada persidangan ini, tergugat mengajukan  tangkisannya, setelah itu 

tenggugat menyampaikan repliknya. Apabila dianggap perlu jawaban 

diteruskan, majelis hakim memberikan kesempatan lagi dan hakim selalu 

memberi kesempatan yang terakhir kepada tergugat. Pada persidangan ini, 

berita acara tetap dilakukan.  

      5. Alat bukti (tahap konstatir) 

Apabila hukum dijatuhkan, maka ditawarkanlah bukti-bukti, jika 

dianggap perlu. Pada pengadilan agama alat bukti yang dipakai adalah 

seperti yang terdapat pada pasal 164 HIR (244 R.Bg) yaitu “bukti tertulis”, 
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bukti saksi, bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah”.13 Soal pembuktian 

ini, hakim harus cermat untuk memeriksa atau menolaknya. 

 

a. Bukti tertulis  

Ada tiga macam bukti tertulis yang dapat diajukan yaitu surat biasa, 

surat di bawah tangan dan surat autentik. Surat autentik ialah “surat yang 

dibikin dengan maskud untuk dijadikan sebagai alat bukti oleh atau di muka 

pejabat umum yang berkuasa untuk itu”.14 Surat di bawah tangan ialah 

“surat yang dibuat dan ditanda tangani dengan maksud dijadikan bukti 

tetapi tidak dengan perantaraan pejabat umum yang berkuasa untuk itu”.15 

Untuk surat di bawah tangan ini mempunyai nilai bukti, apabila ditulis sendiri 

atau diakui olehnya. 

b. Saksi  

Semua orang bisa menjadi saksi dan wajib memberi apabila dia 

sudah diperlukan. Dalam pasal 146 HIR (174- R.Bg) ayat  1 dinyatakan 

bahwa orang yang tidak bisa menjadi saksi ialah: 

Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari 
salah satu pihak. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara 

                                                 
13O. Bidara, op.cit., h 21. 

14Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Pedoman Beracara pada 
Pengadilan Agama, (Jakarta: 1980/1981), h. 18. 

15Ibid. 
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kandung dari suami atau isteri dari salah satu pihak. Mereka yang 
karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatan yang syah wajib 
menyimpan rahasia akan tetai hanya semata-mata dan meluluh 
menyangkut hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan dipercayakan 
kepadanya.16 

Adapun pengecualian dari pasal 146 ayat 1 tersebut di atas yaitu 

apabila para pihak menyetujuinya dan dalam perkara tertentu. Pasal 145 

HIR (172 R.Bg.) ayat 1 dan 2 menyebutkan : 

Anggota sedarah dan semendah boleh menjadi saksi dalam sengketa 
mengenai status perdata dari ihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian 
kerja yang mana mereka dipandang cakap. Hak untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi dalam perkara-perkara tersebut dalam ayat sebelumnya 
tidak berlaku bagi orang-orang yang disebut dalam pasal 146 ayat 1 
dan 2.17 

Keterangan seorang saksi saja tanpa disertai alat bukti lain tidak 

merupakan alat bukti dan tidak boleh dipercaya oleh pengadilan agama. 

Apabila banyak orang saksi dan tidak mempunyai hubungan, bisa diterima 

keterangan dan kesaksiannya, dan saksi sendiri harus menyebutkan apakah 

melihat sendiri atau mengalami sendiri. Kalau tidak terjadi hal yang 

demikian, maka saksi perlu diperhatikan mengenai perilakunya, adat 

istiadatnya, martabatnya serta sejauh mana saksi dapat dipercayai 

keterangannya. Kalau dipandang perlu hakim memanggil untuk 

mendengarkan keterangan ahli, baik perkara maupun penggugat dengan 

                                                 
16O. Bidara, op.cit, h. 32. 

17Ibid, h. 31. 
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alasan bahwa “tidak boleh diangkat sebagai ahli seseorang yang tidak 

dapat didengar keterangannya”.18 Ini diatur pada pasal 154 ayat 3 HIR (181 

R.Bg) ayat 4. Untuk menilai keterangan para ahli, hakim tidak dapat terikat 

keterangan ahli itu.  

c. Persangkaan  

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesepakatan yang 

ditarik dari suatu peristiwa terkenal atau dianggap terbukti kearah suatu 

peristiwa tidak terkenal, artinya belum terbukti. Persangkaan ada dua 

macam yaitu persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang. 

Persangkaan hakim adalah kesimpulan yasng ditarik oleh hakim, sedangkan 

yang ditarik dari undang-undang adalah itu juga yang menarik kesimpulan. 

