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Assalamu’alaikum wr. wb.
Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus kehilangan sesuatu. 
Ada beberapa momen spesial pada semester kedua tahun 2014 ini. Pada 

bulan September, Pak Purwosusilo memungkasi pengabdiannya sebagai Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Agama MA, kemudian menjadi hakim agung. Sebulan 
setelah itu, Pak Andi Syamsu Alam khatam sebagai Ketua Kamar Agama MA. 
Di antara dua momen itu, ada momen spesial lain, yakni Peringatan 25 Tahun 
Undang-Undang Peradilan Agama. Acara ini diselenggarakan Badilag di Bandung.

Majalah “Peradilan Agama” edisi ke-5 ini mestinya hadir lebih awal. Namun 
karena satu dan lain hal, publikasinya jadi mundur. Meski tidak sesuai jadwal, 
ada hikmah yang kita peroleh: Majalah ini jadi lebih berisi karena momennya pas. 
Desember adalah masa transisi dari tahun lama ke tahun baru. 

Karena itu, di samping menyuguhkan ulasan perihal Undang-Undang 
Peradilan Agama yang telah berusia seperempat abad dan mengalami perubahan 
dua kali, majalah ini juga menyajikan ulasan-ulasan yang bersifat review sekaligus 
preview terhadap dinamika peradilan agama tahun ini dan tahun depan.

Kami punya kabar baik. Seiring dengan tampilan baru badilag.net, penempatan 
majalah “Peradilan Agama” versi digital di situs tersebut akan diubah sehingga 
akan lebih gampang diakses, lebih mudah ditelusuri dan terarsipkan lebih baik. 

Di samping itu, pimpinan Badilag juga telah berkomitmen untuk terus 
melanjutkan publikasi majalah ini versi cetak pada tahun-tahun mendatang. 
Bahkan mulai tahun 2015, oplah majalah ini akan diperbanyak.

Tentu menjadi tantangan buat kami, Tim Redaktur, untuk memberikan kabar 
baik lainnya berupa meningkatnya kualitas majalah ini, baik dari segi konten 
maupun desain. Percayalah, di tengah himpitan kesibukan di tempat kerja kami 
yang terpencar-pencar di seantero nusantara, kami selalu berikhtiar untuk 
memberikan sajian berbobot dan bernilai guna buat pembaca sekalian.

Selamat membaca dan selamat tahun baru!  

Kabar Baik 
Di Ujung Tahun
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EDITORIAL

Dua puluh lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 
29 Desember 1989 Undang-Undang Tentang 
Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989) 
diundangkan dan disahkan. Kelahiran Undang-

Undang yang berisi 7 bab dan 108 pasal ini menandai 
tonggak sejarah baru bagi perjalanan dan eksistensi 
peradilan agama di Indonesia.

Meskipun sudah dua kali diamandemen dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009, banyak pakar menyebut Undang-Undang 
ini sebagai aturan dasar terpenting bagi peradilan agama 
sehingga menghantarkan peradilan Islam ini sampai pada 
kondisinya yang terkini. Tim Lindsey, misalnya, menyebut 
UU No. 7/1989 sebagai ‘The Foundational Law of the 
Religious Courts.’

UU No. 7/1989 juga dianggap sebagai awal modernisasi 
peradilan agama.  Ya, karena sejak Desember 1989 itulah 
peradilan agama berdiri sejajar dengan pengadilan negara 
lainnya di Indonesia. Ini ditandai, salah satunya, dengan 
tidak diperlukannya pengukuhan dari pengadilan negeri 
atas putusan pengadilan agama untuk keperluan eksekusi. 
Peradilan agama bukan lagi quasi pengadilan. Ia benar-
benar menjadi pengadilan yang mandiri penuh.

Dulu, sebelum 1989 dan sistem satu atap, peradilan 
agama serba terbatas. Sarana dan infra strukturnya 
terbatas, SDM nya terbatas, Kewenangannya terbatas, dan 
tentu saja anggarannya terbatas. 

 Kini setelah dua puluh lima tahun berjalan, banyak 
perubahan yang terjadi. Banyak pencapaian yang sudah 

ditorehkan. Sejumlah inovasi terus dikembangkan. 
Kemajuan peradilan agama semakin pesat paska 
diberlakukannya sistem satu atap (one-roof system) di 
bawah Mahkamah Agung yang diundangkan sejak 1999 
walaupun untuk peradilan agama mulai efektif berlaku 
lima tahun kemudian.

Atas dukungan penuh pimpinan Mahkamah Agung, 
peradilan agama masa kini semakin modern. Reputasinya 
dalam hal reformasi peradilan, pelayanan publik, 
keterbukaan informasi, dan penguatan akses terhadap 
keadilan sudah dikenal luas tidak hanya untuk tingkat 
nasional tetapi juga di kalangan dunia internasional.

Peradilan agama kini tidak bisa lagi dikatakan sebagai 
peradilan yang khusus hanya menangani sengketa hukum 
keluarga Islam. Kewenangannya dalam penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah dan perkara jinayah di 
mahkamah syar’iyah menjadikan lembaga peradilan ini 
unik dibandingkan pengadilan sejenis di dunia.

Tantangan peradilan agama ke depan semakin berat. 
Dengan jumlah pengadilan tingkat pertama sebanyak 359 
pengadilan, 29 pengadilan tingkat banding, 3.500 hakim, 
3.200 tenaga kepaniteraan, 350 tenaga kejurusitaan 
dan 5.500 tenaga kesekretariatan, tak pelak dibutuhkan 
perhatian dan kerja keras dari seluruh elemen untuk 
menjadikan peradilan agama semakin maju dan modern.

Dengan kemantapan hati dan kesungguhan bekerja, 
kita yakin peradilan agama akan terus mampu memberi 
kontribusi positif demi mewujudkan Mahkamah Agung 
sebagai badan peradilan yang agung. []

25 Tahun Evolusi 
Peradilan Agama
(Desember 1989 – Desember 2014)
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Jalan Panjang 
Merengkuh Eksistensi
29 Desember 1989 adalah tanggal yang sangat bersejarah 
bagi peradilan agama dengan disahkannya Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989.  25 tahun sudah sejak lompatan besar 
itu terjadi, eksistensinya dahulu dan kini menarik dikaji. 

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. saat memberikan sambutan pada 
Peringatan 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama di Bandung, Rabu 
(24/9/2014) 

 LIPUTAN KHUSUS
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Cikal bakal lahirnya peradilan 
agama berawal dari lembaga 
tahkim. Lembaga ini sudah ada 

tidak lama setelah Islam masuk ke 
penjuru nusantara pada abad ke-7 
Masehi. Tahkim adalah lembaga infor-
mal bagi orang-orang yang berseng-
keta dengan menunjuk dan memberi-
kan kepercayaan kepada seseorang 
untuk memecahkan kesulitan dan 
sepakat  menerima keputusan yang 
dibuat oleh orang tersebut. 

Melalui lembaga tahkim inilah 
masyarakat Muslim di nusantara 
menyelesaikan berbagai sengketa ter-
kait perkawinan, shadaqah dan waris 
yang timbul di antara mereka (Nur-
laelawati, 2010: 41). Model penyele-
saian perselisihan ini dikategorikan 
paling sederhana dan menjadi tong-
gak awal perkembangan peradilan 
agama. 

Tradisi tahkim ini kemudian beralih 
ke dalam bentuk pendelegasian 
wewenang kepada ulama otoritatif 
atau dikenal dengan istilah tauliyah 
ahl al halli wa al aqdi. Ulama  diberi 
wewenang untuk menunjuk seorang 
qadi yang bertugas menyelesaikan 
masalah-masalah keluarga di antara 
orang-orang Muslim di daerah yang 
tidak berada di bawah kekuasaan raja 
atau sultan, seperti di Aceh. 

Sedangkan di daerah yang berada 
di bawah kekuasaan raja atau sultan, 
seorang qadi ditunjuk langsung oleh 
raja atau sultan yang disebut tauliyah 
al imam. Seperti di Samudra Pasai 
yang pada saat itu diperintah oleh 
Raja Sultan Malik al-Salih (Nurlaela-
wati, 2010: 41). Di Jawa, Madura dan 
Sumatera Selatan, qadi disebut den-
gan nama pengulu atau penghulu, di 
Aceh dikenal sebutan qadi Malikun 
Ade, di Sulawesi disebut kali, di Kali-
mantan dan Ternate dikenal sebutan 
qadi (Hisyam, 2014: 3). 

Terbukanya keran otoritas kesul-
tanan di bidang peradilan tersebut 

menjadi peluang bagi kerajaan-ker-
ajaan Islam nusantara untuk mema-
sukkan ajaran dan orang Islam pada 
peradilan pradata yang notabene 
menjadi perkara urusan raja. Pada 
pemerintahan Sultan Agung di Mata-
ram (1613-1645), misalnya, meski 
kekuasaan peradilan tetap di tan-
gan sultan, namun dalam praktiknya 
dilaksanakan oleh penghulu yang 
didampingi oleh ulama pesantren. 
Siasat yudisial kesultanan tersebut 
pada akhirnya berhasil mengkon-
versi nomenklatur peradilan pradata 
menjadi Pengadilan Surambi (Zuffran 
Sabrie (ed.),  2001: 14). 

Selain bertugas sebagai hakim 
dari Peradilan Surambi, penghulu 
bertanggung jawab sebagai pena-

sihat spiritual terhadap sultan. Hal 
ini menunjukkan bahwa kekuasaan 
hukum masih berada di tangan pen-
guasa. Penghulu bertindak atas nama 
penguasa dan penguasa merupakan 
sumber legitimasi (Nurlaelawati, 
2010: 42).  

Sepanjang masa kerajaan-kera-
jaan Islam telah berdiri beberapa per-
adilan Islam dengan beragam nama 
seperti Pengadilan Agama di Cire-
bon, Priangan, dan Banten, Mahka-
mah Syar’iyyah di kerajaan-kerajaan 
di Sumatera dan Sulawesi. Termasuk 
Deli, Asahan, Langkat, dan Indragiri, 
Peradilan Qadi di Kerajaan Banjar 
dan Pontianak di Kalimantan.  Dengan 

demikian, peradilan agama memi-
liki kedudukan sangat kuat di tengah 
masyarakat karena secara kelem-
bagaan maupun sistem peradilannya 
memperoleh legitimasi dari kerajaan 
Islam. Kelembagaan sistem peradi-
lan agama merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dengan keseluruhan 
sistem pemerintahan raja di wilayah 
kekuasaannya.

Namun, corak hubungan Islam 
dengan kesultanan yang berkelin-
dan akrab tersebut di kemudian hari 
sedikit banyak menimbulkan resis-
tensi bagi kolonial Belanda. Sejak Jean 
Piterszoon Coen berhasil merebut 
Jakarta pada Mei 1619, Pemerintah 
Hindia Belanda menghendaki hukum 
yang berlaku di negerinya diberlaku-
kan di Indonesia. Akan tetapi rencana 
tersebut ditentang keras oleh umat 
Islam karena peradilan agama telah 
menjadi simbol kedaulatan hukum 
Islam. Akhirnya, pemerintah Hindia 
Belanda mengeluarkan Statuta Bata-
via tahun 1642 yang secara formal 
menerima penerapan hukum Islam 
oleh masyarakat Muslim dan mengiz-
inkan pengadilan agama untuk terus 
berlaku.

Pada saat yang sama, Belanda 
mengusulkan kompilasi hukum 
Islam, sebagai tindak lanjut Statuta 
Batavia, sebagai pedoman bagi para 
qadi atau penghulu dalam membuat 
putusan terkait masalah-masalah 
hukum keluarga Muslim. Ada dua 
kompilasi hukum Islam yang populer 
dan berhasil disusun oleh pejabat 
Belanda, yaitu Compendium van 
Clookwijck, yang dihasilkan atas usaha 
Clookwijck, Gubernur Sulawesi tahun 
1752-1755 dan Compendium Freijer 
yang proses penyusunannya dimulai 
sejak Gubernur Jenderal Jacob Mossel 
tahun 1754 dan diproduksi oleh Freijer 
pada 1760, setelah berkonsultasi 
dengan penghulu, ulama, dan tokoh-
tokoh masyarakat. Pada tahun 1750 

Melalui lembaga tahkim 
masyarakat Muslim di 

nusantara menyelesaikan 
berbagai sengketa terkait 

perkawinan, shadaqah 
dan waris yang timbul 

di antara mereka
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juga dibuat sebuah kompilasi hukum 
Islam di Semarang yang diberi nama 
Mogharraer (Nurlaelawati, 2010: 45).    

Pasang surut perjuangan mereng-
kuh eksistensi peradilan agama ber-
jalan cukup panjang dan berliku. 
Dimulai dari sebuah gerakan kultural, 
representasi peradilan Islam ini juga 
memanfaatkan pengaruh kekuasaan 
pada pusat-pusat kerajaan Islam. 
Wajar jika upaya-upaya merongrong 
atau bahkan melenyapkan peradi-
lan agama dari panggung nusantara 
kerap menghadapi batu sandungan. 
Sebab, peradilan agama memiliki akar 
historis dan sosiologis yang kuat.

Pemikiran politik Lodewijk Wil-
lem Cristian Van Den Berg juga memi-
liki kontribusi bagi penguatan eksis-
tensi Peradilan Agama. Teori receptio 
in complexu yang dikembangkan 
memposisikan hukum yang berlaku di 
nusantara  mengikuti agama yang dia-
nut. Jika masyarakat beragama Islam 
maka hukum Islamlah yang berlaku 
baginya. Pendapat ini didukung oleh 
peraturan perundang-undangan Hin-
dia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 
109 Regerings Reglement 1854. 

Van Den Berg memiliki dasar 
pemikiran yang berpijak pada realita 
historis dan kenyataan sosiologis 
bahwa umat Islam tidak bisa dip-
isahkan dengan hukum agamanya. 
Sehingga, pemikiran inilah yang men-
dorong pemerintah Hindia Belanda 
mendirikan Pengadilan Agama di 
Jawa dan Madura sebagai suatu badan 
peradilan yang terkait dengan sistem 

ketatanegaraan. Hal ini berdasarkan 
Keputusan Raja Belanda Raja Willem 
III tanggal 13 Januari 1882 Nomor 24 
yang dimuat dalam Staatsblad 1882 
Nomor 152.  

Keputusan ini dinyatakan berlaku 
dan menjadi tanggal kelahiran Pera-
dilan Agama di Indonesia tanggal 1 
Agustus 1882 yang dimuat pada Sta-
atsblad No. 152. Namun patut diingat, 
meskipun pasal 1 Staatsblad 1882 No. 
152 menyatakan bahwa di samping 
setiap Landraad (Pengadilan Negeri) 
di Jawa dan Madura  diadakan satu 
pengadilan agama yang wilayah huk-
umnya sama dengan wilayah hukum 
Landraad, namun sesungguhnya 
peraturan ini  hanyalah pengukuhan 
resmi terhadap sesuatu yang telah 
ada di masyarakat.  

Berdasarkan Staatsblad 1882 
No. 152, struktur pengadilan agama 
terdiri dari seorang penghulu sebagai 
pimpinan, dibantu setidaknya tiga 
dan paling banyak delapan orang 
yang menguasai hukum Islam sebagai 
anggota, yang ditunjuk oleh gubernur 
jenderal. Pengadilan agama hanya 
dapat mengeluarkan putusan jika 
persidangan diikuti setidaknya oleh 
tiga anggota, dengan syarat penghulu 
harus bertindak sebagai ketua majelis. 

Pengadilan agama juga berada di 
bawah otoritas landraad (peradilan 
umum), karena Pengadilan agama 
bergantung kepada pengadilan umum 
dalam hal pelaksanaan putusan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, 
penghulu berada di bawah bupati. 
Otonomi pengulu dapat disalahi 
oleh posisi superior bupati. Dalam 
kenyataan, para penghulu menjadi 
pembantu bupati dengan tugas 
khusus mengatur praktik keagamaan 
(Nurlaelawati, 2010: 46).

Pembonsaian Peradilan Agama
Penetrasi pemerintahan Hindia 

Belanda belum sepenuhnya berakhir. 

Siasat agar putusan pengadilan 
agama berada di bawah subordinasi 
pengadilan biasa terus digencarkan. 
Adalah Cornelis Van Vollenhoven  
sebagai orang yang memperkenalkan 
hukum adat Indonesia dan Christian 
Snouck Hourgronje melalui teori 
receptie yang menentang teori 
receptio in complexu. 

Kedua sosok ini menggulirkan 
suatu pandangan bahwa hukum 
yang berlaku bagi umat Islam adalah 
hukum adat masing-masing. Hukum 
Islam dapat berlaku jika telah 
diresepsi oleh hukum adat. Teori 
ini membawa perubahan dramatis 
yang mengancam eksistensi dan 
menggiring peradilan agama sebagai 
lembaga quasi (peradilan semu). 

Berdasarkan teori receptie, Pasal 
75 dan 78 RR atau Staatsblad 1855 No. 
2 yang mengakui penerapan hukum 
Islam diganti dengan Pasal 134 (2) 
I.S 1919 yang menyatakan bahwa 
seandainya kasus-kasus perdata 
timbul di antara orang-orang Muslim, 
kasus-kasus tersebut disidang oleh 
Pengadilan Agama menurut hukum 
Islam selama sesuai dengan hukum 
adat, jika tidak ada hukum lain yang 
mengatur kasus-kasus tersebut. 
Tak pelak, perkara kewarisan yang 
pada awalnya menjadi kompetensi 
pengadilan agama dinyatakan dicabut 
dan diserahkan ke peradilan umum 
dengan pertimbangan hukum waris 
Islam belum menjadi hukum adat. 

Timbulnya aliran hukum adat di 
kalangan ahli hukum Belanda yang 
dipelopori Van Vallenhoven yang 
kemudian estafetnya dilanjutkan 
oleh Prof. Ter Haar telah menginjeksi 
cara pandang yang kerdil pemerintah 
Hindia Belanda dalam melihat 
peradilan agama. Sehingga, dilakukan 
upaya pembonsaian kompetensi 
dengan beberapa pertimbangan. 
Pertama, terjadi dualisme peradilan 
yang memakan waktu dan biaya. 

Keputusan Raja Belanda Raja 
Willem III tanggal 13 Januari 
1882 Nomor 24 yang dimuat 

dalam Staatsblad 1882 Nomor 
152 menjadi tanggal kelahiran 
Peradilan Agama di Indonesia 
tanggal 1 Agustus 1882 yang 

dimuat pada Staatsblad No. 152

 LIPUTAN KHUSUS

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 5 | Des 20146



Kedua, putusan peradilan agama 
dianggap asing dari cara waris-
mewaris yang menjadi kesadaran 
hukum masyarakat (Peradilan Agama 
di Indonesia, 2011: 15). Alasan inilah 
yang melahirkan Staatsblad 1937 
Nomor 116 sehingga kewenangan 
peradilan agama dikerangkeng 
sebatas bidang perkawinan saja.

Terlepas dari upaya reduksi 
kompetensi pengadilan agama 
oleh pemerintah Hindia Belanda, 
selama masa penjajahan Belanda, 
terdapat beberapa produk hukum 
yang me nguntungkan bagi eksistensi 
pe ngadilan agama antara lain: 1) Sta-
atsblad 1937 No. 610 tentang pem-
bentukan Mahkamah Islam Tinggi di 
Jawa dan Madura, 2) Staatsblad 1937 
No. 638 dan 639 tentang pembentu-
kan Kerapatan Qadi dan Kerapatan 
Qadi Besar di Kalimantan Selatan.   

Selama masa penjajahan Jepang, 
peradilan agama tetap dipertahankan 
meski hanya berganti nama dengan 
sebutan bahasa Jepang: Sooryoo 
Hooin untuk pengadilan tingkat 
pertama dan Kaikyoo Kooto untuk 
pengadilan tingkat banding. Peradilan 
agama sempat terancam ketika Jepang 

mengajukan pertanyaan kepada 
Dewan Pertimbangan Agung   perihal 
kedudukan agama Islam di Negara 
Indonesia kelak. 

Dewan memberikan pertimban-
gan bahwa dalam negara baru yang 
memisahkan agama dan negara 
tidak memerlukan pengadilan agama 
se bagai pengadilan istimewa. Cukup 
urusan seseorang yang bersang-
kut paut degan urusan agamanya 
di serahkan kepada pengadilan biasa 
yang dapat meminta pertimban-
gan ahli agama. Untungnya, ketika 
kemerdekaan 17 Agustus 1945 
diproklamirkan, Dewan Pertimban-
gan Agung buatan Jepang mati sebe-
lum lahir. Sehingga peradilan agama 
tetap eksis. (Peradilan Agama di 
Indonesia; Sejarah Perkembangan 
Lembaga dan Proses Pembentukan 
Undang-Undangnya. Departemen 
Agama, 2011: 19).

Penguatan kelembagaan
Setelah Indonesia merdeka, ber-

dasarkan Pasal II Aturan Peralihan 
UUD 1945 keberadaan lembaga pera-
dilan agama dipertahankan. Saat itu 
pembinaan peradilan agama di bawah 

kementerian kehakiman. Namun, 
dengan terbentuknya Kementerian 
Agama pada 3 Januari 1946, atas per-
mintaan Menteri Agama pada saat 
itu, H.M. Rasyidi, pembinaan peradi-
lan agama dilakukan oleh Kement-
erian Agama berdasarkan Penetapan 
Pemerintah Nomor 5/S.D tanggal 25 
Maret 1946 (Riadi, 2011: 56).

Di era kemerdekaan eksistensi 
peradilan agama juga mengalami 
pasang surut. Hal ini ditandai dengan 
lahirnya UU No. 19 Tahun 1948 ten-
tang Susunan dan Kekuasaan Badan-
Badan Kehakiman. Pasal 6 UU No. 
19 Tahun 1948 menegaskan bahwa  
dalam Negara Republik Indonesia 
hanya ada tiga lingkungan peradilan, 
yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata 
Usaha Pemerintahan, dan Peradilan 
Ketentaraan. UU tersebut melebur 
Peradilan Agama ke dalam Peradilan 
Umum. 

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) 
dinyatakan bahwa perkara-perkara 
perdata antara orang Islam menurut 
hukum yang hidup harus diperiksa 
dan diputus menurut hukum 
agamanya, kemudian harus diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan Negeri, 

Craig Ewers, Team Leader AIPJ (baju biru) ikut menghadiri acara peringatan 
25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama di Bandung (24/9 214).
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yang terdiri dari seorang hakim 
beragama Islam sebagai ketua, dan 
dua orang hakim ahli agama Islam 
sebagai anggota (Riadi, 2011: 56). 
Namun, UU ini tidak pernah berlaku.    

Lahirnya UU Darurat Nomor 1 
Tahun 1951 kembali meneguhkan 
eksistensi peradilan agama. Pasal 
1 ayat (4) UU tersebut menyatakan 
keberlanjutan peradilan agama akan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 
tersebut, terbit Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 29 Tahun 1957 tentang Pem-
bentukan Mahkamah Syar’iyyah di 
Aceh. Peraturan Pemerintah tersebut 
kemudian dicabut dan diganti dengan 
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Pengadi-
lan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di 
Luar Jawa dan Madura. Kemudian ter-
bit Surat Keputusan Menteri Agama 
No. 58 Tahun 1957 tentang pemben-
tukan pengadilan agama di Sumatera, 
termasuk Aceh.

 Surat Keputusan tersebut secara 
otomatis membatalkan Peraturan 
Pemerintah No. 29 Tahun 1957. 
Menteri Agama juga menerbitkan 

Surat Keputusan No. 4 Tahun 1958 
tentang pembentukan Pengadilan 
Agama di Kalimantan dan Surat 
Keputusan No. 5 Tahun 1958 tentang 
pembentukan Pengadilan Agama di 
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan 
Irian Barat. 

Pengadilan Agama di luar Jawa 
dan Madura memiliki kompetensi 
yang lebih luas meliputi kewarisan. 
Rujukan hukum yang digunakan 
oleh hakim-hakim pengadilan agama 
berupa kitab-kitab fikih yang terdiri 
dari 13 kitab fikih berdasarkan 
Surat Edaran Menteri Agama No. 
B/I/735/1958. Ketiga belas kitab fikih 
tersebut merupakan fikih mazhab 
Syafi’iyah, kecuali kitab Fiqh ‘Ala 
Mazhahib al-Arba’ah (Nurlaelawati, 
2010: 52-3). 

Dengan terbitnya PP No. 45 Tahun 
1957 keberadaan peradilan agama 
semakin kokoh. Bahkan, kedudukan 
peradilan agama dianggap setara 
dengan peradilan lain yang ada di 
Indonesia sebagaimana termaktub 
dalam UU Nomor 19 Tahun 1964 
yang disempurnakan dengan UU 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Disebutkan bahwa Peradilan Negara 
Republik Indonesia menjalankan 
dan melaksanakan hukum yang 
mempunyai fungsi pengayoman 
yang dilaksanakan empat lingkungan 
peradilan: peradilan umum, peradilan 
agama, peradilan militer, dan tata 
usaha negara. 