Pada pasal 173 HIR (310 R. Rb) disebutkan bahwa: 

Persangkaan yang tidak didasarkan kepada ketentuan perundang-
undangan hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam memberikan 
keputusannya terhadap perkara itu apabila persangkaan itu berbobot, 
cermat, dan teratur serta bersesuaian satu dengan lainnya.19 

Jadi persangkaan adalah merupakan kesimpulan yang ditarik oleh 

hakim dan kesimpulan itu harus hati-hati serta waspada.  

d. Pengakuan  

                                                 
18Ibid, h. 53. 

19Ibid, h. 60. 
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Pengakuan yang diucapkan di muka hakim merupakan kekuatan bukti 

yang sempurna. Pasal 174 dan 175 HIR (311 dan 312) R.Bg.) menegaskan 

bahwa: 

Pasal 174 :pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan 
bukti yang sempurna terhadap bagi pribadi orang yang memberikan 
pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk 
memberikan pengakuan tersebut.  
Pasal 175 : kekuatan bukti pengakuan lisan yang dibeirikan di luar 
persidangan diserahkan sepenuhnya kepada penilaian dan kehati-
hatian hakim.20 

e. Sumpah 

Sumpah dilakukan apabila sudah ada keterangan seorang lebih 

dahulu. Artinya sumpah merupakan penguat saja dari bukti yang lainnya. 

Ada dua macam sumpah yaitu suplatoir dan decisoir yang diminta oleh 

hakim sebagai “sumpah tambahan dinamai suplatoir dan yang diminta oleh 

pihak lawan disebut decisoir”.21 Pada pasal 177 HIR (314 R.Bg) antara lain 

dikatakan: 

Bagi seseorang yang dalam suatu perkara telah mengucapkan sumpah 
yang dibebankan kepadanya atau yang diperintakan hakim untuk 
diucapkan tak dapat dimintakan untuk mengajukan bukti lain bagi 
penegasan kebenaran apa yang diucapkannya dalam sumpah itu.22 

                                                 
20Ibid, h. 61 - 62. 

21Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, op.cit. 

22O. Badara, op.cit., h. 61. 
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    6. Penambahan Pembuktian  

Alat-alat bukti yang tertulis disampaikan sebagai lampiran surat 

gugatan, maka majelis hakim akan membenani salah satu pihak yang 

berperkara untuk menyempurnakan pembuktian. Dan ini diminta oleh majelis 

hakim sampai yang berperkara menyatakan sudah cukup apa yang telah 

diibuktikan itu. Adanya istilah penambahan pembuktian ini adalah untuk 

meyakinkan pihak yang berperkara bahwa perkara sudah selesai, tinggal 

mendengarkan keputusan hakim. 

     7. Tahap Kesimpulan atau Tahap Akhir   

Kedua belah pihak diberi kesempatan oleh hakim untuk membuat 

kesimpulan terhadap proses pemeriksaan sejak surat gugatan dibacakan 

sampai sidang pemeriksaan. Tahap kesimpulan ini tidak merupakan 

kewajiban bagi para pihak, hanya merupakan hak saja. Oleh karena itu, 

kesimpulan terkahir diserahkan juga pada hakim.   

Setelah dilakukan sidang untuk menyimpulkan perkara yang masuk 

maka sidang diundurkan dalam waktu yang tidak lama. 

Dari ketujuh tahapan di atas, masih ada tiga tahap mengenai 

penyelesaian perkara yang sering dilakukan di Pengadilan Agama 

Kabupaten Polmas, adapun ketiga tahap yang dimaskud adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap menkwalifisir (menentukan sengketa apa) 
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Di pengadilan agama setelah pemeriksaan perkara hakim berusaha  

untuk meneliti secara seksama peristiwa dalam perkara tersebut untuk 

selanjutnya ditentukan bahwa perkara ini masuk dalam kwalifikasi perkara 

apa, dan apakah benar terjadi. Dengan demikian, jelas bahwa tahap 

kwalifisir ini didahului dengan pemeriksan secara seksama terhadap 

peristiwanya. Setelah mengkhwalifisir perkara ini melangkah pada tahap 

selanjutnya ialah  mengkonstituir. 

2. Mengkonstituir   

Dalam mengkonstituir suatu perkara itu didahului dengan musyawarah 

hakim (karena pada pengadilan agama dianut sistem hakim majelis, kecuali 

dapat dilakukan hakim tunggal juga mendapat persetujuan dari Mahkmah 

Agung). Untuk maksud menjatuhkan putusan dari perkara tersebut. Menjadi 

catatan di sini bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 45/1957. Jika hakim 

berbeda pendapat, maka yang memutuskan adalah pendapat hakim ketua, 

akan tetapi pendapat hakim anggota yang berbeda harus dicatat. Demikian 

kebiasaan yang sering dilakukan di pengadilan agama.  