Persoalannya, paradigma hukum 
kolonial yang berabad-abad ditanam-
kan masih menjadi bayang-bayang 
hitam yang mengganggu cara pan-
dang sebagian masyarakat. Meski 
Indonesia telah merdeka secara poli-
tik, namun cara berfikirnya masih 
terjajah. Akibatnya, produk legislasi 
tidak bisa sepenuhnya keluar dari 
patron doktrinasi kolonial. Sebut 
saja UU Nomor 1 Tahun 1974 ten-
tang Perkawinan, meski mengatur 
yurisdiksi pengadilan agama, namun 
pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa 
setiap putusan pengadilan agama 
tetap harus melalui proses penguku-
han eksekusi (executoir verklaaring) 
dari peradilan umum. 

Selain masalah ketergantungan 
Pengadilan Agama kepada Peradilan 

Dirjen Badilag MA RI memberikan penghargaan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah berprestasi yang diwakili oleh para ketuanya pada peringatan 25 Tahun Undang-
Undang Peradilan Agama.
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Umum, UU Perkawinan juga secara 
tidak langsung mengakibatkan sebuah 
pertentangan kekuasaan antara 
Kementrian Agama dan Mahkamah 
Agung. Hal ini bermula ketika 
perluasan yurisdiksi Pengadilan 
Agama melalui UU Perkawinan telah 
mengakibatkan peningkatan perkara 
yang diajukan ke Pengadilan Agama, 
yang mengantarkan para pihak untuk 
mengajukan upaya hukum hingga ke 
tingkat kasasi. 

Pada tahun 1977, Mahkamah 
Agung telah mengeluarkan peraturan 
untuk mengatur prosedur pemerik-
saan dan putusan terhadap perkara-
perkara yang mengajukan upaya 
hukum dari pengadilan agama secara 
lebih efisien. Akan tetapi, meski UU 
No. 14 tahun 1970 secara implisit 
menyatakan bahwa perkara-perkara 
pengadilan agama dapat dibawa ke 
tingkat kasasi di Mahkamah Agung, 
Kementerian Agama masih memper-
tahankan peraturan yang berlaku. 
Putusan banding dari Pengadilan 
Agama tingkat banding bersifat final. 
Akhirnya, atas kerja sama kedua lem-
baga, pada 1979 dibentuk kamar per-
data agama dengan menunjuk enam 
hakim Agung yang beragama Islam 
untuk menduduki kamar perdata 
agama, satu di antaranya bertugas 
sebagai ketua kamar (Nurlaelawati, 
2010: 55-6).   

Perkembangan pengadilan agama 
selanjutnya terkait dengan masalah 
nomenklatur. Untuk menghindari 
keragaman nama pengadilan agama, 
pada 1980 Kementerian Agama 
mengeluarkan Surat Keputusan No. 
6 tahun 1980 tentang standardisasi 
nama Pengadilan Agama. Surat 
keputusan tersebut kemudian 
diratifikasi sebagai Peraturan No. 6 
tahun 1980. Berdasarkan peraturan 
tersebut, peradilan agama tingkat 
pertama bernama Pengadilan Agama, 
dan untuk peradilan tingkat banding 

bernama Pengadilan Tinggi Agama.   
Momentum penting terjadi pada 

tahun 1989. Melalui pembahasan alot 
dan gesekan luar biasa hebat di kalan-
gan agamawan dan pengamat hukum, 
lahirlah UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Adapun poin pent-
ing dari UU No. 7 tahun 1989 adalah 
pencabutan pasal 63 ayat (2) UU 
Nomor 1 tahun 1974, sehingga pen-
gadilan agama memiliki kemandirian 
untuk melaksanakan putusannya 
sendiri yang dilakukan oleh jurusita. 
Di samping itu, kompetensi absolut, 
kedudukan dan hukum acara yang 
berlaku di lingkungan peradilan 
agama semakin jelas. 

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 
sejatinya terjadi ketika momentum 
relasi pemerintah dan umat Islam 
berjalan seirama. Pemerintah sangat 
akomodatif terhadap keinginan umat 
Islam yang mendambakan undang-
undang peradilan agama karena 
motifnya untuk mencari simpati dan 
dukungan.  Ketika itu terjadi peris-
tiwa besar  “Revolusi Islam Iran” 
(tahun 1979) yang merupakan simbol 
kebangkitan Islam dunia, sehingga 
pemerintah khawatir revolusi terse-
but secara politik resonansinya mem-
pengaruhi kekuatan  politik Soeharto.

Reformasi hukum
Gelombang reformasi menghem-

buskan angin perubahan. Termasuk 
reformasi di bidang hukum. Tuntu-
tan reformasi menghendaki adanya 

pemisahan kekuasaan eksekutif, leg-
islatif dan yudikatif. Kekuasaan yudi-
katif adalah  kekuasaan yang merdeka 
dan bebas campur tangan pihak mana-
pun. Maka dari itu, amandemen ketiga 
UUD 1945 oleh MPR pun dilakukan. 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil 
amandemen menyebutkan bahwa 
lingkungan peradilan agama sebagai 
salah satu pelaksana kekuasaan keha-
kiman di Indonesia di bawah MA. Arti-
nya, sejak konstitusi mengamanatkan 
penyatuatapan lembaga peradilan 
di bawah MA, maka peradilan agama 
secara otomatis keluar dari bayang-
bayang eksekutif yakni Departe-
men Agama (sekarang Kementerian 
Agama).

Memenuhi tuntutan reformasi 
hukum, amandemen juga dilaku-
kan dengan mengubah UU Nomor 
35 tahun 1999 menjadi UU Nomor 
4 tahun  2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Kemudian ditindaklanjuti 
dengan Keputusan Presiden Nomor 
21 tahun 2004 tentang Pengalihan 
Organisasi, Administrasi, dan Finan-
sial di Lingkungan Peradilan Umum 
dan Peradilan Tata Usaha Negara, 
dan Peradilan Agama ke Mahkamah 
Agung. 

Agar terwujud harmonisasi 
hukum, UU No. 7 tahun 1989 juga 
diubah menjadi UU Nomor 3 tahun 
2006 tentang Peradilan Agama. 
Melalui undang-undang ini pera-
dilan agama di samping diberikan 
kewenangan baru di bidang eko-
nomi syariah, dalam hal kewenangan 
menyangkut sengketa keperdataan 
sudah tidak bersinggungan dengan 
peradilan umum.  Selain itu, nomen-
klatur Mahkamah Syariah sebagai 
pengadilan khusus dalam Lingkungan 
Peradilan Agama juga diatur dalam 
UU No. 3 tahun 2006 sebagai derivasi 
dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 tahun 
2004.
Achmad Fauzi, Ahmad Zaenal Fanani, M. Isna Wahyudi, Mahrus

Momentum penting terjadi 
pada tahun 1989. Melalui 

pembahasan alot dan 
gesekan luar biasa hebat 

di kalangan agamawan dan 
pengamat hukum, lahirlah 

UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama.
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Keinginan peradilan agama 
di bawah Mahkamah Agung 
sudah diperjuangkan oleh para 

aparatur peradilan agama sejak tahun 
1970-an. Namun sebelum itu, upaya 
untuk memperkokoh institusi peradi-
lan agama sudah ada sejak masa kera-
jaan Islam masuk di nusantara.

Redaksi mencatat, pada masa 
pra kolonial dan kerajaan-kerajaan 
Islam tidak lepas dari masuknya 
agama Islam ke Nusantara ini. Pada 
abad ke-7. Penerapan hukum Islam 
bukan hanya pada pelaksanaan 
ibadah-ibadah tertentu melainkan 
juga diterapkan masalah-masalah 
muamalah, munakahat, dan uqubat  

Dalam hal penyelesaikan masalah 
muamalah, munakahat, dan uqubat 
diselesaikan melalui Peradilan 
Agama. Walaupun secara Yuridis 
lembaga Peradilan Agama belum ada, 
tetapi dalam praktiknya telah ada 
penerapan Peradilan Agama dalam 
proses penyelasaian perkara-perkara 
tersebut.

Periodesasi peradilan Islam di 
Indonesia sebelum datangnya pemer-

intahan kolonial Belanda terbagi 
menjadi tiga periode, yaitu periode 
tahkim. Pada awal masa Islam datang 
ke-Indonesia, komunitas Islam san-
gat sedikit dan pemeluk Islam masih 
belum mengetahui tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan Islam. 
Bila timbul permasalahan, mereka 
menunjuk seseorang yang di pandang 
ahli untuk menyelesaikannya. Apa 
pun keputusan yang akan dijatuhkan 
oleh orang yang ditunjuk itu keduan-
nya harus taat untuk mematuhinya. 
Cara seperti inilah yang disebut “tah-
kim”. Periode Ahl al-Halli wa al-Aqdi. 
Setelah kelompok-kelompok masyara-
kat Islam terbentuk dan mampu 
mengatur tata kehidupan sendiri, 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
dilaksanakan dengan cara mengang-
kat Ahl al-Hal wa al-Aqdi. Yaitu orang-
orang yang terpercaya dan luas pen-
getahuannya untuk menjadi sesepuh 
masyarakat, selanjutnya Ahl al-Hal 
wa al-Aqdi mengangkat para hakim 
untuk menyelesaikan segala sengketa 
yang ada di masyarakat. Penunjukkan 
ini dilakukan atas dasar musyawarah 

dan kesepakatan. Periode tauliyah 
atau pelimpahan wewenang dari Sul-
tan selaku kepala Negara, kepala Neg-
ara selaku Wali al-Amri mempunyai 
wewenang mengangkat orang-orang 
yang telah memenuhi syarat tertentu 
untuk menjadi hakim di wilayah kera-
jaan yang ditentukan oleh kepala Neg-
ara atau sultan. 

Bersamaan dan perkembangan 
masyarakat Islam, ketika kedatangan 
orang-orang Belanda pada 1605 M, 
Indonesia sudah terdiri dari sejum-
lah kerajaan Islam. Pada periode ini 
kerajaan-kerajaan Islam Nusantara 
sudah mempunyai pembantu jabatan 
agama dalam sistem pemerintahan-
nya. Misalnya di tingkat desa ada 
jabatan agama yang disebut kaum, 
kayim, modin, dan amil. Di tingkat 
kecamatan di sebut Penghulu Naib. 
Di tingkat Kabupaten ada Penghulu 
Seda dan di tingkat kerajaan disebut 
Penghulu Agung yang berfungsi seb-
agai hakim atau (qadhi) yang dibantu 
beberapa penasihat yang kemudian 
disebut dengan pengadilan Serambi. 

Periode 1882-1937. Secara yuridis 

Berkembang 
Paska Satu Atap
Peradilan Agama mengalami kemajuan 
pesat paska Sistem Satu Atap sejak tahun 
2004. Sisi organisasi, administrasi, finansial 
dan kompetensi makin berkembang. 
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formal, peradilan agama sebagai suatu 
Badan peradilan yang terkait dalam 
sistem kenegaraan untuk pertama kali 
lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) 
pada 1 Agustus 1882. Kelahiran ini 
berdasarkan suatu keputusan Raja 
Belanda yakni Raja Willam III tanggal 
19 Januari 1882 Nomor 24 yang 
dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 
152. Badan Peradilan ini bernama 
Priesterraden yang kemudian lazim 
disebut dengan Rapat Agama atau 
Raad Agama dan Terakhir dengan 
Pengadilan Agama.

rialisme Jepang dan Barat terletak 
pada karakter militernya, pemerin-
tahan militer Jepang yang menguasai 
Indonesia pada gilirannya memegang 
semua urusan pemerintahan kolonial.

Secara teoretis pemerintahan 
Jepang berusaha untuk membuat 
simbol pemisahan yang total dengan 
Belanda. Semua simbol kekuasaan 
yang menunjukkan kolonial Belanda 
harus dihapuskan, sementara segala 
bentuk pergerakan yang aktif pada 
masa Belanda dilarang. 

Ringkasnya, bukti yang dipres-

hanya bertujuan untuk menghilang-
kan symbol-simbol kekuatan Eropa 
dari pandangan masyarakat pribumi 
saja, sementara karakteristik struc-
tural yang mendasar dari masyarakat 
(pemikiran terhadap hukum) tetap 
tidak ada perubahan apa-apa sam-
pai mereka kalah pada perang Dunia 
kedua.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 
1945 menyatakan : “segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
berlaku selama belum diadakan yang 
baru menurut Undang-undang Dasar 

Keputusan Raja Belanda ini 
dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 
1882 yang dimuat dalam Staatsblad 
1882 No. 153, dengan demikian 
dapatlah dikatakan tanggal kelahiran 
Badan Peradilan Agama di Indonesia 
adalah 1 Agustus 1882.

Pergeseran otoritas  jajahan Jepang 
membawa pada perubahan yang 
besar bagi masyarakat Indonesia. 
Perbedaan fundamental antara impe-

entasikan di atas menguatkan klaim 
bahwa “situasi yang ada selama masa 
Jepang pada dasarnya merupakan 
bentuk pemerintahan status quo 
(situasi yg menoton). Perubahan-
perubahan struktural yang dilakukan 
pemeintah Jepang tidak lebih hanya 
sekedar kosmetik yang mengubah 
“warna Belanda” kepada “warna 
Jepang”. Dengan demikian, tampak-
nya restrukturisasi lembaga peradilan 

ini”. dalam hal ini termasuk bidang 
Peradilan Agama.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia tanggal 17 Agus-
tus 1945, atas usul Menteri Agama 
yang disetujui Menteri Kehakiman, 
pemerintah menetapkan bahwa 
pengadilan Agama diserahkan dari 
kekuasaan Kementerian Kehakiman 
kepada Kementerian Agama dengan 
ketetapan pemerintah Nomor 5 tang-

Hakim Agung, Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., sedang menekan icon di tablet tanda 
diluncurkannya beberapa program unggulan Ditjen Badilag pada Peringantan 25 Tahun 
Undang-Undang Peradilan Agama.
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gal 25 Maret 1946. Pada masa awal 
kemerdekaan, terjadi perubahan 
dalam pemerintahan, tetapi tidak tam-
pak perubahan yang sangat menonjol 
dalam tata peradilan, khususnya per-
adilan Agama di Indonesia. Hal terse-
but disebabkan karena bangsa Indo-
nesia dihadapkan kepada revolusi 
fisik dalam menghadapi Belanda yang 
kembali akan menjajah. Namun pada 
aspek jasa terdapat sebuah peruba-
han, yaitu sebelum merdeka pegawai 
Pengadilan Agama dan hakim tidak 
mendapat gaji tetap dari pemerin-
tah, maka setelah merdeka anggaran 
belanja Pengadilan Agama disediakan 
pemerintah. 

Pada masa berikutnya, berdasar-
kan ketentuan Pasal 98 UUD Semen-
tara dan Pasal 1 ayat (4) Undang-
Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, 
pemerintah mengeluarkan PP Nomor 
45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 
1957, tentang pembentukan Pengadi-
lan Agama/Mahkamah Syariah di luar 
Jawa dan Madura. Menurut ketentuan 
Pasal 1, “Di tempat-tempat yang ada 
Pengadilan Negeri ada sebuah Pen-
gadilan Agama/mahkamah Syariyah, 
yang daerah hukumnya sama dengan 
daerah hukum Pengadilan Negeri”. 

Dengan berlakunya PP. 45 Tahun 
1957, maka di Indonesia ada tiga 
macam peraturan tentang susunan 
dan kekuasaan Peradilan Agama, 
yaitu Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl.1937 
No.116 dan 610 untuk Jawa dan 
Madura.  Stbl. 1937 No. 638 dan 639 
untuk daerah Kalimantan Selatan. PP. 
No. 45 Tahun 1957 ( Lembaran Negara 
Tahun 1957 No.99 untuk daerah-
daerah selain Jawa dan Madura serta 
Kalimantan Selatan.

Dalam kurun waktu sekitar 25 
tahun sejak kemerdekaan terdapat 
keanekaragaman dasar penyelengga-
raan, kedudukan, susunan, dan kekua-
saan pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama di Indonesia (PADI). 
Selanjutnya, tahun 1970-an mengal-
ami perubahan, terutama sejak diun-
dangkan dan berlakunya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
serta peraturan pelaksanaannya. 
Undang-Undang No.14 tahun 1970 

mengundangkan : “susunan, Kekua-
saan dan Acara dari Badan-badan 
Peradilan Umum, Agama, Militer, 
dan Tata Usaha Negara” harus diatur 
dengan undang-undang tersendiri. 
Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 memberi tem-
pat kepada PADI sebagai salah satu 
peradilan dalam tata peradilan di 
Indonesia yang melaksanakan kekua-
saan kehakiman dalam Negara Kes-
atuan Republik Indonesia.

Seiring era reformasi tahun 1998, 
upaya tersebut semakin menggema 
ditandai dengan amandemen ketiga 
UUD 1945 melalui Rapat Paripurna 
ke-7 (lanjutan 2) dalam Sidang 
Tahunan MPR tanggal 9 November 
2001.

Perubahan peraturan perundang-
undangan tentang kekuasaan kehaki-
man pasca amandemen dikembang-
kan menjadi 5 (lima) pasal dengan 
memuat 19 (sembilan belas) ayat. 
Jaminan konstitusi tersebut sangat 

Dalam kurun waktu sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan 
terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan, 

kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Kiri ke kanan : Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., 
Craig Ewers.
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penting bagi penyelenggaraan kekua-
saan kehakiman yang merdeka untuk 
menegakkan hukum dan keadilan 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 
24 ayat (1) UUD 1945.

Dalam amandemen UUD 1945 
tersebut ditegaskan perubahan sistem 
pengelolaan lembaga peradilan satu 
atap. Pengalihan dilaksanakan secara 
bertahap dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) tahun sejak undang-
undang ini mulai berlaku.

Aturan tentang kekuasaan kehaki-
man secara lebih tegas tertulis dalam 
ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 4 
tahun 2004 dimana pengalihan pen-
gelolaan lembaga peradilan umum 
dan peradilan tata usaha negara 
(PTUN) harus selesai dilaksanakan 
paling lambat 31 Maret 2004, kemu-
dian menyusul peradilan agama dan 
peradilan militer harus selesai dilak-
sanakan paling lambat 30 Juni 2004.

Perjalanan panjang itupun bera-
khir, setelah Menteri Agama Said Agil 
Husein Al Munawar pada tanggal 30 
Juni 2004 menyerahkan kewenangan 
peradilan agama di bawah departe-
men agama menjadi kewenangan 
sepenuhnya di bawah Mahkamah 
Agung kepada Menteri Kehakiman 
Yusril Ihza Mahendra. Secara simbo-
lis, penyerahan itu tertuang dalam 
berita acara serah terima antara dua 
Menteri, lalu dilanjutkan penyerahan 
kewenangan itu dari Menkum HAM 
kepada Ketua Mahkamah Agung Bagir 
Manan.

Terwujudnya sistem satu atap 
berimplikasi terhadap lahirnya 
Undang-Undang baru yang mengatur 
masing-masing lingkungan peradilan, 
yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 2 tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum, Undang-Undang 
No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 5 tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan Undang-Undang No. 3 
tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Sementara, 
Undang-Undang No. 31 tahun 1997 
tentang Peradilan Militer belum 
dilakukan perubahan hingga saat ini.

Secara teknis, Presiden melalui 
Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia (Kepres) Nomor 21 Tahun 
2004 tentang Pengalihan Organisasi, 
Administrasi dan Finansial di Ling-
kungan Peradilan Umum, Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan Peradilan 
Agama ke Mahkamah Agung. Melalui 
Kepres ini pula terjadi perubahan 
dari Direktorat Pembinaan Peradilan 
Agama ke Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama. Perubahan nomen-
klatur tersebut juga berimplikasi 
pada perubahan eselonisasi, dari 
eselon II menjadi eselon I.

***

Pengelolaan Administrasi
Mahkamah Agung (MA) sebagai 

salah satu puncak kekuasaan 
kehakiman serta peradilan negara 
tertinggi, mempunyai posisi dan 
peran strategis di bidang kekuasaan 
kehakiman karena membawahi 
keempat lingkungan badan peradilan 
di bidang organisasi, administratif, 
dan finansial. Selain itu juga mengenai 
manajemen Sumber Daya Manusia 
serta sarana dan prasarana.

Pembinaan di bidang organisasi 
meliputi pembentukan pengadilan, 
klasifikasi dan standarisasi pengadi-
lan agama, penyeragaman penyebu-
tan badan peradilan, peningkatan 
eselonisasi, penataan organisasi dan 
tatalaksana kepaniteraan.

Kebijakan satu atap memberikan 
tanggung jawab, konsekuensi dan 
tantangan karena Mahakamah Agung 
dituntut untuk menunjukkan kemam-
puannya mewujudkan organisasi lem-
baga yang profesional, efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel.

Sistem peradilan satu atap meng-
hendaki semua lembaga peradilan 
baik secara teknis yudisial maupun 
organisasi dan finansial berada di 
bawah pelaksana kekuasaan kehaki-
man tertinggi yaitu Mahkamah Agung.

Pembinaan di bidang organisasi, 
administrasi, dan finansial merupakan 

Sistem peradilan satu 
atap meng hendaki semua 

lembaga peradilan 
berada di bawah 

pelaksana kekuasaan 
kehakiman tertinggi 

yaitu Mahkamah Agung.
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pengalihan tugas-tugas Departemen 
Agama, di antaranya pembentukan 
pengadilan, klasifikasi dan standari-
sasi pengadilan agama, dan penataan 
organisasi dan tatalaksana kepaniter-
aan. Pembentukan pengadilan tingkat 
pertamadan tingkat banding dilaku-
kan secara terus menerus, sehingga 
mencapai pertumbuhan sesuai den-
gan pemecahan wilayah administrasi 
kabupaten/kota dan provinsi.

Proses peralihan kekuasaan ini 
meskipun berat tetap berjalan dengan 
lancar, kecuali peradilan agama yang 
proses peralihannya sedikit mengal-
ami perdebatan panjang. Departemen 
Agama dan MUI pada awalnya tidak 
mau melepaskan peradilan agama 
karena muatan-muatan historisnya 
yang panjang dan sangat melekat 
dengan umat Islam. Mereka khawatir 
ciri-ciri khas peradilan Islam ini akan 
memudar dan akhirnya hilang.

Namun, mayoritas aparatur pera-
dilan agama sendiri, sebagaimana 
diwakili para Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama di seluruh Indonesia, mengh-
endaki penyatu atapan dilakukan den-

gan segera. Alasan yang mendasarinya 
adalah masalah finansial yang terkait 
dengan pengelolaan peradilan agama 
itu sendiri yang dianggap sangat 
tidak memadai untuk sebuah sistem 
peradilan yang modern dan mandiri 
selama di bawah Departemen Agama.

Sejak beralih ke Mahkamah Agung, 
hubungan antara Pengadilan Agama 
dengan Departemen Agama tidak 
serta merta selesai. Hubungan baik 
antar kedua lembaga ini terus ber-
langsung melalui peran Pengadilan 
Agama sebagai lembaga yang ber-
wenang untuk memberikan peneta-
pan (itsbat) kesaksian melihat bulan 
(rukyat al-hilal) dalam penentuan 
awal bulan pada tahun hijriyah (teru-
tama awal bulan Ramadhan, Syawal 
danDzulhijjah).

Pelaksanaan rukyat hilal dilaku-
kan oleh Departemen Agama dan 
lembaga/ormas-ormas Islam, sedan-
gkan penetapan (itsbat) terhadap 
kesaksian orang yang telah melihat 
atau menyaksikan hilal (bulan baru) 
menjelang awal bulan hijriyah dilaku-
kan oleh Pengadilan Agama. Berkai-

tan dengan hisab rukyat Pengadi-
lan Agama juga dapat memberikan 
keterangan ataunasehat mengenai 
perbedaan penentuan arah kiblat 
dan penentuan waktu shalat. Di sisi 
lain, baik Pengadilan Agama maupun 
Departemen Agama juga mempunyai 
kesamaan fungsi dalam pembinaan 
keluarga sakinah.

Ketua MA periode 2002-2009 
Bagir Manan, dalam Strategi Pengem-
bangan Peradilan Agama (Jakarta: 
1989), menyebutkan bahwa Peradilan 
Agama harus melaksanakan strategi 
pengembangan dan pembinaan 
yang tepat dan cepat dalam bidang: 
pertama,pengembangan dan pembi-
naan organisasi baik organisasi yusti-
sial dan non yustisial. Kedua, pengem-
bangan dan pembinaan ketenagaan 
yang meliputi hakim dan non hakim, 
mulai dari sistem pendidikan, rekrut-
men, promosi dan sebagainya.

Ketiga menurut Bagir Manan, 
pengembangan dan pembinaan tata 
cara beracara, tata tertib persidangan 
dan sebagainya. Keempat, pengem-
bangan dan pembinaan tata kerja 

Para Ketua Pengadilan Agama yang berprestasi berpose bersama Dirjen Badilag dan 
Sekretaris Ditjen Badilag.
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pelayanan administrasi yang sefektif 
dan efisien. Kelima, pengembangan 
dan pembinaan satuan fasilitas sep-
erti kantor, peralatan, kepustakaan 
dan sebagainya. Keenam, pengemban-
gan dan pembinaan integritas serta 
disiplin seperti sistem pemindahan 
terhadap hakim-hakim yang tidak 
menunjukan integritas dan kecaka-
pan melaksanakan kekuasaan keha-
kiman sebagai tempat mewujudkan 
keadilan dan kebenaran.

Sumber Daya Manusia (SDM)
Pra kebijakan satu atap dan pasca 

kebijakan satu atap, permasalahan 
utama Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang dihadapi oleh Peradilan Agama 
masih sama: sistem rekrutmen yang 
belum berjalan secara transparan dan 
akuntabel, sistem pembinaan yang 
meliputi peningkatan kapabilitas/
keahlian, dan pengembangan sistem 
rotasi, mutasi serta pengembangan 
karir aparatur pegawai yang perlu 
disempurnakan dengan menyertakan 
parameter obyektif. 

Selama berada di Departemen 
Agama, calon hakim agama Peradi-
lan Agama berasal dari mereka yang 
sudah menjadi pegawai di pengadilan 
agama (misalnya, panitera atau pani-
tera pengganti), atau pegawai Kemen-
terian Agama. Sejak ada sistem satu 
atap, rekrutmen calon-calon hakim 
agama disamakan dengan cara-cara 
rekrutmen calon hakim di lingkungan 
peradilan umum, dan peradilan tata 
usaha negara.

Menilik ke belakang, hubungan 
antara Badan Peradilan Agama den-
gan Mahkamah Agung telah ber-
langsung sejak 1982, tatkala diang-
kat Ketua Muda Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Urusan Lingkun-
gan Peradilan Agama (TUADAMARI 
ULDILAG), untuk melaksanakan tugas 
pembinaan dan pengawasan teknis 
yudisial. 

Saat itu, pembinaan teknis olehM-
ahkamah Agung dilakukan dengan 
berbagai jalur dan metode. Pertama, 
dilakukan melalui jalur penerbitan 
pedoman atau petunjuk dalam pelak-
sanaan tugas-tugas pengadilan.

Kedua, pembinaan teknis dilaku-
kan melalui jalur penyebaran himpu-
nan yurisprudensi, dengan menyusun 
dan menerbitkan Edisi Putusan-putu-
san Pengadilan Agama dalam Serial 
YurisprudensiIndonesia sebagai salah 
satu sumber hukum,yang menggam-
barkan tentang hukum yang hidup 
didalam masyarakat melalui putusan 
pengadilan.

Ketiga, pembinaan teknis dilaku-
kan melalui jalur tatap muka secara 
langsun melalui rapat kerja, loka-
karya, dan pelatihan teknis yustisial.
Pembinaan dalam kegiatan rapat 
kerja dan lokakarya,hanya terbatas 
di kalangan pimpinan pengadilan. 
Sedangkan pembinaan yang dapat 
menjangkau peserta, dalam hal ini 
hakim, yang lebih luas adalah pelati-
han teknis yustisial.

Pasca Satu Atap, proses pembinaan 
pegawai (baik hakim maupun non 
hakim) menjadi terpusat, kebijakan 
dibuat oleh Mahkamah Agung dan 
dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan (Pusdiklat) di bawah 
kewenangan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan dan Pela-
tihan Hukum dan Peradilan Mahka-
mah Agung di Megamendung, Bogor.

Tentang rekruitmen hakim, Komisi 
Yudisial pernah mengusung wacana 
untuk melibatkan diri dalam proses 
seleksi, dan berbagai usulan mulai 
tingkat pendidikan minimal S.2 dan 
berbagai usulan lain pun mencuat. 
Tapi sampai saat ini, usulan itu masih 
berada dalam tataran wacana, dan 
belum diimplementasikan.

Tidak kalah pentingnya, mengenai 
kebijakan sistem rotasi dan promosi 
pegawai hakim/non hakim. Satu hal 
yang membedakan Pra Satu Atap dan 
Pasca Satu Atap adalah transparansi 
pengumuman proses rotasi dan pro-
mosi pegawai. Adapun parameter 
obyektif rotasi dan promosi di ling-
kungan Peradilan Umum telah diatur 
dalamSurat Keputusan Ketua Mah-
kamah Agung Nomor139/KMA/SK/
VIII/2013 tentang Pembaruan Pola 
Mutasi dan Promosi Hakim Karir dan 
Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc Pada 
Peradilan-Peradilan Khusus di Ling-
kungan Peradilan Umum. Hal terse-
but kemudian diikuti oleh Peradilan 
Agama dengan menyusun aturan 
serupa yang sampai saat ini aturan 
tersebut dalam tahap persetujuan 
Pimpinan Mahkamah Agung.

Parameter obyektif ini dirasakan 
mendesak terutama berkaitan dengan 
adanya kebutuhan untuk menerapkan 
sistem reward and punishment 
yang tepat. Masalah lain yang juga 
mengemuka adalah distribusi hakim 
dan aparatur peradilan yang belum 
merata. 

***

Tidak kalah pentingnya, 

mengenai kebijakan 

sistem rotasi dan 

promosi pegawai hakim/

non hakim. Satu hal yang 

membedakan Pra Satu 

Atap dan Pasca Satu 

Atap adalah transparansi 

pengumuman 

proses rotasi dan 

promosi pegawai.
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Manajemen Sarana dan Prasarana 
Bagir Manan, dalam Ijtima Nasi-

onal ke-2 Ulama Fatwa MUI di Ponpes 
Gontor Ponorogo 25 Mei 2006, 
menyebutkan anggaran negara yang 
disediakan untuk Pengadilan Agama 
sangat kecil sejak dahulu bahkan 
sampai orde baru.Pernah pada suatu 
waktu anggaran setiap Pengadilan 
Agama kurang dari empat juta rupiah 
untuk satu tahun anggaran.Keadaan 
tersebut berlaku sampai ditetapkan 
UU Nomor 14 tahun 1970, kedudukan 
Pengadilan Agama diposisikan lebih 
rendah dari lingkungan Pengadilan 
Negeri.

Sebelum berlaku sistem satu atap, 
masyakarat umum sering mengenal 
Pengadilan Agama sebagai institusi 
dengan segala kesederhanaannya, 
sehingga dikenal anekdot: “Jika 
ada rombongan pejabat yang ingin 
meninjau peradilan di suatu daerah, 
apabila kendaraan mengarah ke 
pusat kota, maka pastikan yang 

dituju adalah Pengadilan Negeri. 
Sedangkan jika konvoi kendaraan 
menuju pinggiran kota atau tiba-tiba 
memasuki sebuah gang kecil, maka 
dapat dipastikan yang dituju adalah 
Pengadilan Agama”.

Saat ini anekdot itu menjadi 
sebuah kisah masa lalu, karena pasca 
satu atap, gedung-gedung Pengadilan 
Agama di seluruh Indonesia mulai 
dibangun dan mengejar keterting-
galan dari saudara-nya Pengadilan 
Umum.

Sudah jamak ditemui gedung 
Pengadilan Agama yang berdiri megah 
di pusat kota, berdampingan dengan 
institusi-insitusi pemerintahan lain. 
Ini adalah salah satu efek Kebijakan 
Satu Atap.

Bagaimanapun, keberadaan Pen-
gadilan Agama diseluruh penjuru 
tanah air, menimbulkan keniscayaan 
adanya kendala pengelolaan sarana 
dan prasarana, antara lain (dikutip 
dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 
2010-2035):
1. Lokasi pengadilan yang tersebar 

di seluruh Indonesia. 
2. Lokasi pengadilan yang cukup sulit 

untuk diakses oleh masyarakat 
yang berasal dari daerah pinggir 
kota. 

3. Gedung pengadilan di beberapa 
daerah yang sudah tidak layak, 
baik dari sisi keamanan maupun 
kenyamanan. 

4. Kemampuan untuk mengelola 
prasarana dan sarana pengadilan 
belum memadai sehingga ber-
pengaruh terhadap prestasi kerja 
hakim dan aparatur peradilan dan 
kepuasan masyarakat atas kualitas 
pelayanan pengadilan. 

5. Akuntabilitas pengadaan barang 
dan jasa, serta manajemen aset 
negara, yang perlu terus diupay-
akan perbaikannya. 

6. Penyimpanan dan pengelolaan 
informasi tentang aset negara 

yang belum dibuat secara baik. 
Di sisi lain, Mahkamah Agung telah 

berupaya untuk mengaplikasikan 
teknologi dalam pengelolaan infor-
masi yang diperlukan internal organ-
isasi maupun para pencari keadi-
lan dan pengguna pengadilan. Akan 
tetapi, internal organisasi MA dan 
badan-badan peradilan di bawahnya 
juga masih merasakan perlunya satu 
kebijakan sistem pengelolaan TI 
yang komprehensif dan terintegrasi 
yang berkaitan dengan sarana, prasa-
rana maupun SDM tenaga TI untuk 
memudahkan dan mempercepat 
proses pelaksanaan tugas dan fungsi 
di setiap unit kerja, agar peningkatan 
kualitas pelayanan informasi kepada 
masyarakat dapat dicapai.

Masalah lain adalah tentang 
transparansi peradilan yang hingga 
kini masih menjadi permasalahan 
yang sangat perlu diperhatikan dan 
dibenahi. Masyarakat masih menge-
luhkan sulitnya mengakses informasi 
dari pengadilan. Hal ini dikarenakan 
masih kurangnya pemahaman pejabat 
peradilan mengenai pentingnya jami-
nan informasi bagi publik.Oleh karena 
itu, mekanisme penyediaan dan peny-
impanan informasi juga perlu terus 
ditingkatkan sehingga pengadilan 
selalu siap dalam merespon permin-
taan informasi.

Meskipun demikian, aparatur 
peradilan agama tetap berjuang 
untuk memperkokoh institusi  pera-
dilan agama sebagai institusi hukum 
dan institusi sosial. Tak lekang oleh 
panas dan tak luntur karena hujan, 
keinginan memperjuangkan peradi-
lan agama sebagai institusi hukum 
yang modern hingga kini masih terasa 
auranya, salah satu bentuk perjuan-
gan itu adalah tetap mempertahankan 
kewenangan yang sudah ada dan 
kemungkinan kewenangan baru yang 
diperkenankan oleh konstitusi.  
(Hermansyah, M. Noor, AF. Fathoni, Alimuddin, E. Hudiata)

Sebelum berlaku 

sistem satu atap, 

masyakarat umum 

sering mengenal 

Pengadilan Agama 

sebagai institusi 

dengan segala 

kesederhanaannya.
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Dinamika kewenangan pengadilan agama 
dalam catatan sejarah mengalami pasang 
surut. Lembaran sejarah pengadilan agama 

menunjukkan hal itu, baik sejak masa penjajahan, 
era kemerdekaan, orde baru sampai era reformasi 
saat ini.

Secara yuridis eksistensi pengadilan agama 
diakui oleh pemerintah Belanda pada tahun 
1882 berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda 
tanggal 13 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat 
dalam Staatsblad 1882 Nomor 152. Keputusan raja 
tersebut dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 
1882 berdasarkan Staatsblad Nomor 153.

Pada saat itu, kewenangan pengadilan agama 
tidak disebutkan secara jelas dalam staatsblad 
tersebut. Sehingga, pengadilan agama menentukan 
sendiri perkara-perkara yang menjadi kewenangan 
atau kompetensinya, yaitu perkara-perkara di bidang 
pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya 
anak, perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul 
mal dan wakaf (Notosoesanto, 1963 : 10).

Pada tahun 1937 kewenangan pengadilan 
agama berubah. Perubahan tersebut akibat 

adanya teori receptie yang digagas Van Vol-
lenhoven dan Snouck Hurgronje. Melalui 

Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 
Nomor 610, kewenangan penga-

dilan agama hanya di bidang 
perkawinan yaitu memer-

iksa perselisihan antara 
suami isteri yang 

beragama Islam 
tentang nikah, talak, 

dan rujuk. Kewenangan di 
bidang kewarisan yang sebel-

umnya menjadi kewenangan peradi-
lan agama dicabut dan diserahkan menjadi 

kewenangan peradilan umum.

Pasang Surut 
Kewenangan 

Sejak eksistensinya diakui 

penguasa, kewenangan mengadili 

oleh peradilan agama mengalami 

pasang surut. Sejak sewindu 

lalu, kewenangannya diperluas 

ke perkara ekonomi syariah. 

Bagaimana kompetensinya di 

masa yang akan datang?
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Kewenangan peradilan agama di 
bidang perkawinan masih terdapat 
beberapa pembatasan, yaitu (1) 
apabila perkawinan itu dilakukan 
menurut BW seperti suami istri 
dari golongan Eropa atau Cina 
yang beragama Islam; (2) apabila 
perkawinan itu dilakukan menurut 
peraturan perkawinan campuran 
Staatsblad 1898 Nomor 158, yaitu 
perkawinan orang-orang yang tunduk 
pada hukum yang berlainan, diatur 
menurut hukum suaminya; dan (3) 
apabila perkawinan itu dilakukan 
menurut Staatsblad 1933 Nomor 
74 (ordonansi nikah Indonesia 
Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon) 
walaupun sesudah perkawinan 
mereka lalu keduanya atau salah 
satunya masuk Islam. (Depag RI, 2001 
: 16).

Pada tahun 1957 pasca-dikeluar-
kannya Peraturan Pemerintah Nomor 
45 Tahun 1957 kewenangan penga-
dilan agama di luar Jawa dan Madura 
dan Kalimantan Selatan meliputi 
beberapa perkara yaitu nikah, talak, 
rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin, tem-
pat kediaman (maskan), mut’ah, had-
hanah, waris, wakaf, hibah shodaqah 
dan baitulmal.

Kewenangan pengadilan agama 
mengalami kejelasan dan kepastian 
pasca-diundangkannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemer-
intah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik. 

Sampai pada masa akhir Orde 
Baru, kewenangan yang dimiliki 
pengadilan agama tidak mengalami 
penambahan kewenangan yang sig-
nifikan. Akan tetapi pada masa ini 
pengadilan agama secara kelem-
bagaan semakin kuat dibanding pada 
masa penjajahan dan Orde Lama. 
Kewenangan pengadilan agama masih 
berkisar pada bidang hukum keluarga 
seperti nikah, cerai, waris, wasiat, dan 
wakaf. Kewenangan tersebut secara 
tegas bisa dilihat pada pasal 49 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1989.

Penambahan kewenangan secara 
signifikan terjadi pada tahun 2006 
pasca disahkannya  Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang peruba-
han atas Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009.

Dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009, maka secara yuridis formal 
kelembagaan peradilan agama sema-
kin kokoh dan mempuyai kedudukan 
yang sama dan sejajar dengan tiga 
lingkungan peradilan lainnya, yaitu 
Peradilan Umum, Peradilan Militer 
dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 ini, landasan 
hukum positif penerapan hukum 
Islam menjadi lebih kokoh. Hal ini 
mengingat ada beberapa perubahan 
fundamental yang dilakukan oleh 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
terhadap Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1989. Di antaranya menyang-
kut teknis penyelesaian sengketa 
kewenangan antara peradilan agama 
dengan peradilan umum. Ada beber-
apa titik singgung antara keduanya, 
khususnya menyangkut hak opsi dan 
sengketa kepemilikan.

Pertama, menyangkut hak opsi. 
Dalam Undang-Undang Peradilan 
Agama antara lain dinyatakan dalam 
penjelasan umum bahwa: “para 
pihak sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih 
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hukum apa yang dipergunakan 
dalam pembagian kewarisan” (lihat 
penjelasan umum UU Nomor 7 tahun 
1989 angka 2). Sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
penjelasan tersebut dihapus.

Kedua, sengketa kepemilikan. 
Dalam hal terjadi sengketa hak milik 
atau sengketa keperdataan lain 
antara orang-orang yang beragama 
Islam mengenai objek sengketa, maka 
menurut Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dapat langsung diputus 
oleh pengadilan agama (lihat pasal 
50).

Perubahan lain adalah adanya 
penambahan kewenangan pengadilan 
agama, yaitu kewenangan mengadili 
sengketa zakat dan ekonomi syari’ah. 
Dalam pasal 49, ada 9 (sembilan) 
kewenangan pengadilan agama dari 
yang sebelumnya hanya 7 (tujuh). 
Kesembilan kewenangan tersebut 
adalah kewenangan untuk menangani 
persoalan hukum umat Islam di 
bidang (1) perkawinan, (2) waris, 
(3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) 
infaq, (7) shadaqah, (8) zakat  dan (9) 
ekonomi syari’ah.

Kewenangan pengadilan agama 
yang baru antara lain di bidang 
perkawinan berupa penetapan pen-
gangkatan anak berdasarkan hukum 
Islam. Selain itu, pengadilan agama 
juga memiliki kewenangan baru yaitu 
di bidang ekonomi syariah yakni 
perbuatan atau kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip-prin-
sip syari’ah, antara lain meliputi: bank 
syari’ah; keuangan mikro syari’ah; 
asuransi syari’ah; reasuransi syari’ah; 
reksadana syari’ah; obligasi syari’ah 
dan surat berharga berjangka menen-
gah syari’ah; sekuritas syari’ah; pem-
biayaan syari’ah; pegadaian syari’ah; 
dana pensiun lembaga keuangan sya-
riah; dan bisnis syari’ah.

Kewenangan pengadilan agama 
selanjutnya adalah dalam perkara 

wakaf, zakat, infaq, wasiat dan hibah. 
Beberapa kewenangan baru tersebut 
dimungkinkan munculnya gugatan 
class action dari masyarakat karena 
menyangkut kepentingan umum 
yang tidak mungkin mengajukan 
gugatannya secara orang perorang. 

Secara kelembagaan peradilan 
agama juga mengalami perluasan. 
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa 
di lingkungan peradilan agama dapat 
diadakan pengkhususan  pengadilan 
yang diatur dengan undang-undang. 
Frasa “pengkhususan” memiliki 
maksud adanya pengadilan khusus 
untuk menangani perkara tertentu di 
lingkungan pengadilan agama.

Pada tahun 2001, dibentuklah 
mahkamah syariyyah di Aceh seb-
agai pelaksanaan ketentuan pasal 
25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Mah-
kamah syariyyah tidak hanya mem-
puyai kewenangan dibidang hukum 
perdata agama, tapi juga mempuyai 
kewenangan pidana (jinayah). 

Sampai sekarang sudah ada 10 
(sepuluh) bentuk jarimah di bidang 
jinayah yang menjadi kewenaa-
gan mahkamah syariyyah, yaitu (1) 
Khamar, adalah minuman memabuk-
kan/mengandung alkohol; (2) Maisir, 
adalah perbuatan yang mengndung 
unsur taruhan; (3) Khalwat adalah 
perbuatan berada pada tempat ter-
tutup antara dua orang berlainan 
jenis kelamin yang bukan mahram 
dan tanpa ikatan perkawinan den-
gan kerelaan keduabelah pihak; 
(4) Ikhtilat, adalah perbuatan ber-
mesraan seperti bercumbu, ber-
sentuh-sentuhan, berpelukan bah-
kan berciuman antara laki-laku dan 
perempuan yang bukan suami-istri 
dengan kerelaan kedua belah pihak 
baik ditempat terbuka maupun tem-
pat tertutup; (5) Zina adalah per-

buatan persetubuhan antara seorang 
laki-laki dengan perempuan tanpa 
ikatan perkawinan dengan kerelaan 
kedua belah pihak; (6) Pelecehan 
seksual, perbuatan asusila atau cabul 
yang sengaja dilakukan oleh ses-
eorang didepan umum atau terha-
dap orang lain baik laki-laki maupun 
perempuan tanpa kerelaan korban; 
(7) Pemerkosaan;(8) Qadzaf, adalah 
perbuatan menuduh seseorang ber-
zina tanpa mengajukan paling kurang 
4 saksi; (9) Liwath, hubungan sejenis 
antara laki-laki dengan laki-laki atau 
populer dengan sebutan gay; dan (10) 
Musahaqah adalah hubungan sejenis 
antara sesama wanita atau lebih pop-
uler dengan sebutan lesbian.

 
Potensi perluasan kewenangan

Diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006 tersebut menan-
dai lahirnya paradigma baru pen-
gadilan agama. Paradigma baru itu 
menyangkut kompetensi dan yuris-
diksinya, sebagaimana ditegaskan 
bahwa: “Peradilan Agama adalah 
salah satu pelaku kekuasaan keha-
kiman bagi rakyat pencari keadi-
lan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu sebagaimana dimak-
sud dalam undang-undang ini”. 

Kata “perkara tertentu” meru-
pakan perubahan terhadap kata 

Sampai sekarang 

sudah ada 10 (sepuluh) 

bentuk jarimah di 

bidang jinayah yang 

menjadi kewenaagan 

mahkamah syariyyah
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“perkara perdata tertentu” seb-
agaimana disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989. Peruba-
han kata ini memberi makna bahwa 
jika negara dan masyarakat memberi 
kepercayaan maka pengadilan agama 
dapat ditambah kewenangannya di 
bidang tertentu di luar perkara per-
data yang selama ini sudah menjadi 
kewenangannya.

Perkembangan hukum dan tuntu-
tan masyarakat dewasa ini membuka 
ruang untuk adanya beberapa potensi 
perluasan kewenangan yang ke depan 
bisa menjadi kewenangan absolut 
peradilan agama. Urgensi perluasan 
kewenangan peradilan agama dapat 
dilihat dari dua pendekatan. Pertama, 
dalam rangka melaksanakan amanat 
undang-undang peradilan agama 
secara paripurna. Penggunaan frasa 
“tertentu” dalam undang-undang per-
adilan agama secara implisit menan-
dakan bahwa ada kewenangan lain 
yang merupakan bagian tak terpisah-
kan dari kompetensi peradilan agama. 
Kedua, kesadaran masyarakat Muslim 
semakin tinggi dalam melaksanakan 
hukum agamanya secara menyeluruh. 
Sehingga menuntut  keluwesan dan 
keluasan cakupan kewenangan pera-
dilan agama agar tidak terjadi kesen-
jangan antara problem sosial dengan 
hukum yang berlaku. 

Beberapa potensi perkara yang 
bisa menjadi kewenangan peradi-
lan agama adalah ihwal  penghapu-
san kekerasan dalam rumah tangga 
(PKDRT), kewenangan menyele-
saikan perbuatan melawan hukum 
(PMH), kewenangan penyelesaian 
sengketa produk halal dan kewenan-
gan di bidang pidana dalam perkawi-
nan berdasarkan hukum Islam.

1. Bidang PKDRT
Kasus perceraian baik itu gugat 

cerai maupun cerai talak di lingkungan 
peradilan agama banyak didasarkan 

pada alasan kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT). KDRT tersebut jika 
menjadi fakta hukum yang terbukti 
dalam proses pembuktian maka KDRT 
itu hanya sekadar fakta hukum untuk 
alasan perceraian, tidak sampai pada 
tindakan penghukuman terhadap 
pelakunya, karena pengadilan agama 
hanya berwenang diwilayah perdata 
agama, bukan pidana.

Ranah tindakan pidana KDRT, ses-
uai Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kor-
ban atau keluarganya harus melapor-
kan tindakan tersebut ke kepolisian 
dan korban bisa mendapatkan per-
lindungan khusus dari aparat dan 
kemudian kasus pidana KDRT akan 
diperiksa di pengadilan negeri. 

Pemisahan  penanganan perdata 
(perceraian) dan pidana (KDRT) di 
atas dalam praktek akan membutuh-
kan waktu yang lama dan panjang 
serta bisa berakibat buruk bagi kor-
ban KDRT. Tidak sedikit kemudian 
korban hanya memilih menyelesaikan 
perkara perceraian saja dan tidak 

melanjutkan ke pidananya yang pada 
akhirnya pelaku KDRT terbebas dari 
sanksi pidana. 

Menurut Amran Suadi, Hakim 
Agung MA RI, dalam seminar nasi-
onal yang diselenggarakan PPHIM 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
(24/10/2014) menegaskan bahwa 
ada dua solusi alternatif sebagai 
tawaran untuk menjadikan pengadi-
lan agama agar lebih berperan dalam 
penyelesaian tindak KDRT. 

Solusi pertama adalah perlu 
dibentuk peradilan koneksitas antara 
pengadilan agama dengan pengadilan 
negeri sehingga dapat menyelesaikan 
perkara cerai dan KDRT secara 
simultan. Dalam kasus cerai dengan 
alasan KDRT bisa dilakukan peradilan 
koneksitas antara pengadilan agama 
dan pengadilan umum bersama-
sama dalam perkara perceraian, di 
sini sengketa perceraian dan pidana 
KDRT diputus bersamaan dalam satu 
perkara.