3. Penyusunan Putusan  

Dalam menyusun putusan didahului dengan pembuatan naskah 

putusan dalam tulisan tangan sesuai keinginan majelis dan setelah naskah itu 

disepakati dan dipandang telah memuat segala pertimbangan mejelis 

membubuhkan  paraf pada naskah tersebut. Selanjutnya ditarik dalam 
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bentuk putusan asli sebanyak dua eksampler dan ditanda tangani oleh 

seluruh anggota mejelis dan panitera atau panitera pengganti, setelah itu 

dibacakan/diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di hadapan 

para pihak dalam perkara itu. 

Proses selanjutnya adalah menyalin putusan itu dilakukan oleh 

panitera dalam rangkap 8 (delapan) sebagian diserahkan kepada para 

pihak disertai pemberitahuan putusan. 

Adapun  isi putusan yang terdiri dari lima bahagian antara lain; 

kepala putusan, identitas para pihak, duduknya perkara, pertimbangan 

hukum dan amar dan lain sebagainya. Demikianlah beberapa tahapan yang 

harus ditempuh oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara di 

pengadilan agama nampaknya proses penyelesain perkara tersebut masih 

juga menggunakan HIR sebagai dasar yang harus dipedomani sebagaimana 

beracara di pengadilan negeri. 
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   BAB  IV 

          PANDANGAN  ISLAM  TERHADAP  PELAKSANAAN  PROSES  

            PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLMAS  

 

A. Dalam Penetapan Penggugat dan Terugat  

Dipahami bahwa penggugat adalah penuntut dan ditujukan di mana 

tergugat bertempat tinggal. Sehubungan dengan hal ini, TM. Hasbi Ash-

Shiddieqy, menyatakan bahwa: 

“Apabila datang seorang pendakwa di muka hakim lalu mendakwah 
seseorang dan meminta didatangkan dari negeri lain yang ada di 
dalamnya hakim, ke negeri pendakwah, tidaklah diterima tuntutannya 
itu. Kecuali apabila tempat tinggal tergugat tidak ada hakim, maka 
gugatan itu ditujukan di mana penggugat bertempat tinggal. Jika hakim 
telah menerima gugatan penggugat, maka hakim memanggil si tergugat 
dan penggugat untuk disidangkan. Dan apabila si tergugat tidak hadir, 
boleh diwakili dan hakim berhak memutuskan perkaranya”. 1 

Sudikno Mertokusumo, juga menguraikan bahwa : 

“Adalah orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau 
berkepentingan akan perlindungan hukum, ia mempunyai kepentingan 
untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu, ia 
mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.” 2 

 

                                                 
1TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqhi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1978), h. 592. 

2Prof. Dr. Sudikno Mertokusumi, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, (Cet. III; 
Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 109. 
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Tuntutan hak penggugat yang diajukan dimana tergugat bertempat 

tinggal. Namun demikian bisa saja terjadi hal-hal, seperti : 

“1. Jikalau kedua belah pihak memilih tempat tinggal special dengan 
akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau, dapat mengajukan 
gugatannya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah 
hukumnya di mana tempat tinggal yang dipilih itu terletak. 

2. Jika tergugat tida mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka 
yang berkuasa mengalidili ialah pengadilan negeri di mana dari 
tempat kediaman tergugat. 

3. Jika tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui atau 
kalau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada ketua 
pengadilan negeri tempat tinggalnya penggugat atau jika 
gugatannya mengenai barang yang tidak bergerak (misalnya tanah) 
maka gugatannya diajukan kepada ketua pengadilan dalam daerah 
hukumnya barang yang terletak.”  3 

Dengan uraian tersebut di atas, maka penulis melihat bahwa, ada 

dua kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Polmas dalam memeriksa 

perkara yang masuk yaitu kewenangan relatif dan kewenangan mutlak. Hal 

ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kewenangan relatif artinya kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah 

yang meluputi: 

- Dimana tergugat bertempat tinggal 

- Dimana tergugat berada (jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).  

                                                 
3R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Cet. IV; Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1971), h. 23 – 24. 
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- Di mana salah satu tergugat bertempat tinggal (jika ada banyak 

tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum 

pengadilan agama). 

- Dimana tergugat utama bertempat tinggal (jika hubungan antara 

tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya). 

- Dimana penggugat (salah satu dari penggugat bertempat tinggal) 

dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui 

dimana adanya, atau tergugat tidak dikenal. 

- Di mana benda yang tidak bergerak berada. 

- Di mana dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta. 