Sedikit berbeda dengan usulan 
Amran, jika kita merujuk ke praktek 
yang terjadi di pengadilan Australia, 
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di sana dikenal aturan cross-vesting 
jurisdiction. Cross-vesting adalah 
aturan yang memungkinkan satu 
pengadilan mengadili secara utuh 
satu perkara meskipun salah satu 
dari bagian perkara itu sebenarnya 
merupakan kewenangan pengadilan 
yang lain (Etihne Mills dan Marlene 
Ejeber, 2010: 28).

Mekanisme cross-vesting yang 
digunakan untuk mengatasi konflik 
kewenangan ini sangat membantu 
masyarakat pencari keadilan karena 
dapat mengurangi biaya berperkara, 
mereduksi ketidaknyamanan para 
pihak serta memenuhi asas peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
(Belinda Fehlberg dan Juliet Behrens, 
2008: 68). Kedepan mungkin juga 
perlu dikaji apakah memungkinkan 
jika peradilan agama juga berwenang 
memeriksa perkara pidana KDRT dan 
cerai secara bersamaan.

Solusi kedua, menurutnya dengan 
menggunakan pendekatan restorative 
justice yakni dengan memberikan 
kompensasi ganti rugi kepada si 
korban KDRT atau dalam hukum 

Islam dikenal istilah diyat. Diyat 
atau ganti rugi tersebut dilakukan 
bersamaan dalam perkara perceraian.

Bagaimanapun penyelesaian sen-
gketa KDRT perlu dilakukan secara 
lebih humanis ketimbang pendeka-
tan legal fomal. Terlebih jika di antara 
keduanya telah memperoleh anak 
keturunan. Proses komulasi penyele-
saian sengketa perceraian dan KDRT 
seperti di atas lebih bisa memenuhi 
rasa keadilan dan kemanfaatan 
hukum dan sesuai dengan asas ber-
perkara secara cepat, sederhana, dan 
biaya ringan, serta berperspektif pen-
egakan HAM dan gender.

2. Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH)
Pemahaman yang berkembang 

selama ini dalam perkara sengketa 
ekonomi syariah pengadilan agama 
hanya berwenang ketika sengketa 
tersebut didasarkan pada alasan 
wanprestasi dan jika didasarkan PMH 
pengadilan agama tidak berwenang. 
Pemahaman yang demikian itu 
tentu perlu dikritisi karena sengketa 

perdata mencakup wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum.

Untuk menjamin keberlangsungan 
perbankan syariah, secara khusus, 
dan industri keuangan syariah secara 
umum, diperlukan pranata hukum 
yang jelas dan lengkap, termasuk 
dalam hal penyelesaian sengketa di 
pengadilan agama.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 50 
ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006, Pengadilan Agama memiliki 
kewenangan untuk sekaligus memu-
tuskan sengketa milik atau keper-
dataan lain yang terkait dengan obyek 
sengketa yang diatur dalam Pasal 
49 apabila subyek sengketa antara 
orang-orang yang beragama Islam. 
Hal demikian untuk menghindari 
upaya memperlambat atau mengulur 
waktu penyelesaian sengketa karena 
alasan ada sengketa milik atau keper-
dataan lain.

Dari penjelasan pasal di atas, 
dapat dipahami bahwa alasan hukum 
(‘illat) Pasal 50 ayat 2 UU No. 3 Tahun 
2006 adalah untuk menghindari 
upaya memperlambat penyelesaian 
sengketa dan hal ini sesuai dengan 
asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan. Bagaimana dengan perbuatan 
melawan hukum dalam sengketa 
ekonomi syariah?

Jika dikaji dari segi ‘illat hukum, 
apakah ketentuan Pasal 50 ayat 2 
UU No. 3 Tahun 2006 dapat dijadi-
kan dasar hukum (melalui metode 
analogi) bagi kewenangan Pengadilan 
Agama dalam memutus perkara per-
buatan melawan hukum dalam sen-
gketa ekonomi syariah? Apakah ada 
‘illat hukum yang sama, yaitu meng-
hindari upaya memperlambat peny-
elesaian sengketa?

Jika hanya dilihat dari segi spesies 
‘illat, yaitu menghindari upaya mem-
perlambat penyelesaian sengketa, 
maka ‘illat tersebut tidak dapat diter-
apkan dalam penyelesaian gugatan 
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perbuatan melawan hukum terkait 
ekonomi syariah oleh Pengadilan 
Agama, karena penyelesaian kasus 
serupa di Peradilan Umum pun tidak 
mengandung unsur upaya memper-
lambat penyelesaian sengketa, ter-
lebih terdapat yusrisprudensi MA 
RI, yaitu Putusan Nomor 1875/K/
Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang 
intinya antara perbuatan melawan 
hukum dan wanprestasi tidak dapat 
digabung dan harus diperiksa secara 
terpisah.

Namun demikian, jika ditinjau 
dari asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan sebagai genus ‘illat, karena 
sistem peradilan yang berlaku men-
empatkan Pengadilan Agama seb-
agai satu-satunya pengadilan yang 
berwenang menangani sengketa 

ekonomi syariah, dan agar prosedur 
berperkara sesuai dengan asas seder-
hana, cepat, dan biaya ringan, maka 
penyelesaian gugatan perbuatan mel-
awan hukum terkait ekonomi syariah 
perlu dipadukan di bawah kewenan-
gan Pengadilan Agama.

Kemudian bagaimana dengan 
masalah hukum materiil tentang per-
buatan melawan hukum yang diatur 
dalam Pasal 1356 KUH Perdata dan 
seterusnya yang belum diatur dalam 
KHES. Yang menjadi persoalan adalah 
dapatkah KUH Perdata yang menga-
tur perbuatan melawan hukum dija-

dikan sebagai sumber hukum mate-
riil di lingkungan Peradilan Agama. 
Dalam masalah ini, selama belum ada 
lex specialis dalam masalah tersebut, 
maka ketentuan dalam KUH Perdata 
tentang perbuatan melawan hukum 
tetap berlaku selama tidak bertentan-
gan dengan syariah. 

Apakah perbuatan melawan 
hukum dalam KUH Perdata sesuai 
dengan syariah dapat dikaji dengan 
menggunakan teori penjenjangan 
norma-norma hukum Islam, yang 
secara hierarki mencakup tiga 
tingkatan, pertama, norma-norma 
dasar atau nilai-nilai filosofis 
(al-qiyam al-asasiyyah) yaitu norma-
norma abstrak yang merupakan nilai-
nilai dasar dalam hukum Islam seperti 
kemaslahatan, keadilan, kebebasan, 

persamaan, persaudaraan, akidah, 
dan ajaran-ajaran pokok dalam 
etika Islam (akhlak). Kedua, norma-
norma tengah, yang terletak antara 
dan sekaligus menjembatani nilai-
nilai dasar dengan peraturan hukum 
konkret. Norma-norma tengah ini 
dalam ilmu hukum Islam merupakan 
doktrin-doktrin (asas-asas) umum 
hukum Islam, dan secara konkret 
dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu asas-asas hukum Islam dan 
kaidah-kaidah hukum Islam. Ketiga, 
peraturan-peraturan hukum konkret 
(Syamsul Anwar, 2002: 158-162).

Berdasarkan teori di atas, 
norma dasar/nilai filosofis keadilan 
diejawantahkan dalam norma tengah 
yang berupa kaidah fikih “kerugian 
dihilangkan (ad-dararu yuzalu),” 
dan norma tengah atau doktrin 
umum ini dikonkretisasi lagi dalam 
bentuk peraturan hukum konkret 
yaitu perbuatan melawan hukum, 
yang menghukum orang karena 
perbuatannya yang merugikan orang 
lain untuk mengganti kerugian orang 
lain akibat perbuatannya tersebut 
sebagai mana diatur Pasal 1365 KUH 
Perdata. Ketentuan itu juga sesuai 
dengan maqasid syariah yaitu hifd 
al-mal (menjaga harta dari kerugian 
akibat perbuatan orang lain). Dengan 
demikian, maka aturan tentang 
perbuatan melawan hukum dalam 
KUH Perdata dapat dijadikan sumber 
hukum materiil bagi hakim-hakim 
Pengadilan Agama, karena secara 
substantif tidak bertentangan dengan 
syariah.

Senada dengan PMH dalam eko-
nomi syariah, yang tidak kurang pent-
ing adalah menyangkut kewenangan 
pengadilan agama terhadap PMH 
dalam proses pengelolaan zakat seb-
agaimana diatur dalam UU Nomor 
23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat. Dalam UU tersebut tidak diatur 
secara jelas pengadilan mana yang 
berwenang mengadili sehingga dalam 
praktek perkara PMH itu dipahami 
sebagai kewenangan pengadilan neg-
eri bukan pengadilan agama.

3. Sengketa Labelisasi Halal 
Produk Makanan 
Pada saat ini di Indonesia sedang 

banyak terjadi persoalan hukum 
tentang kehalalan makanan-makanan 
olahan dan obata-obatan. Labelisasi 
halal pada produk makanan dan 
obat-obatan menyangkut hajat hidup 
banyak penduduk Indonesia yang 
mayoritas beragama Islam. Selama 

Apakah perbuatan melawan hukum 

dalam KUH Perdata sesuai dengan syariah 

dapat dikaji dengan menggunakan teori 

penjenjangan norma-norma hukum Islam
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ini labelisasi halal dimonopoli oleh 
MUI dalam menentukan apakah 
suatu produk itu halal atau tidak, dan 
MUI selalu mendasarkan diri pada 
ketentuan hukum Islam.

Undang-Undang tentang Jaminan 
Produk Halal (JPH) yang baru 
disahkan oleh DPR pada tanggal 
25 September 2014 yang lalu 
memberikan otoritas yang besar 
kepada Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) sebagai institusi 
yang memberikan kewenangan penuh 
untuk menerbitkan dan mencabut 
sertifikat label halal.

Ke depan tentu potensi sengketa 
atau perselisihan atau perbedaan 
pendapat tentang halal atau tidaknya 
sebuah produk makanan atau 
sengketa dalam mengabulkan atau 
menolak pemberian label halal pada 
produk makanan sangat mungkin 
akan banyak terjadi.

Di sini, keberadaan pengadilan 
agama bisa dan relevan untuk diberi 
kewenangan untuk memutus sengketa 
tentang kehalalan sebuah produk 
makanan atau obat-obatan. Karena 
sengketa halal itu pasti mendasarkan 
diri pada ketentuan hukum Islam 
yang bersumber pada al-Quran dan 
Hadis. Dan tentunya hakim PA yang 
paling berkompeten dan menguasai 
di bidang hal itu.

4. Pidana Perkawinan
Kriminalisasi pelanggaran hukum 

keluarga, yaitu menjadikan perbua-
tan yang melanggar ketentuan hukum 
keluarga sebagai perbuatan pidana 
yang dapat dijatuhi sanksi, mendesak 
dilakukan dalam hukum keluarga di 
Indonesia untuk memberikan perlind-
ungan hukum kepada kaum perem-
puan dan anak yang rentan menjadi 
korban pelanggaran hukum keluarga. 
Kriminalisasi merupakan trend refor-
masi hukum keluarga di dunia Islam 
modern. Dari hukum keluarga dalam 

fikih klasik yang cenderung tidak 
memiliki sanksi hukum, misalnya, 
beralih kepada aturan-aturan dan 
hukum produk negara yang tidak saja 
membatasi dan mempersulit, namun 
bahkan melarang dan mengategori-
kan suatu masalah seputar hukum 
keluarga sebagai perbuatan kriminal 
(Saleh, 2006: 1). 

Dalam hal ini terdapat pergeseran 
dari privatisasi hukum keluarga pada 
masa lalu ke arah deprivatisasi hukum 
keluarga di masa sekarang. Masalah 
hukum keluarga tidak lagi diserahkan 
kepada kehendak bebas masing-mas-
ing individu, tetapi ada campur tan-
gan pemerintah untuk mewujudkan 
hukum keluarga yang berkeadilan, 
khususnya dalam bidang perkawinan.

Dalam konteks kriminalisasi 
pelanggaran hukum keluarga ini, 
maka kewenangan pengadilan 
agama dapat mencakup bidang 
pidana pelanggaran terhadap hukum 
keluarga. Sebenarnya, kriminalisasi 
pelanggaran hukum keluarga pernah 
diusulkan melalui RUU HTPA Bidang 
Perkawinan sejak tahun 2003 oleh 
Departemen Agama RI, namun 
hingga kini tidak jelas perkembangan 
RUU tersebut. Dalam RUU tersebut 
terdapat ketentuan Pasal yang 
memberikan sanksi bagi mereka 
yang melakukan atau membantu 
pelaksanaan perkawinan di bawah 

tangan dengan ancaman hukuman 
penjara atau denda.

Mungkinkah?
Sepanjang sejarah eksistensi 

dan pasang surut peradilan agama 
sejak jaman kolonial sampai dengan 
era reformasi saat ini, kehadiran 
lembaga peradilan ini tidak lepas 
dari pro dan kontra, terutama dalam 
hal kewenangan yang diberikan. 
Dalam kontestasi politik di parlemen, 
misalnya, perluasan kompetensi 
untuk peradilan agama hampir pasti 
menuai perdebatan antara yang 
setuju dan tidak (Mark Cammack dan 
Michael Feener, 2012: 30).

Terkait perluasan kompetensi ini, 
seperti disinyalir Tim Lindsey, pera-
dilan agama sesungguhnya meng-
hadapi tantangan untuk menentu-
kan visi peradilan kedepan, apakah 
akan menjadi peradilan cerai (divorce 
court) seperti halnya peradilan seje-
nis di negara-negara barat ataukah 
akan menjelma menjadi peradilan 
Islam dengan kewenangan yang lebih 
luas/universal seperti yang pernah 
dilakukan para qadi di zaman klasik. 
(Tim Lindsey, 2013: 291). Sebuah tan-
tangan (challenge) yang tidak ringan 
mengingat Indonesia bukan negara 
Islam. 

(Ahmad Zaenal Fanani, M. Isna Wahyudi, Achmad Fauzi, 
Achmad Cholil)
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Peradilan Keluarga
atawa

Peradilan Islam?

Dengan kondisi 
sekarang, 

bagaimana 
kecenderungan 

peradilan agama 
di masa yang 
akan datang? 
Antara Family 

Court dan Islamic/
Syariah Court.

Meneguhkan Identitas:

Peradilan Agama, dengan 
berbagai bentuk kelem-
bagaan dan kewenangan-
nya, telah ada semenjak 

agama Islam masuk ke Indonesia dan 
selanjutnya menyatu dengan kehidu-
pan sosial umat Islam di Indonesia. 
Menurut Bagir Manan, eksistensi 
Peradilan Agama di Indonesia dapat 
dilihat secara sosiologis dan budaya. 
“Dalam bahasa sosiologis, peradilan 
agama telah hidup sebagai tatanan 
sosial ummat Islam. Dengan bahasa 
budaya, dapat disebutkan, kehadiran 
peradilan agama telah menjadi salah 
satu corak budaya masyarakat Indo-
nesia yang sebagian besar beragama 
Islam” Tulis Bagir Manan dalam 
makalah berjudul Kebijakan Mahka-

mah Agung terhadap perkara-perkara 
syari’ah setelah Satu Atap.

Setelah Indonesia merdeka, 
eksistensi Peradilan Agama tetap 
diakui dan dikukuhkan secara 
konstitusional menjadi salah satu 
bagian dari sistem peradilan nasional 
dan diberikan kewenangan oleh 
undang-undang untuk menangani 
perkara-perkara tertentu. Pengakuan 
ini sekaligus memberikan penegasan 
diterimanya hukum Islam sebagai 
hukum yang berlaku secara yuridis 
formal di Indonesia meskipun dengan 
ruang lingkup yang masih terbatas.

Menurut Muhammad Daud Ali 
dalam tulisannya Hukum Islam: 
Peradilan dan Masalahnya, konteks 
pengakuan terhadap eksistensi 
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Peradilan Agama ini dapat dipahami 
dari realitas hukum Islam yang 
berlaku bagi umat Islam yang dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu hukum 
Islam yang berlaku secara formal 
yuridis dan hukum Islam yang berlaku 
secara normatif (Mohammad Daud 
Ali, 1991:75). 

Hukum Islam yang berlaku secara 
formal yuridis, lanjut Muhammad 
Daud Ali adalah hukum Islam yang 
mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lain dan mengatur hubungan 
manusia dengan benda di dalam 
masyarakat yang disebut dengan 
istilah mu’amalah. Hukum Islam 
kategori ini menjadi hukum positif 
karena ditunjuk oleh peraturan 
perundang-undangan. Hukum Islam 
yang berlaku secara formal yuridis ini 
memerlukan bantuan penyelenggara 
negara untuk menegakkannya secara 
sempurna dengan cara misalnya 
mendirikan peradilan agama yang 
menjadi salah satu unsur dalam 
sistem peradilan nasional. 

Adapun hukum Islam yang berlaku 
secara normatif adalah hukum Islam 
yang mempunyai sanksi kemasyara-
katan. Pelaksanaannya bergantung 
kepada kuat-lemahnya kesadaran 
masyarakat Muslim dalam berpegang 
kepada hukum Islam yang bersifat 
normatif ini. Hukum Islam seperti ini 
tidak memerlukan bantuan penye-

lenggara negara untuk melaksanakan-
nya. Hampir semua hukum Islam yang 
mengatur hubungan manusia dengan 
Tuhannya, dalam arti ibadah murni 
(‘ibadah mahdlah), termasuk dalam 
kategori hukum Islam ini, seperti 
shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelak-
sanaan hukum Islam yang normatif 
ini tergantung kepada tingkatan iman 
dan takwa serta akhlak umat Islam 
sendiri.

Untuk menegakkan hukum Islam 
yang bersifat formal yuridis, pemer-
intah Indonesia telah membuat per-
aturan perundang-undangan, seperti 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 
dan Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989. Dengan undang-undang seperti 
ini diharapkan permasalahan yang 
berkaitan dengan hukum Islam, khu-
susnya masalah keperdataan, dapat 
diselesaikan secara formal yuridis. 

Dari beberapa undang-undang 
tersebut dapat dipahami bahwa 
permasalahan hukum Islam yang 
menyangkut keperdataan haruslah 
diselesaikan melalui suatu lembaga 
yang disebut Peradilan Agama. 
Melalui lembaga inilah perkara-
perkara itu diproses dan diselesaikan.

Berdasarkan uraian-uraian di 
atas dapat dipahami bahwa beberapa 

bagian hukum Islam dalam bidang 
muamalah (keperdataan) berdasar-
kan peraturan perundang-undangan 
secara formal yuridis telah menjadi 
bagian dari hukum positif kita. Untuk 
menegakkannya telah pula dimantap-
kan eksistensi Peradilan Agama, yang 
menjadi bagian dari sistem peradilan 
nasional, sebagai salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Dengan Undang-Undang Peradilan 
Agama eksistensi Peradilan Agama 
sebagai lembaga penegak hukum 
Islam memiliki landasan hukum yang 
kuat.

Peradilan Agama vis a vis Peradilan 
Keluarga

Lahirnya Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 yang memberikan 
kewenangan kepada Peradilan Agama 
untuk menangani masalah-masalah 
hubungan keperdataan dalam lingkup 
hukum keluarga telah mendorong 
lahirnya pemikiran-pemikiran untuk 
memposisikan Peradilan Agama 
sebagai peradilan keluarga (family 
court). Pemikiran tersebut bahkan 
mengemuka, ketika kewenangan 
Peradilan Agama telah merambah 
aspek ekonomi syariah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006;

Dengan Undang-Undang 
Peradilan Agama 

eksistensi Peradilan 
Agama sebagai lembaga 
penegak hukum Islam 

memiliki landasan 
hukum yang kuat.
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Pemikiran-pemikiran untuk mem-
posisikan peradilan agama sebagai 
peradilan keluarga didasari atas 
beberapa pertimbangan. Pertama, 
kewenangan yang diamanahkan oleh 
undang-undang terhadap peradi-
lan agama ketika itu memang ham-
pir serupa dan sebangun dengan 
kewenangan yang dimiliki oleh pera-
dilan-peradilan keluarga di luar neg-
eri, yakni berkisar masalah hubungan 
hukum antar orang dalam lingkup 
hukum keluarga. 

Di India, peradilan keluarga yang 
didirikan pada tanggal 14 September 
1984 berwenang memeriksa masalah-
masalah yang berhubungan dengan 
perkawinan (matrimonial relief), yang 
meliputi pembatalan perkawinan, 
perpisahan secara hukum (judicial 
separation), perceraian, pembayaran 
hak-hak suami isteri, penetapan ten-
tang sahya perkawinan, harta ber-
sama suami isteri, penetapan sahnya 
perwalian, dan pengasuhan anak.

 Di Jepang, sebagaimana dijelas-
kan dalam Guide to The Family Court 
of Japan, peradilan keluarga memiliki 
kewenangan di bidang hukum domes-
tik dan  remaja (juvenille). Kasus 
domestik dibagi menjadi dua kate-
ogri yaitu kasus hubungan domestik 
(domestic relations cases) yang dapat 
diselesaikan melalui ajudikasi atau 
konsiliasi, dan kasus personal (per-
sonal status cases) seperti perceraian, 

pengasuhan anak, asal usul anak, dan 
sebagainya. Sementara usia remaja 
yang diatur dalam peradilan keluarga 
Jepang ini adalah remaja dibawah 
usia 20 tahun.

Kedua, Indonesia memang belum 
memiliki peradilan keluarga sebagai-
mana negara-negara lain, sehingga 
dengan kewenangan yang dimilikinya, 
peradilan agama diharapkan mengisi 
kekosongan institusi seperti itu. 

Ketiga, kelahiran Undang-Undang 
Peradilan Agama dipandang memi-
liki rangkaian makna dan historis 
yang relevan dengan Undang-Undang 
Perkawinan dan peraturan turunan-
nya yang mengatur tentang hukum 
keluarga di Indonesia. Dalam konteks 
ini, Undang-Undang Peradilan Agama 
dipandang sebagai produk hukum 
yang mengatur penegakan hukum 
keluarga tersebut.

Keempat, setelah lahirnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten-
tang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga, terdapat permasala-
han dalam penerapannya, terutama 
yang berkaitan dengan kehidupan 
keluarga. Persoalan yang muncul di 

antaranya isteri korban KDRT lebih 
memilih mengurus perceraian dari-
pada mengurus pidana KDRT yang 
dilakukan pasangannya. Apabila ked-
uanya dilaksanakan dengan insti-
tusi Peradilan yang berbeda, akan 
memakan waktu yang panjang dan 
memerlukan biaya yang tidak murah.

Dalam prakteknya, dalam pen-
anganan perkara perceraian selama 
ini, praktek KDRT cenderung tidak 
dipertimbangkan dan hanya dipan-
dang sebagai salah satu alasan per-
ceraian. Tidak jarang isteri korban 
KDRT tidak mendapatkan hak-hak 
pasca perceraian seperti nafkah iddah 
dan mut’ah. Praktek-praktek ini pada 
sisi yang lain dianggap sebagai suatu 
perbuatan impunitas, yaitu kebijakan 
membiarkan atau melindungi pelaku 
kejahatan dari tanggung jawab dan 
sanksi kejahatan yang telah dilaku-
kannya.

Terkait dengan ini, Komisi Nasi-
onal Perempuan (Komnas Perem-
puan), dalam memperingati satu 
dasawarsa Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004 ini memaparkan 
lima hal: Pertama, korban KDRT 
belum mendapatkan akses keadilan. 
Kedua, berdasarkan Catatan Tahunan 
(Catahu), perempuan korban KDRT 
terus meningkat dan jenisnya berva-
riasi. Ketiga, stakeholder belum sung-
guh-sungguh menggunakan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004. 
Keempat, kasus KDRT yang dilapor-
kan lebih sedikit daripada fakta yang 
terjadi sesungguhnya. Kelima, masih 
minimnya kapasitas dan pemahaman 
terhadap KDRT.

Keadaan di atas menjadi alasan 

Dalam prakteknya, dalam penanganan perkara perceraian 
selama ini, praktek KDRT cenderung tidak dipertimbangkan 
dan hanya dipandang sebagai salah satu alasan perceraian
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bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
APIK untuk mendesak Pemerintah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
membentuk lembaga Peradilan Kelu-
arga atau Family Court. LBH APIK 
juga mendesak dibentuknya Kamar 
Hukum Keluarga di Mahkamah Agung 
(hukumonline.com 16/02/14).

Wacana pembentukan Family 
Court ini telah didiskusikan oleh LBH 
ABIK bersama Mahkamah Agung 
yang diwakili oleh Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Agama dan Direk-
torat Jenderal Badan Peradilan Umun. 
Dalam diskusi yang diselenggarakan 
pada 17 Februari 2012 di Gedung 
Kementerian Pemberdayaan Perem-
puan dan Anak tersebut, LBH APIK 
mengusulkan dibentuknya Family 
Court di bawah Peradilan Umum bagi 
non muslim dan di bawah Peradilan 
Agama bagi muslim.

Usulan  ini boleh jadi akan meny-
erupai model peradilan keluarga yang 
diterapkan di Australia dan Mesir. Di 
Australia, Peradilan keluarga diberi-
kan kewenangan untuk menangani 
perkara kekerasan dalam rumah 
tangga (family violence) dan pelece-
han terhadap anak-anak (children 
abuse). 

Hal serupa terjadi di Mesir di 
bawah peradilan khusus keluarga 
yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004. Disini 
hukum keluarga diperiksa dan dipu-
tus dalam Peradilan nasional dengan 
hakim-hakim yang terlatih dalam 
hukum syariah (dengan hakim-hakim 
yang terpisah untuk dan peraturan 
perundang-undangan yang dapat 
diterapkan terhadap kasus-kasus 
yang melibatkan orang-orang Kristen 
Koptik dan Muslim).

Islamic Family Court?
Dengan melihat pada kewenan-

gan yang dimiliki oleh Peradilan 
Agama berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 dihadapkan 
dengan pemikiran yang melatarbe-
lakangi perlunya Peradilan keluarga 
di Indonesia yang mengintegrasi-
kan pendekatan pidana dan perdata, 
maka permasalahannya hanya terle-
tak pada belum adanya kewenangan 
pidana yang dimiliki oleh Peradilan 
Agama. Sedangkan secara perdata, 
tidak diragukan lagi bahwa selama ini 
Peradilan Agama telah melaksanakan 
fungsi-fungsi peradilan keluarga, 
meskipun nomenklatur itu tidak dise-
butkan pada peradilan agama.

Jika kemudian Peradilan keluarga, 
dengan kewenangan pidana sekaligus 

dibentuk di bawah Peradilan Agama, 
terdapat beberapa persoalan yang 
perlu diformulasikan secara cermat. 
Pertama, kemungkinan Peradilan 
Agama dapat menangani perkara-
perkara pidana. Bila mengacu kepada 
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, frase “perkara 
tertentu” telah menjadi pintu masuk 
bagi kewenangan Mahkamah Syariah 
di Nangroe Aceh Darussalam untuk 
menangani perkara-perkara jinayah 
yang secara harfiah bermakna pidana. 
Dan dengan argumentasi yang sama, 
sesungguhnya dapat dipergunakan 

sebagai landasan yuridis penanganan 
perkara-perkara pidana dalam ling-
kup hukum keluarga.

Kedua, sebagaimana telah disebut-
kan diatas, ruang lingkup kewenan-
gan peradilan agama adalah seputar 
masalah Hukum Islam yang diterima 
oleh hukum positif di Indonesia, 
sehingga menimbulkan persoalan 
pada hukum Islam manakah yang 
dapat diterapkan terkait penanga-
nan masalah kekerasan dalam rumah 
tangga.

Boleh jadi akan timbul kekhawati-
ran pada sebagian kalangan masyara-
kat, situasi ini dijadikan peluang 
untuk memasukkan konsepsi pidana 
Islam secara umum, menyangkut 
jarimah hudud, qishas, dan ta’zir. 

Ketika seorang suami menganiaya 
istrinya, misalnya memukul, bahkan 
sampai melukai, mungkin ada yang 
berpendapat bahwa hukum Islam 
yang berlaku adalah dengan qishas. 
Sementara hampir sulit dijumpai 
penerapan hukuman qishas dalam 
kasus di atas pada masa awal Islam, 
apalagi hal itu dilakukan oleh seorang 
istri terhadap suaminya. Ketika 
menjelaskan sabab an-nuzul Q.S. 4: 
34, seluruh mufassir klasik seperti 
Tabari, Fakhruddin Razi dan yang 
lainnya bependapat bahwa Nabi 
mengijinkan Habibah binti Zaid 
untuk membalas suaminya yang 
telah menamparnya secara tidak adil, 
tetapi dalam pandangan etika sosial 
yang sedang berlaku, sikap Nabi 
saw. tersebut telah menimbulkan 
kegelisahan di antara kaum laki-laki, 
dan al-Qur’an merevisi keputusan 
Nabi saw. (Muhammad Isna Wahyudi, 
www.pa-kotabumi.go.id)

Selain itu, hukuman qishas 
bukanlah harga mati dalam Islam, ada 
alternatif lain yang ditawarkan oleh 
Islam, yaitu diyat (tebusan) dengan 
syarat ada maaf dan persetujuan 
dari korban. Melalui diyat inilah 

Bila mengacu kepada 
ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 
2006, frase “perkara 

tertentu” telah menjadi pintu 
masuk bagi kewenangan 

Mahkamah Syariah di 
Nangroe Aceh Darussalam 
untuk menangani perkara-
perkara jinayah yang secara 
harfiah bermakna pidana. 
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sebenarnya Islam sejak awal telah 
menawarkan keadilan restoratif.

Perkara pidana yang menjadi 
kewenangan peradilan agama sebagai 
peradilan keluarga lebih relevan 
dikategorikan ke dalam kategori 
jarimah ta’zir, yaitu perbuatan pidana 
yang hukumannya ditentukan oleh 
otoritas pemerintah yang berwenang, 
jadi bisa berupa hukuman penjara, 
denda, maupun kedua-duanya. Oleh 
karena itu, kekhawatiran di atas 
tampaknya tidak cukup beralasan.

Dan pada poin inilah kemudian 
tetap harus dipahami bahwa hukum 
Islam yang berlaku di Indonesia 
pada ranah publik adalah yang 
diundang-undangkan oleh otoritas 
pembuat hukum. Manakala kaidah-

kaidah pidana Islam diterima untuk 
diberlakukan dalam penanganan 
kekerasan dalam rumah tangga, 
akan terpulang kepada mandat yang 
diberikan oleh undang-undang. 

Dengan pertimbangan-pertim-
bangan tersebut diatas, maka secara 
asumtif dapat dikatakan bahwa 
peradilan keluarga yang mungkin 
dibangun dalam lingkungan peradi-
lan agama adalah peradilan keluarga 
islami (Islamic Family Court), yakni 
sebuah peradilan keluarga yang 
dibangun berlandaskan hukum Islam 
yang ditetapkan berdasarkan per-
aturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Identitas Peradilan Agama
Meskipun pada akhirnya Peradi-

lan Agama diberikan kewenangan 
untuk mengintegrasikan penanganan 
sengketa keluarga secara perdata dan 
pidana sekaligus, tidaklah berarti 
bahwa Peradilan Agama dengan 
serta merta disebut sebagai peradi-
lan keluarga. Penambahan kewenan-
gan pidana hanyalah sebagai upaya 
untuk mengatasi hambatan dalam 
penegakan hukum keluarga pada sisi 
pidana dan agar peradilan agama 
dapat memberikan akses yang lebih 
baik kepada perempuan dan anak-
anak korban kekerasan dalam rumah 

Namun demikian, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 
telah menjadi cakrawala baru 
untuk tidak melihat peradilan 
agama hanya berkutat pada 
masalah hukum keluarga,

tangga. Meskipun pada akhirnya 
proses ini memerlukan perubahan 
kebijakan pada tingkatan makro (per-
aturan perundang-undangan) dan 
mikro (pengelolaan peradilan agama), 
hal ini akan semakin memperkuat 
kewenangan peradilan agama selama 
ini di bidang hukum keluarga.

Namun demikian, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 telah menjadi 
cakrawala baru untuk tidak melihat 
peradilan agama hanya berkutat pada 
masalah hukum keluarga, melainkan 
peradilan agama sebagai institusi 
formal yang berusaha menegakkan 
hukum Islam yang telah diterima 
sebagai bagian dari sistem hukum 
nasional. Setidaknya benang merah 
antara kewenangan di bidang hukum 
keluarga yang direfleksikan dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 dengan kewenangan di bidang 
ekonomi syariah melalui Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 
memperlihatkan konsistensi pada 
penegakan hukum Islam meskipun 
dalam lapangan yang berbeda. 
Kondisi ini semakin menegaskan 
bahwa eksistensi peradilan agama 
di Indonesia adalah untuk mengawal 
tegaknya Hukum Islam di Indonesia. 
[Semoga]

(Mohammad Noor, Edi Hudiata, Ade Firman Fathoy, M. 
Alimuddin)
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Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 
sedang kembangkan metode pembelajaran

E-Learning
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PUTUSAN JUDEX FACTI

PENYEMPITAN HUKUM ATAS 
KETENTUAN DWANGSOM

Dikatakan abstrak karena 
aturan hukum tersebut 
bersifat umum (norma 
luas) dan dikatakan pasif 

karena aturan hukum tersebut tidak 
akan menimbulkan akibat hukum 
kalau tidak terjadi peristiwa konkret. 
Untuk itu, dalam metode ini dibentuk-
lah pengecualian-pengecualian atau 
penyimpangan-penyimpangan baru 
dari peraturan yang bersifat umum.

Metode ini digunakan oleh hakim 
ketika dia menghadapi situasi adanya 
kekosongan hukum (recht vacuum) 

Metode penyempitan hukum 

(rechtsvervijnings) adalah salah satu 

bentuk penemuan hukum dengan metode 

konstruksi hukum. Metode penyempitan 

hukum bertujuan untuk menyempitkan 

atau mengkonkritkan suatu aturan hukum 

yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat 

umum agar dapat diterapkan terhadap suatu 

peristiwa tertentu. (Ahmad Rifai, 2011: 83).
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atau kekosongan undang-undang (wet 
vacuum). Pada saat itu hakim harus 
menemukan hukum agar putusan 
hakim dalam peristiwa konkret dapat 
memenuhi tuntutan keadilan dan 
kemanfaatan bagi pencari keadilan. 
(Jazim Hamidi, 2005: 57).

Dalam praktek peradilan di Indo-
nesia, metode ini langka atau jarang 
digunakan oleh hakim. Karena jarang 
digunakan oleh Hakim maka ham-
pir mayoritas buku hukum yang 
ada ketika membuat con-
toh metode ini selalu meng-
gunakan contoh putusan 
fenomenal antara Linden-
bauwe vs Cohen tahun 1919 
yang melakukan penyempi-
tan hukum atas ketentuan 
Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH) pasal 1365 KUH Per-
data.

Putusan Pengadilan 
Agama Surabaya nomor: 
4019/Pdt.G/2013/PA.Sby 
tanggal 18 Februari 2014 
adalah salah satu diantara 
sedikit contoh putusan peny-
empitan hukum dalam prak-
tek pradilan di Indonesia. 
Hakim dalam putusan terse-
but menggunakan metode 
penyempitan hukum dalam 
menolak tuntutan dwangsom 
yang diajukan Penggugat. 
Putusan ini meraih juara 1 
dalam lomba berkas putusan 
yang diadakan oleh Badilag 
beberapa waktu lalu.

Putusan tersebut adalah putusan 
harta bersama yang diperiksa oleh 
Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A 
dengan susunan majelis hakim Drs. 
Mame Sadafal, MH. sebagai Hakim 
Ketua Majelis serta Drs. H. Asy’ari, 
MH. dan Drs. H. Munadi MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota.

Penggugat dalam perkara tersebut 
mengajukan gugatan atas sejumlah 

obyek sengketa yang didalilkan seb-
agai harta bersama yaitu sebidang 
tanah dan rumah yang berdiri diatas-
nya yang terletak di Surabaya, 1 (satu) 
unit toyota avanza, dan sebidang 
tanah yang terletak di lombok barat.

Penggugat dalam petitum gugatan 
diantaraya meminta obyek sengketa 
tersebut ditetapkan sebagai harta 
bersama, menghukum kepada Ter-
gugat untuk menyerahkan saparuh 
(50%) dari harta bersama tersebut 

kepada Penggugat tanpa syarat, dan 
juga meminta Tergugat dihukum 
untuk membayar uang paksa (dwang-
som) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari 
kepada Penggugat setiap keterlam-
batan Tergugat menyerahkan hak 
bagiannya Penggugat.

Setelah melakukan analisis alat 
bukti dan perbandingan alat bukti, 
majelis hakim berkesimpulan bahwa  
sebagian obyek sengketa terbukti 

sebagai harta bersama yaitu sebidang 
tanah dan rumah yang berdiri diatas-
nya yang terletak di Surabaya dan 1 
(satu) unit toyota avanza dan majelis 
hakim juga menghukum Tergugat 
untuk menyerahkan kepada Peng-
gugat ½ (seperdua) harta bersama 
tersebut.

Karena tuntutan pokok dikabul-
kan sebagian, maka majelis hakim 
kemudian mempertimbangkan  tun-
tutan assesor terkait dengan uang 

paksa (dwangsom) sebe-
sar Rp. 1.000.000,- per hari 
kepada Penggugat setiap 
keterlambatan menyerahkan 
hak bagian Penggugat. Majelis 
hakim dalam diktum putu-
sannya menyatakan menolak 
tuntutan dwangsom Penggu-
gat tersebut. Dalam menolak 
dwangsom tersebut majelis 
hakim melakukan penyem-
pitan hukum atas ketentuan 
dwangsom.

Menurut pertimban-
gan majelis hakim, tuntutan 
dwangsom ditolak karena 
putusan harta bersama 
adalah putusan yang dapat 
dimintakan eksekusi riil apa-
bila telah berkekuatan tetap, 
sehingga menurutnya tidak 
berlaku uang paksa (dwang-
som).

Untuk memperkuat penda-
patnya tersebut majelis hakim 
mengutip putusan Mahkamah 

Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 
Desember 1976 sebagai dasar untuk 
menguatkan pendapatnya. Putusan 
tersebut menyatakan bahwa tuntutan 
akan uang paksa harus ditolak dalam 
hal putusan dapat dilaksanakan den-
gan eksekusi riil bila keputusan yang 
bersangkutan mempunyai kekuatan 
yang pasti.

Putusan PA Surabaya tersebut ber-
beda dengan ketentuan dwangsom 
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yang ada dalam Burgerlijke Rechts-
vordering (BRv) yang banyak diikuti 
oleh mayotitas hakim. Pada umumnya 
dalam praktek di pengadilan keten-
tuan dwangsom yang banyak diprak-
tekkan dan diikuti oleh mayoritas 
hakim adalah ketentuan dwangsom 
yang terdapat pada pasal 611 a ayat 
1 Burgerlijke Rechtsvordering (BRv) 
yang menegaskan bahwa “atas tun-
tutan salah satu pihak, hakim dapat 
menghukum pihak lainnya untuk 
membayar sejumlah uang yang dise-
but uang paksa dalam hal hukuman 
pokok tidak dilaksanakan tanpa men-
gurangi hak atas ganti rugi, apabila 
terdapat alasan untuk itu. Sesung-
guhnya uang paksa tidak dapat dibe-
bankan dalam hal suatu penghuku-
man untuk pembayaran sejumlah 
uang”.

Berdasarkan ketentuan pasal 611 
BRv, menurut Harifin A. Tumpa ada 
beberapa putusan dimana dwangsom 
tidak dapat diterapkan atau ditolak 
diantaranya, yaitu (1) dwangsom 
tidak dapat dibebankan pada putusan 
hakim yang berisikan pembayaran 
sejumlah uang (611a BRv); dan (2) 
tidak dapat dibebankan dwangsom 
pada putusan dimana sebelumnya 
hakim menilai bahwa debitur 
atau terhukum tidak akan mampu 
memenuhi putusan pokok (611d). 
(Harifin A. Tumpa, 2010 : 78 s/d 79).

Ketentuan dwangsom di atas men-
egaskan bahwa tidak berlaku dwang-
som bagi putusan yang berisikan 
pembayaran sejumlah uang (verhaal 
executie) dan kalau ketentuan terse-
but dipahami secara argumentum a 
contrario maka putusan yang dapat 
dilakukan eksekusi riil dapat berlaku 
dwangsom. Pemahaman dwangsom 
semacam ini sesuai dengan putu-
san Mahkamah Agung No. 244PK/
Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 
yang menegaskan bahwa kemungki-
nan eksekusi riil tidak menjadi halan-

gan untuk menjatuhkan dwangsom, 
satu-satunya halangan untuk men-
jatuhkan dwangsom adalah hukuman 
pembayaran sejumlah uang.

Pertimbangan majelis hakim PA 
Surabaya perkara aquo dalam meno-
lak tuntutan dwangsom berbeda den-
gan ketentuan dwangsom yang ban-
yak diikuti dalam praktek peradilan 
sebagaimana uraian di atas. Majelis 
perkara aquo melakukan penyempi-

tan hukum (rechtsvervijnings) atas 
ketentuan dwangsom yang ada dalam 
BRv dengan memberikan makna 
adalah bahwa tuntutan dwangsom 
harus ditolak jika majelis hakim meni-
lai bahwa obyek sengketa akan dengan 
mudah dapat dilakukan eksekusi riil 
sehingga dalam konteks kasus sema-
cam ini signifikansi adanya dwangsom 
sebagai alat penekan secara psikis 

tidak perlu lagi dan oleh karena itu 
tuntutan dangsom harus ditolak.

Makna tersebut bisa menjadi 
makna tambahan atau pengecualian 
tambahan atas ketentuan dwangsom 
yang ada selama ini dan makna terse-
but juga bisa memperjelas penggu-
naan lembaga dwangsom dalam prak-
tek peradilan.

Jika penyempitan hukum atas 
ketentuan dwangsom oleh majelis PA 
Surabaya perkara aquo diatas dis-
epakati maka ada satu lagi pengecual-
ian putusan yang tidak bisa diterap-
kan lembaga dwangsom, yaitu tidak 
dapat dibebankan dwangsom pada 
putusan dimana hakim menyakini 
bahwa putusan pokok dapat dengan 
mudah dilaksanakan eksekusi riil.

Kedepan tentu biarlah sejarah 
yang akan menguji apakah penyem-
pitan hukum atas ketentuan dwang-
som yang dilakukan mejelis hakim 
dalam putusan PA Surabaya tersebut 
yang mengutip putusan Mahkamah 
Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 
Desember 1976 sebagai dasar untuk 
menguatkan pendapatnya akan ban-
yak diikuti oleh para praktisi hukum 
dimasa yang akan datang atau tidak.

Memang dwangsom sangat tergan-
tung pada diskresi (kebijaksanaan) 
hakim untuk mengabulkan atau 
menolak tuntutan dwangsom. Hakim 
tidak selalu harus menjatuhkan 
hukuman dwangsom atau sebaliknya 
selalu menolak dwangsom. Karena 
pasal 611a BRv tidak menyatakan 
“harus” tetapi menyatakan “dapat” 
yang berarti bersifat alternatif. Kata 
“dapat” tersebut menunjukkan ditolak 
atau dikabulkannya dwangsom ter-
gantung pada keadaan-keadaan atau 
fakta-fakta yang terungkap didalam 
persidangan. Untuk itu, hakim harus 
betul-betul arif dan hati-hati dalam 
menyikapi tuntutan dwangsom terse-
but.

(Ahmad Zaenal Fanani)

Memang dwangsom 

sangat tergantung 

pada diskresi 

(kebijaksanaan) hakim 

untuk mengabulkan 

atau menolak 

tuntutan dwangsom. 

Hakim tidak selalu 

harus menjatuhkan 

hukuman dwangsom 

atau sebaliknya selalu 

menolak dwangsom
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PUTUSAN JUDEX JURIST

Tujuan hukum sejatinya adalah 
untuk terciptanya ketertiban 
dalam masyarakat. Untuk itu, 

tujuan hukum dibuat untuk mewujud-
kan keadilan, kepastian dan keman-
faatan. Pada tataran ideal, ketiga 
aspek tujuan hukum tersebut harus 
termuat dalam setiap putusan hakim. 
Namun pada tataran praktis, saat 
berhadapan dengan kasus konkrit, 
kadangkala sulit merealisir ketiga 
aspek tujuan hukum tersebut secara 
bersamaan. Pengarusutamaan salah 
satunya dapat menggerus porsi yang 
lain. Dalam kondisi tersebut, maka 
hakim mesti lebih arif dan bijak dalam 
memilih salah satu yang menjadi pri-
oritas, tanpa menghilangkan aspek 
lainnya secara proporsional. Ketika 
terjadi benturan di antara ketiga 
aspek tujuan hukum tersebut, maka 
aspek yang paling prioritas adalah 
aspek kemanfaatan, tanpa meng-
hilangkan keadilan dan kepastian. 
Suatu putusan yang dianggap telah 
memenuhi rasa keadilan dan ber-
orientasi kepada kepastian hukum, 
namun tidak bermanfaat untuk men-
gakhiri sengketa di antara para pihak 

PUTUSAN JUDEX JURIST

DINAMIKA PENERAPAN ASAS IJBARI 
DALAM PERKARA KEWARISAN
(Upaya Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan, 

Berkepastian, dan Berkemanfaatan)

(tidak dapat dijalankan), maka rasa 
keadilan dan kepastian hukum terse-
but akan kehilangan makna.

Asas ijbari (compulsory) meru-
pakan salah satu asas dalam hukum 
kewarisan Islam yang substansinya 
sejalan dengan aspek tujuan hukum, 
yakni terwujudnya kepastian, keadi-
lan dan kemanfaatan dalam pendis-
tribusian harta warisan. Asas ijbari 
memuat kepastian hukum tentang 
terjadinya peralihan harta warisan 
saat kematian pewaris, kepastian 
hukum tentang komposisi ahli waris 
yang berhak, dan kepastian hukum 
tentang bagian masing-masing ahli 
waris. Asas ijbari juga bertujuan untuk 
merealisir keadilan dengan memberi-
kan hak kepada masing-masing ahli 

waris sesuai dengan porsinya, serta 
berorientasi pada kemanfaatan agar 
harta warisan segera dibagi dan dapat 
dimanfaatkan oleh para ahli waris, 
bukan tertahan sekian lama dan 
dikuasai hanya oleh sebagian pihak 
saja. 

Sayangnya, dalam budaya mayori-
tas kehidupan masyakat (the living of 
law), khususnya di Indonesia, asas 
ijbari tersebut belum ’membumi’ ses-
uai dengan tujuannya. Sering ditemu-
kan pembagian harta warisan dilaku-
kan bertahun-tahun setelah kematian 
pewaris, dimana struktur ahli waris 
dan komposisi harta warisan (baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif) 
telah jauh berbeda dengan kondisi 
saat meninggalnya pewaris. Akibat-
nya timbul berbagai kesulitan dalam 
pembagian harta warisan, baik dari 
sisi kelengkapan ahli waris setiap 
tingkatan maupun dari sisi peruba-
han harta warisan yang kadangkala 
sebagian atau seluruhnya telah dikua-
sai atau dipindahtangankan kepada 
pihak lain. Faktor pemicu terjadinya 
hal itu antara lain karena adanya 
persepsi sebagian masyarakat yang 

Sayangnya, dalam budaya 
mayoritas kehidupan masyakat 
(the living of law), khususnya 

di Indonesia, asas ijbari 
tersebut belum ’membumi’ 
sesuai dengan tujuannya
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merasa ’tabu’ untuk membicarakan 
pembagian harta warisan dalam rent-
ang waktu yang dekat dengan kema-
tian pewaris. Fenomena ini dapat 
berimplikasi yuridis, sosial, psikologis 
dan ekonomis dalam tatanan kehidu-
pan masyarakat. 

Implikasi yuridis dari tertundanya 
pembagian harta warisan sekian lama 
tersebut antara lain adalah banyak 
sekali perkara kewarisan yang tidak 
diterima (niet on van kelijke verklaard) 
di pengadilan disebabkan para pihak 
tidak mampu menelusuri para ahli 
waris setiap tingkatan generasi, 
sesuai dengan kronologi kematian 
pewaris. Sementara dalam ketentuan 
hukum acara perdata dan beberapa 
yurisprudensi disebutkan bahwa, 
dalam gugatan harta warisan, para 
ahli waris harus disebutkan secara 
lengkap sesuai dengan kronologis 
kematian pewaris, apabila tidak 
terpenuhi maka gugatan dinilai cacat 
formil (plurium litis consorsium). 

Adapun implikasi sosial dari hal 
tersebut adalah terjadinya kereng-
gangan hubungan sosial di antara para 
ahli waris yang dipicu oleh perebutan 
harta warisan yang tidak kunjung sele-
sai, bahkan hal itu dapat menjadi ’bom 
waktu’ yang setiap saat siap ’meledak’ 
menjadi konflik sosial yang lebih besar. 
Memang pada saat ahli waris langsung 
masih hidup, hubungan kekeluargaan 
masih sangat kental, sehingga dapat 
meminimalisir munculnya sengketa. 
Namun berbeda halnya ketika para ahli 
waris langsung telah meninggal dunia 
dan harta warisan dikuasai oleh para 
cucu atau keturunannya, pada saat itu 
rasa kekeluargaan semakin renggang, 
bahkan kadangkala sesama mereka 
tidak lagi saling kenal satu sama lain, 
sementara nilai ekonomis dari harta 
warisan semakin tinggi, maka pada 
saat itulah potensi sengketa dan kon-
flik perebutan harta warisan menjadi 
semakin besar. 