- Apabila pihak tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan 

tangkisan tenang wewenang mengadili atau jika diajukan tangkisan 

tetapi tangkisannya ditolak, atau apabila oleh tergugat tidak diajukan 

tangkisan, maka pengadilan agama tidak boleh mengatakan dirinya 

tidak berwenang”. 4 

2. Kewenangan mutlak, yakni kekuasaan pengadilan untuk mengadili 

berdasarkan materi hukum (hukum material). Antara lain ialah : 

- Izin poligami (pasal 4 (5) UU No. 1/1974) 

                                                 
4Idepartemen Agama RI, Buku Pedoman Kerja Penadilan Agama, (Cet. I; Jakarta: 

Direktorat Pembinaann Badan Peradilan Agama Islam Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 
1985), h. 39.  
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- Izin kawin (pasal 6 (5) UU No. 1/1974) 

- Dispensasi kawin (pasal 7 (2) UU No. 1/1974) 

- Pencegahan kawin (pasal 17 (1) UU No. 1/1974) 

- Penolakan kawin (pasal 21 (3) UU No. 1/1974) 

- Pembatalan kawin (pasal 25 UUNo. 1/1974) JPS pasal 3 Stb. 1939 No. 

638, jis Stb. 1930 No. 328 dan pasal 4 PP No. 45/1957. 

- Kelalaian suami isteri terhadap kewajibannya (pasal 34 (4) UU No. 

1/1974. Jis pasal 3 Stb. 1937 No. 116 dan 329 dan pasal 4 PP No. 

45/1957. 

- Harta benda dalam perkawinan (pasal 35 s/d 37 UU No. 1/1974). 

- Penyaksian ikrar talaq (Pasal 39 UU No. 1/1974). 

- Gugatan perceraian (pasal 41 sub (a) UU No. 1/1974) Jis pasal 3 Stb. 

116/610 dan No. 328/329, pasal 4 PP No. 45/1957. 

- Biaya penghidupan bekas istri (pasal 41 sub © UU No. 1/1974). 

- Biaya pemeliharaan anak  

- Keabsahan anak (pasal 44 (2) UU No. 1/1974). 

- Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (pasal 49 (1) UU No. 

12/1974). 

- Penunjukkan dan pencabutan kekuasaan wali (pasal 53 (2) UU No. 

1/1974). 

- Tuntutan ganti rugi terhadap wali (pasal 55 (2) UU No. 1/1974). 

- Asal mula anak (pasal 55 (2) UU No. 1/1974). 
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- Penolakan perkawinan campuran oleh PPN (Pasal 60 (3) UU No. 

1/1974). 

- Keterangan khusus tentang ketentuan izin poligami (pasal 65 (2) UU 

No. 1/1974). 

- Perwakafatan hak milik (PP 28/1977). Jis. Peraturan bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1978. 

- Fatwa tentang hukum agama (pasal 25 UU No. 14/1970, Jis. STb. 

1882 No. 152, pasal 71 dan surat edaran kementerian agama No. 

8/II/22 tanggal 8-1-1952) 

- Hibah (pasal 4 peraturan pemerintah No. 45/1957). 

- Shadaqah (pasal 4 PP No. 45/1957).5 

Dengan demikian seseorang yang diajukan di meja persidangan 

pengadilan di mana sebenarnya hakim tidak ada wewenang untuk 

memeriksanya, maka hakim berhak juga untuk menolaknya apakah itu 

sifatnya relatif atau mutlak dan pada uraian tersebut di atas jugas 

memberikan gambaran tentang keadaan di mana penggugat dan tergugat 

dapat mengajukan gugatan dan tangkisannya. 

Dalam penetapan penggungat dan tergugat di pengadilan agama 

Kabupaten Polmas dapat dikatakan berpedoman pada firman Allah dan 

hadits Rasulullah, yaitu: firman Allah Swt. QS. (24) : 48). 

                                                 
5Ibid. 
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 .واذادعواالى اهللا ورسوله ليحكم بينهم اذافريو منهم معرصون

Terjemahnya: 

“Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk 
diputuskan hukum di antara mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka 
memalingkan diri”.6 

Rasulullah Muhammad Saw. bersabda: 

عصلى االس بدعواهم الدعرناس دماء رجال وامو لهم ولكن البينة لوي

 )رواه مسلم(على المّدعى٬ واليمين على من انكر 
Artinya: 

“Jikalau diberikan kepada manusia menurut gugatan-gugatan mereka, 
tentulah manusia mendakwakan darah-darah orang dan harta-harta 
mereka akan tetapi bayyina itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si 
tergugat.” (HR. Muslim).7 

Jadi Islam sangat memperhatikan atau memberikan perhatian yang 

besar terhadap si tergugat atau penggugat untuk menuntut hak mereka 

(masalah yang disidangkan) agar di antara mereka (penggugat dan 

tergugat) tidak merasa dirugikan dan persidangan. Allah Swt. telah 

menjelaskan dengan jelas bahwa di antara mereka ada yang memalingkan 

diri dari putusan yang akan diambil oleh hakim. Hakim dalam menetapkan si 

tergugat dan penggugat, Islam sangat menuntut keadilan dan kejujuran 

kepada hakim untuk memutuskan secara adil kepada hakim untuk 
                                                 

6Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. CV. Toha Putra, 1984. 