Kemudian dampak psikologis dari 
ketagangan sosial tersebut di atas di 
antaranya adalah munculnya tekanan, 
ancaman, intimidasi secara psikologis 
di antara para ahli waris akibat sen-
gketa harta warisan yang berkepan-
jangan. Kadangkala hal tersebut terus 
terjadi dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, sehingga yang diwariskan 
bukan lagi harta warisan, melainkan 
dendam kusumat yang berketurunan.

Selanjutnya tertundanya pem-
bagian harta warisan juga dapat 
berimplikasi secara ekonomis. Ban-
yak sekali harta warisan yang tidak 
dapat dimanfaatkan atau tertahan 
produktivitasnya karena masih 
dalam status sengketa. Di samping 
itu, secara umum harta warisan yang 
hanya dikuasai oleh sebagian orang 
saja, tentu saja akan memiliki nilai 
produktivitas yang berbeda den-
gan harta yang dikelola oleh banyak 
orang. Dalam konteks produktivitas 
ini, ajaran Islam pada dasarnya tidak 
membenarkan harta dibiarkan tersia-
sia (mubadzir) atau beredar hanya di 
sebagian kelompok saja.

Beberapa implikasi tersebut mem-
buktikan bahwa fungsi hukum untuk 
mengatur kehidupan masyarakat (as 
a tool of social engeenering) ke arah 
yang lebih tertib dan damai, belum 

sepenuhnya terwujud. Hal tersebut 
sekaligus membuktikan juga bahwa 
asas ijbari yang dibangun oleh para 
pakar hukum Islam sejak dulu hingga 
kini masih sebatas teori (in abstracto), 
belum lagi diterapkan secara kon-
rit (in concreto) dalam kehidupan 
masyarakat.

Rubrik fenomenal edisi kali ini 
menyajikan Putusan Kasasi Nomor 20 
K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 
tentang perkara kewarisan. Dalam 
membangun pertimbangan hukum-
nya, majelis hakim kasasi menyatakan: 
”...tidak selayaknya dalam satu 
kasus perkara dikumulasi beberapa 
pewaris. Untuk satu perkara kewari-
san hanya ada pewaris, siapa-siapa 
ahli warisnya dan apa saja harta yang 
ditinggalkannya. Dengan demikian 
membagi lagi perolehan ahli waris 
kepada anak-anaknya tidak sesuai 
dengan asas ijbari” (h.17 Putusan No. 
20 K/AG/2014).

Putusan kasasi ini dinilai fenom-
enal dan menarik untuk didiskusi-
kan lebih lanjut dalam ranah ilmiah 
karena memuat asas baru yang ber-
beda dengan praktek penyelesaian 
sengketa kewarisan yang pernah 
ada sebelumnya, baik di pengadilan, 
yurisprudensi, ketentuan fikih mau-
pun Kompilasi Hukum Islam. Fokus 
bahasannya sekitar postulat yang 
dibangun dengan menjadikan ”asas 
ijbari” sebagai asas yang menghalangi 
kumulasi pewaris dalam satu perkara 
dan larangan untuk membagi harta 
warisan secara bertingkat (muna-
sakhah).

Kasus Posisi
Perkara ini berawal dari gugatan 

pembagian harta warisan yang dia-
jukan oleh para penggugat ke Penga-
dilan Agama Watampone yang ter-
daftar dalam register Nomor 0715/
Pdt.G/2010/PA.Wtp. Para pihak 
dalam perkara tersebut terdiri dari 

Putusan kasasi ini dinilai 
fenomenal dan menarik 
untuk didiskusikan lebih 

lanjut dalam ranah ilmiah 
karena memuat asas baru 

yang berbeda dengan 
praktek penyelesaian 

sengketa kewarisan yang 
pernah ada sebelumnya
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tiga kelompok ahli waris: (1) ahli 
waris langsung dari pewaris, dimana 
ahli waris  langsung tersebut masih 
hidup pada saat pewaris mening-
gal dunia sampai saat perkara ini 
diajukan ke pengadilan (isteri dan 
anak-anak); (2) para keturunan dari 
ahli waris langsung (cucu), dimana 
ahli waris langsung tersebut masih 
hidup saat pewaris meninggal dunia 
namun telah meninggal dunia saat 
perkaranya diajukan pengadilan; dan 
(3) para keturunan dari ahli waris 
langsung (cucu), dimana ahli waris 
langsung tersebut telah meninggal 
dunia lebih dahulu dari pewaris. 

Sebagian ahli waris kelompok 
pertama dan kedua bertindak sebagai 
penggugat dan sebagian lagi sebagai 
tergugat, sedangkan ahli waris 
kelompok yang terakhir ditempatkan 
sebagai turut tergugat. Pada saat 
perkara ini diajukan ke pengadilan, 
harta warisan pewaris dikuasai oleh 
para tergugat, sebagian ahli waris 
langsung dan sebagian lagi oleh 
keturunannya. 

Dalam petitum gugatannya, para 
penggugat menuntut agar harta 
warisan pewaris yang saat ini dikuasai 
oleh para tergugat dibagikan kepada 
para ahli warisnya  yang berhak,  baik 
ahli waris langsung (isteri dan anak-
anak) maupun kepada keturunannya 
(para cucu) karena sebagian ahli waris 
langsung tersebut telah meninggal 
dunia. Terhadap gugatan tersebut, 
Pengadilan Agama Watampone 
telah menjatuhkan Putusan Nomor 
0715/Pdt.G/ 2010/PA.Wtp. tanggal 
18 Oktober  2011 M. bertepatan 
dengan tanggal 21 Zulkaidah 1432 
H. yang pada pokoknya mengabulkan 
sebagian gugatan para penggugat 
dengan membagi habis harta warisan 
pewaris tersebut, baik kepada ahli 
waris langsung yang masih hidup 
maupun kepada keturunan dari 
sebagian ahli waris langsung yang 

telah meningal dunia.
Kemudian pada tingkat banding, 

putusan tingkat pertama tersebut 
dikuatkan dengan perbaikan oleh Pen-
gadilan Tinggi Agama Makassar den-
gan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2012/
PTA.Mks. tanggal 7 Mei 2012. Majelis 
hakim banding dalam pertimbangan-
nya mengakomodir hak ahli waris 
pengganti karena orangtuanya telah 
meninggal lebih dahulu dari pewaris 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 
185 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan judex facti tersebut sama-
sama membagi harta warisan pewaris 
kepada semua ahli waris yang berhak, 
baik ahli waris langsung yang masih 
hidup maupun kepada keturunannya 
sampai harta warisan terbagi habis. 
Perbedaannya hanya terletak pada 
diakomodirnya bagian ahli waris 
pengganti oleh majelis hakim tingkat 
banding.  

Berbeda dengan putusan judex 
juris, majelis hakim kasasi telah 
membatalkan Putusan Pengadilan 
Agama Watampone dan memperbaiki 
amar Putusan Pengadilan Tinggi 
Agama Makasar dengan pertimbangan 
hukum yang pada pokoknya, antara 
lain: (1) Bahwa dalam satu perkara 
kewarisan hanya ada satu pewaris, 
siapa-siapa ahli warisnya, apa saja 
harta yang ditinggalkan dan berapa 
bagian masing-masing ahli waris; 
(2) Bahwa dalam satu kasus perkara 
kewarisan tidak layak dikumulasi 
beberapa pewaris dengan pembagian 
warisan bertingkat, membagi lagi 
perolehan ahli waris kepada anak-
anaknya tidak sesuai dengan asas 
ijbari.

Analisis
Apabila dicermati, putusan judex 

juris tersebut memuat asas hukum 
baru bahwa tidak layak adanya 
kumulasi pewaris dalam satu perkara, 
pembagian harta warisan secara 

bertingkat (munasakhah) dinilai tidak 
sesuai asas ijbari.

Praktek peradilan yang selama 
ini jamak terjadi, khususnya dalam 
penyelesaikan perkara kewarisan, 
adalah tidak ada larangan untuk men-
gumulasikan beberapa orang pewaris 
dalam satu perkara. Berdasarkan 
realita kehidupan masyarakat (the 
living of law) sebagaimana diuraikan 
di atas, kumulasi beberapa orang 
pewaris dalam suatu perkara nyaris 
tak terhindarkan, terutama karena 
telah lamanya rentang waktu kema-
tian pewaris dengan pengajuan sen-
gketa ke pengadilan. Praktek pemba-
gian harta warisan secara bertingkat 

juga telah umum dilakukan oleh para 
hakim, baik pada tingkat pertama 
maupun kasasi/peninjauan kembali 
serta ditemukan juga dalam beberapa 
yurisprundesi yang sering diikuti oleh 
para hakim dalam membagi habis 
harta warisan. Pembagian secara ber-
tingkat juga dikenal dalam kitab fikih 
dengan mekanisme pembagian harta 
warisan secara munasakhah.

Apabila ditinjau dari asas 
hukum acara perdata, pembagian 
harta warisan secara bertingkat 
(munashakah) sejalan dengan asas 
peradilan sederhana, cepat dan 
biaya ringan dan asas kepastian dan 
kemafaatan. Bayangkan saja, betapa 
lamanya waktu dan proses yang 

Apabila ditinjau dari asas 
hukum acara perdata, 

pembagian harta warisan 
secara bertingkat 

(munashakah) sejalan 
dengan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya 
ringan dan asas kepastian 

dan kemafaatan.
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harus ditempuh oleh para pihak (ahli 
waris), termasuk biaya yang harus 
dikeluarkan dalam mengajukan 
pembagian harta warisan bila setiap 
ahli waris mesti mengajukan perkara 
secara bertahap (berjenjang) menurut 
kronologi kematian para pewaris. 
Masalah akan semakin kompleks 
bilamana setiap tahapan perkara 
itu berpotensi diajukan banding 
dan kasasi, belum lagi masalah yang 
muncul jika putusan masing-masing 
tersebut tidak dilaksanakan secara 
sukarela sehingga membutuhkan 
upaya paksa (eksekusi).

Persoalan akan semakin rumit 
ketika sengketa harta warisan 
muncul pada saat seluruh ahli waris 
langsung telah meninggal dunia, 
dimana perebutan harta warisan 
pewaris tersebut terjadi di kalangan 
para cucu atau keturunannya. Hal 
ini bisa terjadi karena dalam hukum 
kewarisan Islam tidak dikenal adanya 
lembaga daluarsa. Pertanyaan yang 
muncul apabila tidak dibolehkan 
kumulasi beberapa pewaris dalam 
suatu perkara adalah siapakah yang 
dinilai memiliki legal standing untuk 
mengajukan sengketa tersebut ke 
pengadilan? Apakah pihak yang 
bukan ahli waris dari pewaris dapat 
mengajukan perkara pembagian harta 

warisan ke pengadilan? (Bandingkan 
dengan putusan kasasi yang 
menyatakan tidak boleh menjadikan 
pihak yang bukan ahli waris sebagai 
pihak dalam perkara pembagian 
harta warisan).

Dalam hukum acara perdata, pihak 
yang boleh mengajukan perkara ke 
pengadilan (legitima persona standi 
in judicio) adalah orang atau badan 
hukum yang memiliki kepentingan 
hukum secara langsung dengan 
perkara tersebut. Apabila perkara 
diajukan oleh pihak tidak memiliki 
kepentingan hukum secara langsung, 
maka gugatan tersebut dianggap cacat 
formil sehingga harus dinyatakan 
tidak dapat diterima.

 Apabila dilihat dari sisi 
efektivitas penyelesaian sengketa dan 
tujuan hukum untuk mewujudkan 
keadilan, kepastian dan kemanfataan, 
norma baru yang termuat dalam 
putusan tersebut memiliki sisi positif 
dan negatif yang saling berhadapan 
sehingga perlu didiskusikan lebih 
lanjut tentang penerapannya secara 
general atau kasuistis. Sisi positifnya 
adalah norma baru tersebut dapat 
memaksa para ahli waris agar 
secepatnya membagi harta warisan 
setelah kematian pewaris agar 
tidak menjadi persoalan yang sulit 
diselesaikan dikemudian hari. Pada 
sisi ini, hukum [putusan hakim] 
diharapkan dapat mengubah pola 
perilaku masyarakat (law as a 
tool of social engginering) yang 
sering ’abai’ dalam pembagian 
warisan. Ini merupakan makna 
ijbari sebagaimana yang dipahami 
oleh majelis hakim kasasi. Pada sisi 
lain, norma baru tersebut memiliki 
beberapa sisi negatif atau kelemahan, 
antara lain: Pertama, tidak efektif 
untuk diterapkan terhadap seluruh 
perkara kewarisan (secara kasuistis), 
terutama pada saat seluruh ahli waris 
langsung telah meninggal dunia. Tidak 

efektif, karena tidak ada para pihak 
yang dianggap memiliki legal standing 
untuk mengajukan gugatan. Kedua, 
putusan yang dihasilkan dari kaidah 
ini tidak menuntaskan sengketa di 
kalangan para ahli waris, terutama 
dalam kasus kewarisan bertingkat 
karena untuk penyelesaiannya harus 
melalui pengajuan perkara berkali-
kali sesuai dengan tingkatan derajat 
kekerabatan ahli waris. Hal tersebut 
tidak sejalan dengan asas sederhana, 
cepat, dan biaya ringan; Ketiga, akan 
ditemukan banyak sekali objek waris 
yang dipersengketakan di kalangan 
masayarakat tidak dapat diselesaikan 
karena para ahli waris langsung 
telah meninggal dunia, sementara 
pihak-pihak yang masih hidup tidak 
bisa menjadi pihak dalam perkara 
tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka 
makna ijbari dipahami secara 
variatif tergantung pada point of view 
masing-masing. Asas ijbari dapat 
dipahami menghalangi pembagian 
harta warisan secara bertingkat 
(sebagaimana dalam putusan yang 
menjadi bahasan ini) dan dapat pula 
dipahami sebaliknya, yakni menjadi 
alasan untuk menerima perkara 
pembagian harta warisan yang telah 
bertahun-tahun sejak kematian 
pewaris karena tidak adanya daluarsa 
(Putusan Kasasi No.312 K/AG/1997, 
tanggal 29 Juni 1999), yang dalam 
kasus ini tentusaja tidak dapat 
terhindar dari mekanisme pembagian 
harta warisan secara bertingkat. 

[Candra Boy Seroza].

Unduh putusan: https://app.box.
com/s/grsesgqf25ozvhw1l6do

Embed code: <iframe src=”https://
app.box .com/embed_widget/s/
grsesgqf25ozvhw1l6do?theme=
blue” width=”500” height=”400” 
frameborder=”0”allowfullscreen 
webkitallowfullscreen msallow-
fullscreen></iframe>
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1. Ringkasan Putusan
1.1. Para Pihak

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di BOMBANA, dalam 
hal ini memberi kuasa kepada La Niasa, S.H. dan La Ode 
Hariru, S.H., para Advokat, berkantor di Jl . Tunggala No. 35, 
Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari , Pemohon Kasasi dahulu 
Termohon/Pembanding; melawan:  Termohon Kasasi, ber 
tempat tinggal di BOMBANA, dalam hal ini memberi kuasa 
kepada Iamawati, S.H., Advokat, berkantor di Jl . Erlangga 
No. 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau- 
Bau, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding ;

1.2. Amar Putusan Kasasi dan Pengadilan Tingkat 
Sebelumnya
1.2.1. Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau 222/

Pdt.G/2008/PA.BB
Dalam Eksepsi :
-  Menolak ekseps i Termohon;
Dalam Pokok Perkara :
-  Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian 

- Menetapkan memberi izin Pemohon, 
PEMOHON untuk mengucapkan ik ra r ta lak 
satu raj’i kepada Termohon, TERMOHON di 
depan sidang Pengadi l an Agama Bau- Bau 
pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

-  Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
1. Sebidang tanah persawahan yang tertelak 

di BOMBANA;
2. Sebidang tanah persawahan yang terletak 

di BOMBANA
3. Sebidang tanah empang yang terletak di 

BOMBANA;
4. Sebidang tanah yang terletak di 

BOMBANA;
5. Sebidang tanah kebun durian dan langsat 

yang terletak
6. di POLMAN;
7. Sebidang tanah berikut 1 (satu ) buah 

rumah permanen di atasnya yang terletak  
di POLMAN;

ANOTASI PUTUSAN NOMOR 111 K/AG/2010
TENTANG

SUAMI SEBAGAI KORBAN PERKAWINAN 
TIDAK TERCATAT

Oleh: Ramdani Wahyu S 
(Dosen Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Bandung)
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8. 1 (satu ) buah lemari pakaian Olympic ;
9. 1 (satu ) set kursi tamu sofa ;
10. 1 (satu ) buah kulkas (da lam keadaan 

rusak) ;
adalah harta bersama (gono-gini ) antara 
Pemohon dan Termohon;

- Menetapkan bagian masing- masing dari 
harta bersama (gono- gini) tersebut ½ 
(seperdua) bagian untuk Pemohon dan ½ 
(seperdua) bagian untuk Termohon dengan 
ketentuan bahwa apabila harta-harta 
tersebut tidak dapat dibagi secara natura 
maka akan diadakan pele l angan di depan 
umum dan hasilnya akan dibagikan kepada 
Pemohon dan Termohon sesuai bagiannya 
masing- masing;

- Menghukum Termohon untuk menyerahkan 
bagian Pemohon ½ (seperdua) dari harta 
bersama tersebut kepada Pemohon;

- Menyatakan bahwa harta- harta berupa:  
1. Sebidang tanah berikut 1 (satu ) buah 

rumah panggung (semi permanen) yang 
terlatak di BUTON;

2. Sebidang tanah persawahan yang terletak 
di BOMBANA;

3. Sebidang tanah yang ter l e t a k di 
POLMAN;

- Menetapkan bahwa terhadap harta yang 
telah dijual atau dipindah tangankan tersebut 
diperhitungkan sebagai bagian masing- 
masing;

- Menolak permohonan Pemohon selebihnya ;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk 

membayar biaya perkara ini secara tanggung 
renteng masing-masing Pemohon sebesar 
Rp 4.561.000 , - (empat juta lima ratus enam 
puluh satu ribu rup iah ) , Termohon sebesar 
Rp 2.000.000 , - (dua juta rupiah ) ;

1.2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan 

Nomor : 13/Pdt .G/2009/PTA. Kdi tanggal 2 Juli 
2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 H 
menguatkan putusan Pengadilan Agama Bau-Bau.
1.2.3. Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 111 K/AG/2010
Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut:
Mengadili
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi:

Pemohon kasasi tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadil an Tinggi Agama 
Kendari Nomor 13/ Pdt.G/ 2009/PTA.Kdi tanggal 2 
Jul i 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 
H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama 
Bau-Bau Nomor 222/Pdt .G/2008 /PA.BB tanggal 
30 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 
Muharram 1430 H. ;

MENGADILI SENDIRI :
Dalam Ekseps i :
-  Mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 

diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 
6.561.000 , - (enam juta lima ratus enam puluh 
satu ribu rupiah ) ; 

- Menghukum Pembanding /Termohon untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat 
banding sebesar Rp 6.000, - (enam ribu 
rupiah ) ;

- Menghukum Pemohon Kasasi /Te rmohon 
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 
kasasi ini sebesar Rp 500.000. - ( lima ratus 
ribu rupiah )

1.3. Kasus Posisi Singkat
Perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang dia-

jukan oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/
Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ter-
hadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Ter-
mohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bau-Bau.

Alasan yang dipaparkannya adalah; (1) Bahwa 
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada 
bulan April 1997 di Bombana dan telah memperoleh Buku 
Kutipan Akta Nikah, akan tetapi bukti Kutipan Akta Nikah 
tersebut telah hilang dan Pemohon tidak mendapatkan 
Duplikat pada Kantor Urusan Agama setempat; (2) Buku 
Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang 
dan tidak memperoleh duplikatnya, maka sesuai dengan 
apa yang disyaratkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI ) 
Pasal 7 ayat 3 huru f (b), maka Pemohon telah mengajukan 
Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) pada 
Pengadilan Agama Bau-Bau tertanggal 9 Juni 2008, dengan 
tujuan untuk mendapatkan status hukum perkawinan 
Pemohon dan Termohon. Permohonan itu telah dikabulkan 
oleh Pengadilan Agama Bau-Bau sesuai dengan penetapan 
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Nomor 17/Pdt.P/2008/PA.BB tanggal 14 Juli 2008; (3) 
Setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon 
dan Termohon berangkat ke Malaysia untuk mencari 
nafkah; (4) Setelah beberapa tahun Pemohon dan Termohon 
berada di Malaysia, Termohon kembali ke Poleang Timur 
dan Pemohonlah yang kemudian bolak-balik Malaysia ke 
Poleang dengan membawa hasil dan atau mengirimkan 
hasil ke Termohon yang kemudian dikelola; (5) Keadaan 
berlangsung selama 8 tahun hingga akhirnya sekitar 
tahun 2005 Pemohon di tahan di Malaysia selama 8 bulan, 
sehingga otomatis selama kurang lebih 8 bulan tersebut 
Pemohon tidak pernah kembali menjenguk Termohon; (6) 
Bahwa setelah Pemohon bebas dari tahanan di Malaysia, 
Pemohon kemudian kembali ke Poleang Timur pada tahun 
2006, namun sangat mengecewakan bagi Pemohon karena 
Termohon sudah menikah dan bahkan ketika Pemohon 
datang, Termohon sudah memiliki anak dengan laki-laki 
lain dan ketika itu Termohon meninggalkan rumah dan 
tinggal bersama laki-laki yang mengawininya; (7) Usia 
perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh 
harta perkawinan (harta bersama) dan seluruh harta 
tersebut dalam penguasaan Termohon kecuali yang telah 
Pemohon jual berupa tanah/rumah serta 3 Ha Tanah; (8) 
Semua harta-harta perkawinan Pemohon dan Termohon 
di atas, ada yang telah Pemohon alihkan kepada orang 
lain (di jual) sedangkan Termohon telah pula mengalihkan 
(menyerahkan) harta kepada saudara kandungnya untuk 
itu apa yang telah diperjual belikan oleh Pemohon dan 
atau yang telah dialihkan Termohon agar di tetapkan 
sebagai bagian masing- masing; (9) Karena semua harta-
harta tersebut di atas merupakan harta bersama in casu 
harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon 
dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan disebutkan: “Bahwa harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama”, 
sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI ) Pasal 97 
menyatakan: “janda atau duda cerai hidup masing- masing 
berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

1.4. Petitum Gugatan
Petitum yang diaujukan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk 

mengucapkan ikrar talak satu (1) terhadap Termohon 
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bau- 
Bau pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

3. Menyatakan semua har ta bersama pada butir 14.1 

sampai dengan butir 14.16 adalah harta bersama 
antara Pemohon dan Termohon yang dipero leh dalam 
masa perkawinan dan belum pernah terbagi secara 
hukum;

4. Menetapkan seperdua (1 /2 ) bagian dar i har ta 
bersama tersebut merupakan bagian (milik ) Pemohon 
dan seperdua (1/2 ) bagian merupakan bagian (mi l i k 
) Termohon;

5. Menetapkan bahwa harta bersama yang telah dialihkan 
(diperjual-belikan) oleh Pemohon pada butir 14.1 
dan 14.2 serta oleh Termohon pada butir 14.9 adalah 
merupakan sebagai bagian masing-masing antara 
Pemohon dan Termohon;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserva 
toir beslaag) yang telah di letakkan oleh Pengadilan 
Agama Bau-Bau;

7. Menghukum Termohon untuk menyerahkan seperdua 
(1/2 ) bagian dari harta bersama kepada Pemohon dan 
1/2 menjadi bagian Termohon, dan apabila tidak dapat 
dibag i secara natura maka diadakan pele l angan di 
depan umum, yang hasilnya seperdua (1/2 ) diserahkan 
kepada Pemohon sebagai bagiannya;

8. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku;

2. Anotasi Putusan
Kasus ini sesungguhnya terhitung sebagai kasus 

menarik dalam sengketa perdata agama.  Terhadap kasus 
ini bisa disematkan beberapa judul tulisan, misalnya “Adu 
Kuat Kebenaran Materil dengan Kebenaran Formil dalam 
Mengungkap Kasus Perkawianan Tidak Tercatat”, “Pria 
Mengaku Suami tidak Memperoleh Harta Bersama Akibat 
Perkawinan Tidak Tercatat, Pengorbanan Suami Sia-sia 
akibat Perkawinan tidak Tercatat” dan judul-judul lainnya.  
Berdasarkan kasus tersebut, terdapat kasus serupa 
yang pada pokoknya kebenaran materil “dikalahkan” 
dengan kebenaran formil. Hal tersebut terjadi pada kasus 
kewarisan yang diputus di PA Kotabumi Lampung  dengan 
Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA. Ktbm. 

ANOTASI PUTUSAN

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 5 | Des 2014 39



Ada beberapa problem hukum yang bisa dianalisis 
dalam kasus ini, misalnya penetapan isbat nikah pemohon 
dan termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 
Bau Bau Nomor. 17/Pdt.P/2008/PA.BB tanggal 14 Juli 
2008 dipandang bukan sebagai akta otentik karena di dalan 
proses pemeriksaan saksi banyak memberikan keterangan 
palsu yang berujung pada kebohongan sehingga para saksi 
yang terlibat dalam permohonan isbat nikah tersebut sudah 
dipidana dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 320/
Put.Pid.B/2009/PN.BB tanggal 30 Juli 2009. Sampai di sini, 
belum jelas keterangan palsu seperti apa yang dilakukan 
oleh para saksi sehingga permohonan isbat nikah tersebut 
dianggap kebohongan. Problem hukum lainnya adalah 
keyakinan hakim hanya didasarkan pada kebenaran formil, 
yaitu karena keterangan saksi berbohong dalam penetapan 
isbat nikah dan sudah diputus  oleh Pengadilian Negeri 
Bau-Bau, maka penetapan isbat nikah yang dikeluarkan 
oleh Pengadilan Agama Bau-Bau juga batal demi hukum 
padahal fakta materilnya mereka menikah lebih kurang 
10 tahun, memiliki tiga orang anak dan telah memperoleh 
harta bersama (kurang lebih ratusan juta) yang harta-
harta tersebut dikuasai oleh termohon (isteri).  

Hakim yang memutus suatu sengketa tidaklah 
didasarkan pada perhitungan yang eksak mengenai 
salah dan benar pihak yang berperkara, tetapi juga harus 
menghitung dari segi sosialnya. Sebab yang akan menerima 
putusan adalah manusia yang memiliki nurani. Oleh karena 
itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada kebenaran 
formil, tetapi juga berusaha menggali kebenaran materiil 
dalam perkara perdata.

Demikian pula dalam pemeriksaan perkara perdata 
agama, proses pembuktian lebih bersifat mencari 
kebenaran formil, baik itu terkait hak maupun peristiwa. 
Karena yang dicari adalah kebenaran formil, maka dalam 
pemeriksanaan perkara perdata agama, alat bukti yang 
otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan 
mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan 
alat bukti lain untuk memutus perkara berdasarkan 
alat bukti berupa akta otentik. Mengikat dalam arti 
hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali 
dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR/285 R.Bg). 
Apabila akta otentik dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, 
maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti 
permulaan, dan untuk dapat mencapai batas minimal 
pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya 
satu alat bukti lain.

Dalam kasus di atas, Mahkamah Agung membatalkan 
penetapan isbat nikah sebagai bukti otentik yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bau-Bau karena 

ternyata saksi yang memberikan keterangan dalam 
persidangan memberikan keterangan palsu sehingga 
keluarlah putusan pidana Pengadilan Negeri Bau-Bau atas 
keterangan palsu yang para saksi buat.

Penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
Agama Bau-Bau semestinya dalam proses pemeriksaan 
saksi-saksinya tidak hanya memenuhi syarat formil dan 
materil kesaksian, melainkan juga hakim tingkat pertama 
harus meyakini dengan pasti bahwa apa yang diucapkan 
oleh para saksi benar adanya. Keyakinan hakim dalam 
perkara perdata dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam 
alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini 
dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah 
terbukti lebih dulu, seperti bukti-bukti lain yang terungkap 
dalam persidangan. Persangkaan seperti itu dapat saja 
diperoleh hakim dari keyakinannya dengan melihat bukti-
bukti atau dengan menghubungkan fakta satu dengan 
fakta lain dalam persidangan.

Hakim yang memeriksa keterangan saksi dipersidangan 
permohonan isbat nikah berperan untuk mencari 
kebenaran. Oleh karena itu, hakim tidak boleh bersikap 
lijdelijke (menunggu dan menyerah), melainkan leluasa 
penuh untuk meminta keterangan-keterangan pada 
pihak yang berperkara tentang apa saja yang dianggap 
perlu untuk menjatuhkan putusan yang tepat. Pada tahap 
ini, peranan hakim meminta keterangan yang sampai 
pada keyakinan hakim akan kebenaran peristiwa hukum 
perkawinan itu yang semestinya menjadi dasar dikabulkan 
atau ditolaknya permohonan isbat nikah pemohon. Dari 
peristiwa inilah kehatian-hatian hakim di dalam menilai 
bukti saksi menjadi penting sebab sangat fatal akibatnya 
bagi para pihak.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung mendasari 
kebenaran hukumnya pada kebenaran formil. Dalam 
perkembangan hukum sekarang ini, meskipun kebenaran 
formil masih dijadikan pedoman dalam penyelesaian 
perkara perdata, akan tetapi secara teoritis sudah ada 
pandangan bahwa dalam menerapkan kebenaran formil 
tidak perlu bersifat terlalu kaku. Bahkan ada pendapat 
yang menghendaki dalam hukum acara perdata tidak 
saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari 
kebenaran materil. 

Elfi Marzuni dalam Bambang Sutiyoso (1997:54) 
mengemukakan bahwa apabila bukti-bukti formil sudah 
cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa, maka 
hakim cukup mendasarkan putusan pada kebenaran 
formil tersebut. Tetapi apabila kedua belah pihak, baik 
penggugat maupun tergugat mengajukan bukti-bukti 
formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-
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sama kuatnya, maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari 
kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran 
materilnya. Misalnya dalam perkara perdata kepemilikan 
tanah, apabila penggugat mengajukan alat bukti akta 
otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang 
tanah, sedangkan tergugat mempunyai dua orang saksi 
yang mengemukakan keterangan yang berbeda dengan isi 
akta otentik milik penggugat. Dalam hal ini hakim perlu 
menelusuri lebih jauh dengan memanggil Kepala Desa 
yang bersangkutan untuk menjelaskan hal ihwal mengenai 
kepemilikan tanah tersebut. Kalau ternyata dari hasil 
pemeriksaan menunjukkan bahwa akta otentik tersebut 
dibuat tidak melalui prosedur yang benar, maka berarti akta 
otentik tersebut bukanlah alas hak yang sah secara hukum. 
Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta otentik milik 
penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak 
mempunyai nilai pembuktian. Peran aktif hakim dalam 
masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, 
tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan 
para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun. Hal ini 
sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam 
UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan masyarakat, serta harus memiliki integritas 
dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, 
dan berpengalaman di bidang hukum.

Putusan Mahkamah Agung yang mendasari kebenaran 
fakta hukumnya secara formil sesungguhnya relevan 
dengan semangat pembuktian yang ada di dalam hukum 
Islam. 

Dalam hukum peradilan Islam, hakim tidak diwajibkan 
untuk mencapai suatu kebenaran materil, melainkan hanya 
diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja. Hal 
ini sesuai dengan apa yang pernah diputuskan oleh Qadli 
Syuraih tatkala memutuskan perkara perdata antara Ali 
bin Abi Thalib R.A dengan seorang Yahudi sebagai berikut :

Ali bin Abi Thalib R.A kehilangan baju besi kepunyaannya 
sendiri, kemudian didapatinya ada di tangan orang Yahudi. 
Lalu Ali berkata; itu adalah baju besi saya yang hilang, 
jatuh dari untaku yang bernama Auraq. Lalu berkata 
Yahudi; baju besi ini kepunyaan saya, sebab ada ditangan 
saya, kemudian berkata lagi si Yahudi tadi; antaraku 
dan kamu ada hakim Islam, lalu mereka datang kepada 
Syuraih, … Lalu berkata Syuraih; apa yang kamu kehendaki 
ya… Amirul Mukminin ? Ali menjawab, baju besi saya jatuh 
dari unta saya yang bernama Auraq, lalu ditemukan oleh si 
Yahudi, Syuraih berkata; apa yang hendak kamu katakan 
hai Yahudi ? Si Yahudi berkata; ini baju besiku sebab ada 

ditanganku, Syuraih berkata; Demi Allah! Engkau benar 
hai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya itu adalah 
baju besimu, tapi engkau tak mempunyai bukti dua orang 
saksi. Lalu Ali memanggil Qambaran dan Hasan bin Ali 
lalu keduanya bersaksi bahwa sesungguhnya baju besi 
itu adalah kepunyaan Ali, lalu Syuraih berkata : adapun 
kesaksian dari maula kamu (Qambaran) maka kami 
menerima kesaksiannya, tetapi kesaksian dari anakmu 
maka kami tidak bisa menerima kesaksiannya. Lalu Ali R.A 
berkata; celaka engkau ! karena sesungguhnya aku telah 
mendengar Umar bin Khatab berkata; Telah bersabda 
Rasulullah SAW; Hasan dan Husein adalah ketua para 
pemuda ahli syurga. Kemudian Syuraih berkata kepada 
Yahudi; ambillah baju besi itu Lalu orang Yahudi tadi 
berkata; Amirul Mukminin telah datang ayahnya bersama-
samaku kepada qadli muslimin, lalu ia menjatuhkan 
vonnis dan aku telah ridlo, sebenarnya demi Allah ! engkau 
benar hai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya itu 
adalah baju besimu yang jatuh dari untamu, kemudian aku 
mengambilnya, dengan ini saya bersaksi; Tidak ada Tuhan 
kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah.

Kemudian karena si Yahudi tadi mengucapkan dua 
kalimah syahadat, Ali menghibahkan baju besi yang 
menjadi sengketa tadi kepada si Yahudi dan ditambah 
dengan Sembilan ratus uang …Ia (Qadli Syuraih) tidak 
memutuskan hukum berdasar atas pengetahuannya 
(keyakinannya) sebagaimana ia tidak menerima kesaksian 
anak terhadap ayahnya.1

Dalam riwayat ini diterangkan bahwa, Qadli Syuraih 
tidak memenangkan Ali bin Abi Thalib yang walaupun 
menurut hal yang sebenarnya dan menurut keyakinan 
qadli Syuraih sendiri, Ali-lah yang benar dan harus 
dimenangkan, tapi karena Ali tidak membawa cukup bukti, 
maka terpaksa Ali harus dikalahkan. 

Jadi yang dipentingkan di sini adalah bukti-bukti, 
apakah telah cukup bukti atau tidak. Bila bukti telah 
cukup maka seseorang dapat dimenangkan berdasarkan 
bukti-bukti itu, akan tetapi bila tidak cukup bukti-bukti, 
maka seseorang tidak dapat dimenangkan walaupun 
umpamanya menurut keyakinan hakim dialah yang 
benar dan harus dimenangkan. Keputusan qadli Syuraih 
ini berdasarkan kepada hadits Ummu Salamah r.a. yang 
mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

Artinya:  “Aku hanyalah seorang manusia dan kamu 
sekalian mengadukan pertengkaranmu kepadaku. 

1  Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San’any, Subul as Salam, Dahlan, 
Bandung, tt., hlm.125
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Barangkali sebagian dari kamu lebih fasih berdebat 
daripada sebagian yang lain. Kemudian saya hanya 
memutuskan menurut apa yang saya dengar. Oleh karena itu 
barang siapa yang telah kuberi putusan untuk memperoleh 
sesuatu hak dari hak saudaranya, jangan mengambilnya. 
Sebab apa yang aku putuskankan kepadanya (menurut 
lahirnya, bila bertentangan dengan sebenarnya) adalah 
sepotong api neraka” (Rw.Jama’ah ahli hadits). 2

Sedangkan di sisi lain, fakta materil dalam kasus ini juga 
penting untuk tidak diabaikan. Fakta materilnya bahwa 
pemohon menikah dengan termohon di Bombana sebuah 
kabupaten Di Sulawesi Tenggara dengan tidak tercatat 
di KUA. Setelah mereka menikah, mereka berangkat ke 
Malaysia. Mereka kemudian memliki 3 anak dan memiliki 
sejumlah harta bersama yang cukup besar selama 10 
tahun mereka menikah. Fakta materil ini dikuatkan 
dengan kebenaran formil berupa penetapan isbat nikah 
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bau-Bau atas 
permohonan yang diajukan oleh pemohon. Penetapan 
isbat nikah itu menjadi akta otentik bagi pemohon tentang 
status hukum perkawinan dengan termohon. Dan bagi 
pemohon sendiri, akta tersebut sudah menjadi alat bukti 
bahwa antara pemohon dengan termohon memiliki 
hubungan hukum sebagai suami isteri. Namun, kebenaran 
formil yang telah dimiliki oleh pemohon itu dicapai melalui 
cara-cara kebohongan yang belakangan terungkap bahwa 
keterangan saksi di persidangan permohonan isbat nikah 
diberikan dengan keterangan palsu. Atas keterangan 
tersebut, termohon melaporkan kepada kepolisian sampai 
akhirnya para saksi dalam permohonan isbat nikah 
tersebut sebagai terpidana atas Putusan Pengadilan Negeri 
Bau-Bau.

Sekalipun fakta materilnya bahwa pemohon dan 
termohon pernah menikah, dikaruniai 3 orang anak dan 
memiliki harta bersama yang cukup besar, namun karena di 
mata hukum mereka tidak memiliki akta nikah, maka oleh 
Mahkamah Agung dianggap bahwa mereka tidak memiliki 
hubungan hukum satu sama lain ketika pihak pemohon 
menuntut hak permohonan harta bersama. Di sinilah letak 
kebenaran yang dianut dalam sistem pembuktian formil 
yang bisa melihat pada fakta-fakta otentik, sedangkan fakta 
materilnya dimana pemohon membiayai nafkah termohon 
selama 10 tahun, memiliki harta bersama dan 3 orang 
anak hilang lenyap begitu saja dan tersisa sakit hati ada 
pada perasaan pemohon. Pemohon telah menjadi korban 
akibat perkawinan yang tidak tercatat ini. Disebut korban 
karena dia tidak memperoleh hak atas harta bersama yang 
dikuasai oleh termohon. Oleh karena itu, keadilan dalam 

2  Fatchur Rahman, Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama, Cet.pertama, 
Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm.165

hukum Indonesia baru pada tarap keadilan prosedural 
sedangkan keadilan substantif sebagai fakta materil yang 
dimiliki pemohon tdak mampu berbicara apa-apa ketika 
dihadapkan di muka hukum.

Dalam hukum peradilan Islam, selain kebenaran 
formil dalam pembuktian yang harus dicari, kebenaran 
materilpun harus dijadikan pegangan hakim. Kebenaran 
materil inilah kebenaran lahir batin, kebenaran yang 
seadil-adilnya yang harus pula dimiliki hakim. Secara 
logis dapat dipahami bahwa tidak mungkin hakim dapat 
mengembalikan amanat/memutus perkara kepada yang 
berhak, tanpa kebenaran sejati, yakni kebenaran menurut 
lahir dan batin (kebenaran materil)

Dalam hal ini Ibnu Rusyd berkata dalam kitabnya 
Bidayatul Mujtahid : 

Artinya: Bahwa para ulama sepakat berpendapat, 
seorang qadli menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) 
di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada 
beberapa orang saksi memberikan keterangan yang 
bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, 
maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti 
tersebut.3

Dari keterangan Ibnu Rusyd di atas jelaslah bahwa di 
dalam sistem peradilan Islam, pedoman hakim dalam 
menjatuhkan putusan adalah adanya bukti yang sah 
dan meyakinkan hakim akan kebenarannya. Hakim 
mendasari putusan atas kebenaran yang diyakininya, 
sekalipun kebenaran formil yang dihadirkan para saksi 
benar adanya. Kebenaran materil harus ditegakkan karena 
apabila bisa dibuktikan kebenaran materil maka tujuan 
terbentuknya hukum yaitu menegakkan keadilan dapat 
dicapai. Dengan demikian, memutuskan perkara secara 
adil adalah menggali kebenaran materil yang dibangun di 
atas kebenaran formil.

Wallahu ‘alam.  

  

3  Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Dar al-Fikr, Beirut, 
1990, hlm.470
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Bade Saheb Pinjari (laki-laki) dan Saida 
Banu Tarikonda (perempuan) adalah dua 
orang Islam yang menikah secara Islam di 

Andhra Pradesh, India pada tahun 2001. Mereka 
kemudian pindah ke Michigan Amerika Serikat 
dan mempunyai seorang anak. 

Merasa rumah tangganya tidak bisa 
dipertahankan lagi, pada bulan April 2008, 
Pinjari kembali ke India dan menjatuhkan talak 
tiga terhadap istrinya. Sebulan kemudia pada 
Mei 2008, mungkin karena tidak tahu suaminya 
sudah menceraikannya, Tarikonda mengajukan 
cerai gugat di pengadilan Michigan. Suaminya 

AMERIKA SERIKAT

Pertarungan Hukum 
Islam di Pengadilan 

Amerika
Ada fakta menarik seputar 

penggunaan hukum 

Islam sebagai dasar 

pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim-hakim 

di pengadilan Amerika 

dalam membuat putusan.

Gedung Supreme Court of Michigan, USA.
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kemudian mengajukan ‘eksepsi’ dan 
memohon pengadilan Michigan untuk 
menolak gugatan cerai Tarikonda. 
Alasannya, sudah ada akta cerai yang 
dikeluarkan lembaga yang berwenang 
di India.

Atas dasar bukti yang diajukan 
Pinjari (suami), pengadilan tingkat 
pertama Michigan menolak gugatan 
cerai Tarikonda (isteri). Tidak terima 
dengan putusan itu, Tarikonda men-
gajukan banding. Pengadilan banding 
kemudian membatalkan putusan pen-
gadilan tingkat pertama dan menolak 
mengakui bukti perceraian dari India. 

Pengadilan tingkat banding beral-
asan bahwa talak tiga yang dijatuh-
kan suami di India itu melanggar 
hak Tarikonda untuk memperoleh 
‘due process of law’ (memperlakukan 
secara adil di muka hukum/sidang 
pengadilan) karena: (1) Tarikonda 
tidak mengetahui adanya talak tiga 
dari suaminya; (2) sang isteri tidak 
diberikan hak untuk hadir ketika 
talak diucapkan; dan (3) talak yang 
dijatuhkan suami tidak melalui sidang 
yang semestinya.

Selain itu, menurut pengadi-

lan banding Michigan, talak tiga 
yang dijatuhkan Pinjari bertentan-
gan dengan prinsip ‘public policy’ di 
Michigan karena, paska perceraian, 
hukum Islam hanya membolehkan 
wanita memiliki harta yang hanya 
atas namanya, sedangkan hukum di 
Michigan menggariskan harta paska 
perceraian harus dibagi sama rata 
(equitable division).

Perkara Tarikonda v. Pinjari, No. 
287403 (Mich. Ct. App. 2009), ini meru-
pakan salah satu contoh bagaimana 
posisi  hukum Islam ketika mengha-
dapi ‘con lict of law’ dengan hukum 
nasional dalam sistem peradilan di 
Amerika. Hukum Islam menghadapi 
perseteruan sengit di ranah pengadi-
lan di negeri Paman Sam itu. 

Sebagian pengadilan negara 
bagian di Amerika terang-terangan 
menolak mempertimbangkan putu-
san dari pengadilan negara lain, ter-
lebih jika berkaitan dengan hukum 
Islam. Tetapi di sebagian pengadilan 
negara bagian lainnya masih mener-
ima dan mempertimbangkan hukum 
Islam dalam putusannya terlebih jika 
memang bersesuaian dengan prinsip-

prinsip hukum nasional yang berlaku 
di Amerika.

Terkait penggunaan hukum Islam 
di pengadilan-pengadilan di Amerika 
memang terjadi pro kontra yang 
tajam. Menurut Eun-Jung Katherine 
Kim dalam tulisannya yang berjudul 
Islamic Law in American Courts: 
Good, Bad, and Unsustainable Uses, 
yang dimuat dalam Jurnal Notre 
Dame Journal of Law, Ethics & 
Public Poilicy, Volume 28, Issue 1, 
Article 7, May 2014, para pendukung 
pelarangan hukum syariah di Amerika 
mengklaim bahwa pelarangan syariah 
dimaksudkan untuk melindungi hak-
hak konstitusional negara bagian 
dan negara federal. Sedangkan para 
penentang pelarangan hukum syariah 
berargumen bahwa pelarangan itu 
melanggar kebebasan beragama bagi 
umat Islam.

Kritik pedas atas penggunaan 
hukum syariah oleh pengadilan 
Amerika ini sebenarnya dilatarbe-
lakangi oleh faktor politik. Demikian 
seperti disinggung oleh Eugene 
Volokh dalam artikelnya Religious 
Law (Especially Islamic Law) in Ameri-
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can Courts yang dipublish dalam 
JurnalOklahoma Law Review, Volume 
66, Spring 2014, Number 3. Volokh 
sendiri sebenarnya termasuk pen-
dukung penggunaan hukum syariah 
di pengadilan Amerika daam kasus-
kasus tertentu meskipun ia sendiri 
mengaku sebagai penganut politik 
konservatif dan sering juga meng-
kritik penggunaan hukum Islam di 
Amerika.

Fakta Menarik
Bagaimana sebenarnya posisi 

hukum Islam dalam putusan-putusan 
di pengadilan Amerika? Ada sebuah 
fakta menarik yang disodorkan The 
Center for Security Policy pada 20 Mei 
2011 lalu.

Dalam sebuah publikasi hasil 
penelitiannya yang berjudul Shariah 
Law and American State Courts, dise-
butkan bahwa hukum Shariah (Islam) 
telah menjadi salah satu rujukan atau, 
paling tidak, telah masuk dalam putu-
san-putusan pengadilan-pengadilan 
di Amerika. 

Kesimpulan itu didapat oleh lem-
baga yang bermarkas di Washing-

ton DC Amerikat Serikat itu setelah 
meneliti sejumlah putusan pengadi-
lan tingkat banding yang melibatkan 
konflik hukum (con lict of law) antara 
hukum Islam dan hukum nasional 
Amerika. Putusan yang diteliti adalah 
putusan yang diterbitkan secara 
online. 

Banyak komentator yang men-
gatakan paling hanya ada satu atau 
dua perkara yang melibatkan hukum 
Islam di pengadilan-pengadilan 
Amerika. Tapi dari hasil penelusuran 
the Center for Security Policy dari 
sejumlah kecil sampel putusan tingkat 

banding yang tersedia secara daring, 
ditemukan 50 perkara signifikan yang 
terkait dengan syariah.

Kelima puluh perkara ini diyakini 
hanya sebagai puncak gunung es (tip 
of the iceberg) dari banyak kasus 
yang melibatkan hukum Islam di 
pengadilan lokal, pengadilan negara 
bagian dan pengadilan federal di 
Amerika.

50 perkara/putusan tersebut 
tersebar di 23 negara bagian di 
Amerika; 6 perkara di New Jersey; 5 
perkara di California; masing-masing 
4 perkara di Florida, Massachussets 
dan Wahington; masing-masing 3 
perkara di Maryland, Texas dan Vir-
ginia; masing-masing 2 perkara di 
Iowa, Lousiana dan Nebraska, dan 
masing-masing 1 perkara di Arizona, 
Arkansas, Delaware, illinois, Indi-
ana, Maine, Michigan, Minnesota, 
Missouri, New Hampshire, Ohio dan 
South Carolina.

Sedangkan jenis perkara dari 
kelima puluh perkara tersebut dikat-
egorikan menjadi tujuh kelompok: 
21 perkara tentang hukum perkawi-
nan Islam; 17 perkara mengenai hak 

Dalam sebuah publikasi hasil 
penelitiannya yang berjudul 
Shariah Law and American 
State Courts, disebutkan 
bahwa hukum Shariah 

(Islam) telah menjadi salah 
satu rujukan atau, paling 
tidak, telah masuk dalam 

putusan-putusan pengadilan-
pengadilan di Amerika. 

PUTUSAN MANCANEGARA

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 5 | Des 2014 45



asuh anak; 5 perkara hukum kontrak 
syariah; 3 perkara tentang doktrin 
syariah; 2 perkara hukum kebendaan 
Islam; 1 perkara tentang perlindun-
gan (hukum) yang seimbang, dan 1 
perkara kumulasi antara perkawinan 
dan sengketa hak asuh anak.

The use of Islamic law
Lantas bagaimana para pakar 

melihat penggunaan hukum Islam 
dalam putusan-putusan pengadilan di 
Amerika? 

Eun-Jung Katherine Kim (2014) 
membagi penggunaan hukum Syariah 
di pengadilan Amerika ke dalam tiga 
kategori: Good use of Islamic law, Bad 
use of Islamic law dan Unsustainable 
use of Islamic law.

Good use of Islamic law (penggu-
naan yang baik atas hukum Islam) ter-
jadi ketika aplikasi, pertimbangan dan 
penafsiran hakim terhadap hukum 
Islam dalam putusan-putusannya 
harus dipertahankan.

Penggunaan yang baik terha-
dap hukum Islam itu sesuai dengan 
hak konstitusional negara bagian 
atau negara federal, khususnya hak 
kebebasan beragama. Dalam sebuah 
masyarakat demokratis liberal, 
komitmen untuk menjamin perha-
tian dan penghormatan yang sama 
mengharuskan adanya lembaga yang 
netral yang tidak mengistimewakan 

atau mendiskriminasi doktrin agama 
tertentu.