7Tengku Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Cet. I; 
Semarang: Petraya, 1997), h. 164. 



 48 

memutuskan secara adil masalah yang dihadapi oleh (penggungat dana 

tergugat) 

Dalam penetapan penggugat dan tergugat di pengadilan ini, hakim 

harus melihat si terugat. Si tergugat wajib menjawab gugatan yang 

dihadapkan kepadanya lantaran menghilangkan persengketaan dan 

pertengkaran adalah suatu hal yang wajib. Hal ini tidak dapat diselesaikan 

tanpa ada jawaban dari tergugat. Dan apabila gugatan telah dipandang 

hakim memenuhi prosedur yang benar barulah hakim menghadapkan 

pertanyaannya. Apakah ia membenarkan gugatn itu atau tidak. Dan 

andaikata gugatan yang dikemukakan itu belum dianggap sah oleh hakim, 

maka hakim belum dapat menghadapkan pertanyaan kepada pihak 

tergugat. Apabila si tergugat, dinyatakan harus menjawab, maka dia dapat 

membenarkan gugatan, dapat menolak dan dapat berdiam diri. 

Jika tergugat membenarkan penggugat, maka diperintahkanlah dia 

memenuhi tuntutan penggugat karena telah nyata benarnya. Maka hakim 

memerintahkan tergugat memenuhi tuntutan, karena telah nyata 

kebenarannya. Dan jika si tergugat menolak (membantah) maka di 

penggugat mempunyai atau membuktikan kebenaran gugatannya. 

B. Dalam Pelaksanaan Sidang 

Pelaksanaan sidang bagi Pengadilan Agama Polmas mempunyai arti 

yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya: 
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1. Jika tergugat atau termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa 

sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus 

verstek.  

2. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut ia atau 

kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan 

diputus dengan digugurkan perkaranya. 

3. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. 

Kalau diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi. 

4. Gugatan balik hanya boleh diajukan pada sidang pertama.8 

Selanjutnya, setelah pihak yang berperkara dipanggil untuk diproses, 

maka hakim melakukan usaha untuk: 

1. Mendamaikan/mengajurkan damai kedua belah pihak  

Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dilakukan 

bukan hanya pada waktu sidang berlangsung, tetapi dapat dilakukan setiap 

saat. Apabila tercapai perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian 

untuk memperkuat acara perdamaian tersebut. Pada 31, 32 dan 33 PP No. 

9/1975 jo pasal 130 HIR (154 T.Bg) menegaskan tentang perdamaian 

dengan bunyi sebagai berikut:. 

 

                                                 
8Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA. Hukum Acara Peradilan Agama, (Cet. VIII; 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 91. 
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Pasal 31 berbunyi: 
“Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha untuk 
mendamaikan kedua belah pihak, selama perara belum diputuskan, 
usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 
pemeriksaan”. 

Pasal 32 berbunyi: 
“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada 
sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu 
dicapainya perdamaian”. 

Pasal 33 berbunyi: 
“Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan 
perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”  9 

Pada pasal  130 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa: 
“1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang 

menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya 
berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. 

2 Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu 
suatu akte dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum 
untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akte mana 
mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara 
yang sama sebagai suatu keputusan biasa”.10 

Dalam pelaksanaan sidang di pengadilan, perdamaian itu tidak boleh 

dipaksakan kepada salah satu pihak, demikian pula tidak boleh diulur-ulur 

waktu hanya untuk pencapaian bahkan jika perlu dikembalikan kepada 

keluarganya untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian. 

                                                 
9H. Arso Sastroastmojo, dan H.A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, 

Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 51. 

10O.Bidara, Hukum Acara Pidana, (Cet. I; Jakarta: Pradya Paramita, 1984), h.7-8. 
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عضاء وذواالقضاء بيت دوى األدحام حسق يصطلحوا فان فصل ال

 .سورت الضغائن

Artinya: 

“Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga 
sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena 
sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak 
enak.11 

Jadi jelasnya bahwa perdamaian itu tidak boleh diulur-ulurkan 

waktunya, hanya ingin mencapai perdamaian. Di sinilah diharapkan, hakim 

memperhatikan dan sifat yang dimiliki sehingga perdamaian itu dapat 

berjalan dengan baik, sikap dan sifat itu hendaknya tidak memihak tegas, 

sopan dan jujur, merdeka, bebas dari pengaruh, berani mengambil 

keputusan, bertanggungjawab kepada Allah, bangsa dan negara. 

     2. Pemeriksaan Penguggat dan Tergugat   

Setelah proses perdamaian oleh hakim tidak terjadi, maka hakim 

memeriksa penggugat tentang gugatannya, apabila persyaratannya 

dipenuhi, perkara dapat dilanjutkan, tetapi apabila bertentangan dengan 

kenyataan, perkaranya tidak perlu dilanjutkan. Setelah selesai diperiksa 

penggugat dilanjutkan kepada tergugat untuk menjawab gugatan. Dan 

boleh persidangan itu ditunda apabila diminta oleh yang berperkara saat 

                                                 
11Muhammad Salam Madkur, Al-Qudhau fil Islam (Qairo: Darul Nadhati al-

Arabiyah, 1964), h. 50. 
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itu, dan kemudian pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan memperhatikan 

hal-hal: 

a. Biaya Perkara  

1) Bagi Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada 

penggugat. 

2) Jika penggugat tidak hadir pada waktu yang ditentukan sesudah tiga 

kali dipanggil, maka perkaranya dianggap gugur dan tetap 

membayar perkara. 

b. Pemanggilan pihak-pihak  

1) Penggugat/terugat harus dipanggil dalam pengadilan dan 

disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. 

2) Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya dapat melalui 

pengumuman. 

3) dalam hal permohonan cerai talah, suami isteri dipanggil di muka 

sidang dan sedapat mungkin isteri supaya hadir untuk dapat 

didamaikan. 

4) Apabila beberapa orang tergugat, satu atau lebih tidak datang pada 

sidang pertama, maka perkara diundurkan.12 

                                                 
12Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Beracara di Pengadilan 

Agama, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, t.th), h. 7. 
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Sehubungan dengan hal pelaksanaan sidang Muhammad Salam/ 

Madkur, menerangkan bahwa: 

“ Pada hari ditentukan untuk persidangan, hadirlah pihak-pihak yang 
berperkara atau kuasa mereka karena tidak boleh mengadili perkara 
tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperkara itu sendiri, dengan 
manampilkan bukti, adapun apabila pada pemeriksaan pertama telah 
diakui di hadapan qadhi. Kemudian pada persidangan berikutnya tidak 
hadir, maka sadhi akan memutuskan perkara itu atas dasar pengakuan 
yang pernah diberikan ini pendapat yang dikutip oleh Ibnu Abidin dari 
kitab Al-Bahr. Dan Imam Syafi’i (membolehkan mengadili perkara 
dengan tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperkara dengan perintah 
yang disebutkan dalam kitab tiqhi.13 

       3. Tergugat Tidak Datang  

Menurut kepala kantor Pengadilan Agama Kabupaten Polmas bahwa 

: 

“Apabila tergugat sudah dipanggil dan tidak hadir dan panggilan itu 
telah berulangkali, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus tanpa 
kehadiran tergugat, yang dalam hukum Islam dikenal al-qadha al-
ghaib. Akan tetapi apabila hari pertama tidak datang lagi, maka boleh 
diputus secara verstek”. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa apabila 
tergugat lebih dari seorang, sedang dalam pelaksanaan sidang 
pertama tidak hadir salah seorang, maka sidang diundurkan. Hal ini 
berarti bahwa persidangan diundur dan dilanjutkan nantinya secara 
biasa saja, bukan verstek. Ini diatur dalam pasal 217 HIR (150 R.Bg).14 

                                                 
13Muhammad Salam Madkhur, Al-Qadhan fil Islam, alih bahasa Imron AM., 

Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 92. 

14M. Sijid. D., SH., “Kepala Pengadilan Negeri Agama Islam, Kabupaten Polmas, 
Wawancara, 25 Pebruari 2002. 
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Menurut ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polmas bahwa 

pelaksanaan eksekusi di pengadilan agama menurut ajaran atau hukum 

Islam melalui; 

1.  Persiapan  

 Pada dasarnya, persiapan yang perlu adalah : 

 a. Penerimaan gugatan untuk diinventarisasi oleh yang menangani 

masalah ini. 

 b. Setelah diketahui atau masuk gugatan permohonan, maka di mana 

wewenang pengadilan agama, wewenang relatif dan mutlak. Yang 

termasuk dalam wewenang relatif ialah pengadilan agama berhak 

memeriksa perkara tergugat bertempat tinggal sedangkan wewenang 

mutlak ialah pengadilan agama tidka berhak/memeriksa perkara 

apabila disangga oleh seorang berperkara.  

  Dalam Islam, menurut Muhammad salam Madkur membenarkan hal 

tersebut di atas, ia menyatakan:  

“Dan yang diperhatikan ialah terjadinya peristiwa di wilayah yang 
telah ditentukan itu tanpa memandang domilisi pihak-pihak yang 
bersengketa dan itu adalah menurut ketentuan yang diberikan oleh 
penguasa atau wakilnya pada waktu mengangkat seorang qadhi 
atau siapa saja adalah tidak adil memaksa tergugat untuk pindah 
tempat.15 

 c. Setelah diketahui masalah wewenang pengadilan agama ini, maka 

selanjutnya ialah penggugat yang tidak datang. Ini dapat diwakili 

                                                 
15Muhamamd Salam Madkur, Terjemahan, op.cit., h. 70 
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sesuai yang diatur dalam pasal 118 HIR (142 R.Bg) 123 HIR (147 R.Bq) 

ayat 1 dan pasal 25 HIR (147 R.Bg) ayat 1 HIR. Dalam pandangan 

Hukum Islam hal semacam itu bisa saja dengan memperhatikan syarat-

syarat yatu adil, jujur dan dewasa. 

 d. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara untuk disidangkan dengan 

membawa syarat-syarat yang telah ditentukan. 

 e. Pada hari sidang pertama, ada pihak yang tidak datang berarti bisa 

berlaku perlawanan dengan tenggang waktu 14 hari saja.  

 f. Tangkisan tergugat pada sidang berikutnya berupa ketidak 

wenangnya hakim memeriksa perkara ini. 

 g. Mengadakan perdamaian lebih dahulu sebelum melanjutkan 

pemeriksaan. 

 h. Perwakilan oleh ahli warisnya apabila yang bersangkutan meninggal 

dunia. 

 i. Kemungkinan terjadi hal-hal dalam persidangan berupa tambahan 

uang persidangan karena memperkuat sesuatu yang tidak diinginkan 

dan juga bisa terjadi penggabungan gugatan, intervensi, berjaring dan 

rekonvensi.  

2. Pemeriksaan  

Setelah melewati tahap persiapan, maka dalam tahap pemeriksaan 

ini yang utama ialah membacakan surat kemudian dijawab oleh tergugat 



 56 

secara tertulis dengan menyerahkan jawaban kepada majelis hakim dan 

kepada penggugat. Setelah itu hakim mendengarkan replik dan jawaban 

balasan oleh penggugat setelah dipelajari jawaban atas tergugat pada 

persidangan sebelumnya. 

Bagi hakim, untuk mengambil suatu keputusan, terlebih dahulu 

memeriksa proses perkara yang ada dan hakim mempunyai kebebasan yang 

sangat luas untuk menentukan berdasarkan keyakinannya. 

3. Penambahan pembuktian  

Penambahan pembuktian betjuan untuk melengkapi keterangan dan 

dokumen yang telah masuk. Dengan selesainya penambahan pembuktian ini 

maka kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan 

terakhirnya, setelah mengajukan kesimpulan, maka hakim siap untuk 

mengundurkan sidang dalam waktu yang tidak lama untuk mendengarkan 

putusan majelis hakim. 

Dalam tahap eksekusi (pemeriksaan mendalam) ini, penulis 

menukilkan uraian Muhammad Salam Madkur:  

Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yasng diajukan kepadanya 

dan menyelesaikan dengan penuh tuntutan keadilan maka wajib baginya 

mengetahui hakekat dakwaan/gugatan mengetahui hukum Allah tentang 

kasus tersebut. Adapun pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan 

gugatan itu adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya atau memerima 
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keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawatir dan jika tidak demikian, 

maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan Hakim tapi hanya dapat 

disebut sebagai persangkaan. Dan oleh karena harus berpegang dengan 

prinsip di atas masalah menyulitkan manusia, dan menyebabkan 

terlantarnya sebagian besar hak-hak mereka, maka pembawa syari’at 

menerima dasar persangkaan sesudah mengambil (langkah-langkah yang 

cermat, dan pengetahuan hakim itu dipandang cukup dengan cara 

menampilkan bukti-bukti, seperti pengakuan tertuduh/tergugat, saksi-saksi 

yang ada, meskipun masih memungkinkan disatanya pihak yang 

memberikan pengakuan dan saksi-saksi tersebut, tetapi yang lasim, bahwa 

manusia tidak berbuat dusta terhadap dirinya sendiri, demikian juga yang 

lasim bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, dan semua itu atas 

tuntutan situasi yang darurat. Adapun pengetahuan hakim tentang hukum 

Allah yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-

nash yang qat’i atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama dan 

jika tidak ditemukan tentang hukumnya pada nash-nash yang qat’i dan tidak 

terdapat  pula hukum yang disepekati oleh ulama maka ditempuhlah jalan 

ijtihad, dan jalan ijtihad inipun didasarkan pada persangkaan yang kuat. 

     4. Implikasi Pengambilan Keputusan  

Dipahami bahwa keputusan hakim di pengadilan merupakan 

penetapan hak bagi yang dimenangkan dan juga merupakan keputusan 
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bagi yang kalah. Yang pokok bagi hakim adalah landasan yang harus 

dipergunakan sebagai dasar putusan yaitu nash-nash yang pasti, baik dari 

Al-Qur’an, hadits maupun dari hasil ijtihad, yang dari Al-Qur’an dan hadits 

tentu jelas jalan putusannya. Namun apabila tidak diketemukan dalilnya dari 

kedua sumber itu, maka diupayakanlah suatu hasil ijtihad. Implikasi 

pengambilan keputusan pengadilan agama di Kabupaten Polmas, penulis 

melihat bahwa mereka berlandaskan pada hadits Rasulullah Saw, yang 

berbunyi: 

صاب فله اجوان واذ احكم ثم اخطاء فله اذاحكم الحاكم فاجتحد ثم ا…

 اجر

Artinya: 

“Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala dan 
apabila ia berijtihad kemudian salah maka baginya satu pahala.16 

Dalam Al-Qur’an juga ditegaskan pada surah Al-Maidah ayat 48 dan 

49  yang berbunyi: 

 …فاحكم بينهم بما انزل اهللا…

Terjemahnya: 

…maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan…17 

                                                 
16Imam Abil Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Juz. III (Beirut: Isa al-Baby al-

Halaby, t.th),h. 1342. 

17Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 
1993), h. 168. 
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Selanjutnya Allah Swt. berfirman dalam QS. (5) : 49. 

وان احكم بينهم بماانزل اهللا والتتبع اهواء هم واحذ واحذرهم ان يفتنوك 

 .يكعن بعض مانزل اهللا إل

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya 
mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian  apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu.18 

Dalam proses membuat keputusan di Pengadilan Agama Polmas, 

penulis melihat adanya suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh hakim, 

yaitu menampakkan keadilannya dalam membuat keputusan. Hal ini 

ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 14/1970.  

Implikasi (pelaksanaan) sidang di Pengadilan Agama Kabupaten 

Polmas, menurut ajaran dan petunjuk Islam tampak bahwa dalam 

memutuskan setiap perkara, hakim senantiasa berlaku adil, jujur, 

bertanggung jawab dan transparan. Sehingga penyelesaian perkara-

perkara di Pengadilan Agama tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, 

baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Hal ini, menandakan 

bahwa Islam memerintahkan kepada para penegak keadilan untuk berbuat 

                                                 
18Ibid. 
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adil, artinya mereka (penegak keadilan) dalam memutuskan perkara harus 

berlandaskan kepada aturan yang telah Allah turunkan melalui wahyunya. 

08124287863 
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   BAB  V 

    P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengemukakan uraian -uraian secara terperinci tentang 

masalah-masalah yang sesuai dengan topik pembahasan, maka pada uraian 

terakhir ini penulis menarik kesimpulan, kemudian mengungkapkan saran -

saran terhadap masalah yang telah dibahas. Adapun kesimpulan yang 

penulis maksudkan  adalah:  

1. Aplikasi proses pengambilan keputusan yang adil kepada para 

berperkara (pencari keadilan) di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali 

Mamasa, yaitu tampak bahwa dalam pegambilan keputusan oleh hakim 

sangat memperhatikan kehati-hatian, seperti mengutamakan asas 

keadilan dengan berpedoman kepada hukum-hukum yang berlaku di 

negara Indonesia. Dan juga berhati-hati dalam memeriksa, mengadili, 

mendamaikan serta dalam memutuskan setiap perkara.   

2. Proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama ditinjau dari hukum 

Islam, yang pokok bagi lembaga ini ketransparanan di dalam 

menyelesaikan suatu perkara dan yang pokok bagi hakim adalah 

landasan dasar dalam pengabilam keputusan, yaitu berupa nash-nash 

yang pasti, baik dari Al-quran, hadits maupun dari hasil ijtihad hakim. 
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Dari Al-Qur’an tentu jelas jalan putusannya. Tetapi jika tidak diketemukan 

dalilnya dari kedua sumber itu, maka diupayakanlah suatu hasil ijtihad. 

Allah berfirman yang artinya: “maka putuskanlah pekara mereka menurut 

apa yang Allah turunkan”. 

B. Saran-Saran 

 1. Kepada para penegak hukum (hakim), maupun aparat yang berwenang, 

semoga pencari keadilan senantiasa mendapat pelayanan dan perlakuan 

yang baik.  

 2. Kepada para peneliti atau akademisi, semoga dapat menjadi acuan dan 

memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan pengadilan 

agama Polmas khusus maupun pengadilan yang lain di Indonesia pada 

umumnya. 
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