Sebagai contoh penggunaan yang 
baik ini, Katherine Kim merujuk ke 
perkara El-Farra v. Sayyed yang dipu-
tus oleh Mahkamah Agung Arkansas 
pada 2 Februari 2006. Perkara ini 
tentang sengketa kontrak syariah. 
Pengadilan Arkansas dalam putusan-
nya menyebutkan bahwa kontrak 
yang dilakukan berdasarkan syariah, 
harus dilakukan dan diselesaikan juga 
secara syariah.

Sedangkan bad use of Islamic law 
(penggunaan yang  buruk terhadap 
hukum Islam) terjadi ketika pertim-
bangan hukum yang digunakan hakim 
untuk dipertahankan ternyata diganti 
dengan pertimbangan hukum lainnya.

Contoh dari bad use of Islamic 
law ini dalam putusan pengadilan 
Amerika adalah perkara Tarikonda 
v. Pinjari yang sudah dipaparkan di 
atas. Dikatakan jelek/buruk karena, 
menurut Katherine Kim, pengakuan 
pengadilan tingkat pertama Michigan 
atas perceraian secara Islam yang 
dilakukan di India yang tanpa melalui 
proses persidangan, merusak prinsip 
perlindungan yang sama (equal 
protection) bagi anggota masyarakat 
di depan hukum.

Sementara Unsustainable use of 
Islamic law (penggunaan yang tidak 
bisa dipertahankan atas hukum 

Islam) di pengadilan Amerika adalah 
ketika penggunaan hukum Islam 
tersebut menyebabkan kegagalan 
negara untuk menjalankan tugas 
utamanya dalam melindungi setiap 
warga negara.

Contoh kasus adalah perkara S.D. 
v. M.J.R., 2 A.3d412, 418 (N.J. Super 
Ct. App. Div 2010) yang diputus oleh 
pengadilan di New Jersey. Perkara ini 
tentang sepasang suami isteri Muslim 
dari Maroko yang pindah ke New 
Jersey pada tahun 2008. Setelah tiga 
bulan usia pernikahan mereka, suami 
kerap melakukan kekerasan fisik dan 
bahkan sering memperkosa isterinya.

Tidak suka dengan perlakuan sua-
minya, si isteri mengajukan gugatan 
ke pengadilan agar suaminya dice-
gah untuk melakukan kekerasan dan 
pemerkosaan. Pengadilan tingkat per-
tama menyatakan bahwa tuduhan tin-
dak kekerasan fisik dan seksual suami 
terhadap isterinya tersebut tidak 
terbukti. Pengadilan beralasan, ber-
dasarkan pembelaan suami, bahwa 
apa yang dilakukannya adalah masih 
dalam koridor doktrin hukum Islam 
dan tidak dilarang.  Dalam hukum 
Islam, menurut si suami, seorang 
suami berhak memaksa isteri untuk 
berhubungan badan meskipun ister-
inya tidak suka.

Akan tetapi, putusan pengadilan 
tingkat pertama itu dianulir oleh 
pengadilan banding yang menegaskan 
bahwa pengadilan berkewajiban 
melindungi para korban seperti yang 
dialami isteri tersebut dari segala 
jenis kekerasan fisik dan seksual.

Demikian, terlepas dari pro dan 
kontra tentang legislasi pelaran-
gan dan pembolehan hukum Islam 
di Amerika, tanpa disadari banyak 
orang, sebagian pengadilan di negara 
super power itu sudah menggunakan 
hukum Islam dalam putusan-putu-
sannya.

[Achmad Cholil] 
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Pro il singkat Uni Emirat Arab
Cikal bakal lahirnya negara Uni 

Emirat Arab (UEA) dimulai pada 
tanggal 18 Februari 1968 ketika ada 
kesepakatan penyatuan dua Emirat, 
Abu Dhabi dan Dubai. Disusul kemu-
dian penandatanganan “Kesepakatan 
Dubai” atau “Kesepakatan Uni Emirat 
Arab” pada tanggal 27 Februari 1968, 
yang terdiri dari Pembukaan dan 17 
Pasal yang terbagi dalam 3 Bab.

Sementara itu, Negara UEA 
diproklamirkan pada tanggal 2 Febru-
ari 1971 dan terdiri dari tujuh negara 
bagian yaitu: Abu Dhabi, Dubai, Umm 
al-Qaiwain, Sharjah, Ras al-Khaimah, 
Fujairah, dan Ajman. 

Negara UEA dipimpin oleh seorang 
presiden dan wakil presiden yang 
dilantik setiap lima tahun oleh Majelis 

Tertinggi (Al Majlis Al A’la) sebagai 
representasi pemerintah-pemerintah 
dari tujuh negara bagian.

Selain Majelis Tertinggi ter-
dapat juga Dewan Kabinet (Majlis 
Al Wuzara), dan Dewan Pertimban-
gan Nasional (Al Majlis al Wathani 
Al Istisyari) yang beranggotakan 40 
orang berasal dari ketujuh negara 
bagian, yang bertugas meneliti dan 
membuat undang-undang. Sementara 
peraturan pemerintah lokal biasanya 
diterbitkan Al Marsum Al Amiri atau 
Keputusan Emir sebagai Kepala Neg-
ara Bagian.

Sistem hukum dan peradilan di 
UEA 

Sistem peradilan di UEA menganut 
dual sistem yaitu pertama, Peradilan 

Sengketa 
Arbitrase
di Pengadilan 
Uni Emirat Arab

Eksekusi putusan 

Badan Arbitrase 

Syariah di Indonesia 

pernah menjadi pro 

dan kontra antara oleh 

pengadilan agama atau 

pengadilan negeri. 

Bagaimana sengketa 

arbitrase diselesaikan 

oleh pengadilan di 

Uni Emirat Arab?

UNI  EMIRAT ARAB
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Syariah yang menangani Perkara 
Jinayah dan Ahwal Syakhshiyah 
(hukum keluarga), dan kedua, Pera-
dilan Umum yang menangani perkara 
perdata umum. Kasus jinayah non 
muslim diadili di Pengadilan Syariah, 
hanya saja hukumannya tidak meng-
gunakan hukuman syariah (‘Uqu-
bat Syar’iyyah) melainkan hukuman 
umum sesuai yang diputuskan oleh 
hakim.

Dua model peradilan tersebut ter-
diri dari pengadilan tingkat pertama 
(Mahkamah Mawdlu’) yang bertarap 
lokal di tiap-tiap Emirat atau negara 
bagian. Sementara pengadilan band-
ing (Mahkamah Istiknaf) dan pen-
gadilan kasasi (Mahkamah Tamyyiz) 
bertarap nasional atau persekutuan. 
Mahkamah Agung Persekutuan (Al 
Mahkmah Al Ittihadiyyah Al A’la) 
terletak di Ibu kota negara yaitu Abu 
Dhabi dengan jumlah hakim agung 
5 orang yang diangkat oleh presiden 

dengan persetujuan Majelis Tertinggi 
(Pasal 96 UUD 1971).

Diantara kewenangan Mahkamah 
Agung Persekutuan menurut Pasal 99 
UUD 1971 adalah menyelesaikan sen-
gketa antara satu Emirat atau lebih 
melawan pemerintah persekutuan, 
mengadili pertentangan UU Negara 
Bagian maupun UU Negara Perse-
kutuan terhadap UUD, memberi-
kan tafsir terhadap pasal-pasal UUD 
atas permintaan Negara Perseku-
tuan maupun Negara Bagian, meny-
elesaikan sengketa kewenangan antar 
pengadilan antar Negara Bagian, dan 
mengadili perkara subversif yang 
mengancam keselamatan Negara 
Persekutuan.

Sementara itu, Negara Bagian 
(Emirat) Dubai berbeda dengan 
Emirat lainnya, karena disana ter-
dapat beberapa lingkungan pengadi-
lan, yaitu: Pengadilan Perdata/Umum 
(Mahkamah Madaniyyah), Pengadilan 

Niaga (Mahkamah Tijariyyah), Pen-
gadilan Buruh, Pengadilan Pidana 
(Mahkamah Jazaiyyah), (Mahkamah 
‘Ummaliyyah), Pengadilan Tanah 
(Mahkamah ‘Aqariyyah) dan Penga-
dilan Keluarga (Mahkamah Ahwal 
Syakhshiyyah). 

Putusan Kasasi 
No. 335 Tahun 2013

Kasus Posisi
Pemohon arbitrase mengajukan 

gugatan ke pengadilan tingkat per-
tama No. 830/2012 perihal pengesa-
han putusan arbitrase No.21/2011 
tertanggal 29/3/2012 yang telah 
membatalkan akad bai’ atau jual beli 
antara Pemohon arbitrase dengan Ter-
mohon arbitrase. Pengadilan mengab-
ulkan gugatan Pemohon arbitrase dan 
mengesahkan putusan arbitrase pada 
tanggal 30/12/2012. Score sementara 
1-0 untuk kemenangan pihak Pemo-
hon arbitrase atas Termohon arbitrase.
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Termohon arbitrase (sekarang 
Pembanding) mengajukan gugatan 
banding ke pengadilan tingkat band-
ing. Pengadilan banding pada persi-
dangan tanggal 17/4/2013 memutus 
dengan pembatalan putusan penga-
dilan tingkat pertama dan mengadili 
sendiri dengan membatalkan putusan 
arbitrase. Score sementara menjadi 
1-1 untuk Pembanding (semula Ter-
mohon Arbitrase) dan Terbanding 
(semula Pemohon Arbitrase).

Pemohon Kasasi (semula Pemo-
hon Arbitrase/Terbanding) menga-
jukan kasasi ke Mahkamah Agung 
Persekutuan (Mahkamah Al Ittihadi-
yyah Al A’la) dan pada persidangan 
tanggal 28/1/2014 yang diketuai oleh 
Hakim Agung Syihab Abdul Rahman 
Al Hamadi dengan anggota masing-
masing Hakim Agung Al Basyir Bin Al 
Hadi Zaitun dan Hakim Agung Irfah 
Ahmad Darie memutus dengan mem-
batalkan putusan banding dan men-
guatkan putusan tingkat pertama. 
Sehingga putusan akhir menjadi 2-1 
untuk kemenangan Pemohon Kasasi 
(semula Terbanding/Pemohon Arbi-
trase) atas Termohon Kasasi (semula 
Pembanding/Termohon Arbitrase).

Analisis Putusan
Jangka waktu proses perkara

Memperhatikan tanggal-tanggal 
dalam kasus posisi kasus ini, tergam-
bar perjalanan penyelesaian perkara 
ini sejak non litigasi sampai proses 
litigasi memakan waktu yang cukup 
lama. Perkara ini didaftarkan di Lem-
baga Arbitrase No. 21/2011 dan pem-
beritahuan gugatan arbitrase dibuat 
pada tanggal 4/7/2011 dan diterima 
oleh Termohon arbitrase pada tanggal 
6/7/2011. Berarti perkara ini didaft-
arkan sekitar akhir bulan Juni 2011 
atau setidaknya awal bulan Juli 2011. 

Enam bulan kemudian, tepatnya 
tanggal 29/3/2012 gugatan arbi-
trase diputus oleh Lembaga Arbitrase 

tersebut dengan putusan membatal-
kan akad jual beli seperti yang digugat 
oleh Pemohon arbitrase. Proses non 
litigasi ini memakan waktu lebih dari 
enam bulan.

Kemudian proses litigasi dimulai 
pada tahun yang sama yaitu tahun 
2012 dengan gugatan No.830 di 
pengadilan tingkat pertama. Perkara 
diputus pada akhir tahun, tepatnya 
pada tanggal 30/12/2012. Proses 
litigasi di pengadilan tingkat pertama 
ini kurang lebih enam bulan juga. 

Kemudian ditingkat banding 
memakan waktu sekitar tiga bulan 
setengah, tepatnya tanggal  17/4/2013 
perkara dengan No.42/2013 diputus. 
Proses kasasi sendiri memakan waktu 
lebih dari sembilan bulan, tepatnya 
pada tanggal 28/1/2014 perkara 
yang didaftar dengan No.335/2013 
diputus. Sehingga keseluruhan proses 
litigasi ini memakan waktu sekitar 18 
bulan atau satu tahun setengah.

Ringkasan perkara
Pertama, perkara ini adalah 

perihal gugatan pengesahan putusan 
arbitrase. 

Kedua, kewenangan pengadi-
lan tingkat pertama hanya sebatas 
memeriksa keabsahan proses arbi-
trase sampai terbitnya putusan arbi-
trase oleh lembaga arbitrase. 

Ketiga, prosedur arbitrase antara 
lain: pemberitahuan kepada Termo-
hon arbitrase agar mengajukan jawa-
ban atas gugatan arbitrase disertai 
tuntutan, klaim atau pemilihan nama 
arbitre dalam jangka waktu 21 hari 
sejak menerima surat pemberitahuan. 

Keempat, Pasal 15 Peraturan Emir 
No.6 Tahun 2004 mengatur tentang 
proses dan prosedur arbitrase di 
Negara Bagian (Emirat) Ajman.

Kelima, contoh pertimbangan 
hukum yang cacat dengan membatal-
kan putusan pengesahan atas putu-
san arbitrase dikarenakan penolakan 

Termohon arbitrase atas penunjuk-
kan arbitre, meskipun proses pelak-
sanaan arbitrase telah sesuai dengan 
prosedur yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Arbitrase
Kewenangan pengadilan tingkat 

pertama dalam menangani perkara 
pengesahan ataupun pembatalan 
putusan arbitrase adalah sebatas 
memeriksa proses dan prosedur 
pelaksanaan arbitrase sampai ter-
bitnya putusan arbitrase, meliputi 
antara lain hal-hal sebagai berikut: 
- adanya kesepakatan dan keabsa-

han Alternatif Penyelesaian Seng-
keta melalui arbitrase

- perjanjian siapa yang menjadi 
arbitre atau lembaga arbitrase

- jangka waktu terbitnya putusan 
arbitrase

- keabsahan terjadinya sengketa 
dan terpenuhinya hak perlawanan

Semua prosedur tersebut telah 
terpenuhi dalam perkara ini, dan 
kasus perkara ini adalah gugatan 
pengesahan putusan arbitrase yang 

Kewenangan pengadilan 
tingkat pertama dalam 

menangani perkara 
pengesahan ataupun 
pembatalan putusan 

arbitrase adalah 
sebatas memeriksa 
proses dan prosedur 

pelaksanaan arbitrase 
sampai terbitnya 

putusan arbitrase,
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diterbitkan oleh Pusat Arbitrase Ajman 
yang diatur berdasarkan Peraturan 
Emir No.6 Tahun 2004, dan pasal 15 
dari peraturan ini menyatakan bahwa 
apabila Termohon arbitrase sudah 
diberitahu perihal gugatan arbitrase, 
maka dia harus mengajukan jawaban 
disertai segala tuntutan, klaim, atau 
pemilihan arbitre dalam waktu 21 
hari sejak tanggal penerimaan surat 
pemberitahuan.

Menurut bukti-bukti dokumen 
arbitrase, bahwa surat pemberitahuan 
gugatan arbitrase dibuat pada tanggal 
4/7/2011 dan Termohon arbitrase 
telah menerima surat tersebut 
pada tanggal 6/7/2011, sedangkan 
Termohon arbitrase mengabaikan 
gugatan tersebut atau menyatakan 
keberatan atas sosok arbitre yang 
ditunjuk, sebagaimana juga menolak 
membayar separuh biaya arbitrase 
yang dibebankan kepadanya.

Kemudian Lembaga Arbitrase 
sesuai Pasal 17 Peraturan Emir No.6 
Tahun 2004 tersebut telah menun-
juk nama arbitre dan memberitahu-
kannya kepada Termohon arbitrase, 
sehingga proses dan prosedur arbi-
trase tersebut telah benar dan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian tidak ada ala-
san untuk menyatakan bahwa Lem-
baga tersebut telah mengabaikan 
keberatan Termohon arbitrase atas 
penunjukkan nama arbitre yang 
memutuskan perkara tersebut, dik-

arenakan keberatan tersebut diaju-
kan pada tanggal 15/12/2011 artinya 
telah melewati waktu yang ditentu-
kan undang-undang, dan juga telah 
menyalahi prosedur yang berlaku. 

Oleh karena itu, pertimbangan 
hukum pembatalan putusan arbitrase 
tersebut telah mengandung cacat 
hukum dan bertentangan dengan 
bukti-bukti dokumen arbitrase.

Kesimpulan Majelis Kasasi
Bahwa perkara ini bisa diterima 

untuk diperiksa dengan pertimban-
gan kasasi terkait dengan masalah 
penerapan hukum dan perundangan 
yang menjadi kewenangan Mahka-
mah Agung, dan juga pertimbangan 
gugatan arbitrase menuntut penyele-
saian perkara dengan cepat.

Bahwa  gugatan Pembanding/Ter-
mohon arbitrase (sekarang  Termo-
hon kasasi) adalah pembatalan proses 
penunjukkan arbitre dan proses terse-
but telah menyalahi prosedur yang 
ditetapkan oleh Peraturan Emir yang 
mengatur Pusat Arbitrase Ajman, 
padahal proses dan prosedur arbi-
trase adalah sebaliknya telah benar 
dan sesuai prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu, Mahkamah 
Agung Persekutuan (Al Mahkamah 
Al Ittihadiyyah Al A’la) menimbang 
untuk mengembalikan kasus ini pada 
alasan-alasan gugatan banding dan 
memutuskan untuk membatalkan 
putusan banding dan menguatkan 

putusan pengadilan tingkat pertama 
yang telah memutus untuk menge-
sahkan putusan arbitrase.

Perbandingan
Tergambar dari putusan Mahka-

mah Agung Perserikatan Negara Uni 
Emirat Arab disini, bahwa Putusan 
arbitrase yang tidak dapat dilak-
sanakan secara sukarela didaftarkan 
ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk 
disahkan dan dijadikan dasar hukum 
untuk pelaksanaan eksekusi. 

Ada yang berbeda dengan praktik 
litigasi terhadap putusan arbitrase 
di Indonesia, dimana putusan 
pengadilan tingkat pertama dalam hal 
pembatalan atau pengesahan putusan 
arbitrase hanya bisa dimintakan 
banding melalui Mahkamah Agung, 
sementara dari kasus yang dibahas 
putusan tersebut dimintakan banding 
melalui pengadilan banding sampai 
dengan kasasi ke Mahkamah Agung.

Perlu dikemukakan bahwa, menu-
rut ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, yakni UU Arbitrase, 
putusan arbitrase syariah adalah 
final dan mengikat. Namun putusan 
arbitrase syariah dapat dibatalkan 
apabila terpenuhi unsur-unsur pem-
batalan putusan arbitrase syariah. 
Dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Peny-
elesaian Perkara, bahwa para pihak 
dapat mengajukan permohonan pem-
batalan putusan tersebut apabila 
putusan tersebut diduga mengand-
ung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat dokumen yang diajukan 

dalam pemeriksaan setelah 
putusan dijatuhkan, diakui palsu 
atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil 
ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan 
oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu 
muslihat yang diakui oleh salah 

Tergambar dari putusan Mahkamah Agung 
Perserikatan Negara Uni Emirat Arab disini, bahwa 
Putusan arbitrase yang tidak dapat dilaksanakan 

secara sukarela didaftarkan ke Pengadilan 
Tingkat Pertama untuk disahkan dan dijadikan 

dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi. 
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satu pihak dalam pemeriksaan 
sengketa.
Perlu dikemukanan disini, bahwa 

di Indonesia, perkara pembatalan 
akad bai’ dengan prinsip syariah 
seperti dalam kasus yang sedang 
dibahas, secara non litigasi bisa 
diselesaikan melalui Badan Arbitrase 
Syariah, dan secara litigasi hanya bisa 
melalui Pengadilan Agama. 

Diskursus tentang dualisme 
kewenangan litigasi melalui PA dan 

PN sudah selesai, terutama sejak 
terbitnya putusan MK No. 93/OUU-
X/2012 mengenai judicial review 
terhadap Undang-Undang Nomor 
21 tahun 2008 tentang perbankan 
syariah diketok pada tanggal 29 
Agustus 2013.

Persoalannya sekarang, setelah 
ada putusan non litigasi oleh Badan 
Arbitrase Syariah, yang berhak 
memeriksa keabsahan proses dan 
prosedur arbitrase syariah terhadap 

perkara ekonomi syariah hanyalah 
Pengadilan Negeri (Pasal 72 UU 
Arbitrase Tahun 1999), pertanyaannya 
kenapa bukan Pengadilan Agama? 
Padahal perkara tersebut adalah 
dalam lingkup ekonomi syariah 
yang menjadi kewenangan absolut 
Peradilan Agama. Demikian juga 
halnya dengan pelaksana eksekusi 
terhadap putusan arbitrase adalah 
Pengadilan Negeri. 

[Mahrus Abdur Rohim]
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STARE DECISIS 
vs. 

LIVING LAW 

menjaga profesionalitas dan menjaga 
keharmonisan antara putusan-putu-
san hakim.3  Demikian halnya di Indo-
nesia, stare decisis menjadi bagian dari 
tata nilai hukum yang harus dipatuhi. 
Beberapa yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI (MARI) dijadikan sebagai 
pedoman terhadap putusan hakim 
berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada 
kasus terhalangnya hak waris saudara 
karena kehadiran anak perempuan,4 
pemberian wasiat wajibah kepada 
ahli waris non muslim.5 Penggunaan 
yurisprudensi sebagai inovasi hukum 
waris, secara tidak langsung telah 
menunjukkan bahwa sistem prec-
edent atau stare decisis telah melekat 
dalam sistem hukum di Indonesia.

3 Peter de Cruz, Comparative Law In A Changing 
World (London: Covendish Publishing,1999) 68. Vincy 
Fon and Franceso Parisi, Judicial Presedent in Civil Law 
Systems: A Dynamic Analisis, International Review of 
Law and Economics 26, (2006), 523.

4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 86K/
AG/1994 tanggal  27 Juli 1995

5 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59K/
AG/2001 tanggal 8 Mei 2002.

Oleh : Dr. Sugiri Permana, MH

[Hakim Pengadilan Agama Sukabumi]

Artikel ini adalah Juara 1 lomba karya tulis 
ilmiah untuk kategori hakim, dalam rangka 
memperingati 25 Tahun Undang-Undang 
Pengadilan Agama, September 2014.

Sebuah Pengalaman
Hukum Waris di Indonesia 

Antara Yurisprudensi dan Fikih

codi ied legal system  dalam sistem 
Eropa Kontinental  menjadi salah satu 
instrumen untuk melindungi perma-
salahan hukum yang akan muncul 
di kemudian hari. Demikian halnya 
dalam sistem Anglo Saxon, stare deci-
sis atau precedent menuntut agar 
hakim dalam menjatuhkan putusan 
mengikuti putusan hakim sebelum-
nya.1

Menurut Bagir Manan, meski-
pun sistem hukum Indonesia ban-
yak dipengaruhi oleh sistem hukum 
Eropa Kontinental, ternyata lambat 
laun dipengaruhi oleh beberapa per-
angkat hukum Anglo Saxon.2 Peruba-
han tersebut terjadi juga di negara 
Prancis yang sangat kental dengan 
sistem civil law. Stare decisis menjadi 
salah satu bagian sistem hukum pada 
negara tersebut sebagai upaya untuk 

1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 
Indonesia (Yogyakarta:Liberty, 2006), 204.

2 Bagir Manan, “Dissenting Opinion Dalam 
Sistem Peradilan di Indonesia”, Varia Peradilan, Majalah 
Hukum Tahun ke XXI No. 253 Desember 2006, 7.

A. Pendahuluan
Idealnya sebuah hukum berja-

lan beriringan antara satu lembaga 
hukum dengan lembaga hukum 
lainnya. Demikian halnya pada lem-
baga peradilan, kontinuitas dan kes-
inambungan sebuah hukum dapat 
menghilangkan disparitas putusan 
terhadap kasus yang sama dengan 
hakim yang berbeda. Kesesuaian pan-
dangan hukum tersebut, tidak hanya 
diharapkan secara horizontal antara 
putusan hakim-hakim di tingkat per-
tama, tetapi juga diharapkan secara 
vertikal antara peradilan tingkat per-
tama, banding maupun kasasi. 

Rechtsstaat yang dikenal dalam 
sistem hukum Eropa Kontinental dan 
Rule of law dalam sistem Anglo Saxon, 
merupakan konsep besar untuk 
menjamin keadilan bagi masyarakat. 
Beberapa karakteristik pada masing-
masing sistem hukum tersebut men-
jadi bagian untuk menjamin adanya 
kepastian hukum. Kodifikasi hukum 
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salah satu pengecualiaan, meskipun 
berada di wilayah Eropa tetapi Ing-
gris menganut sistem common law 
yang pada gilirannya juga dianut oleh 
Amerika.11 Berbeda dengan Eropa 
Kontinetal, common law  tidak men-
dudukkan undang-undang sebagai 
sumber hukum, melainkan putu-
san hakimlah yang menjadi sumber 
hukum, judge made law and by judge 
made law.12 

Selain stare decisis, living law juga 
menjadi bagian dari pembahasan 
sistem hukum common law. Baik 
stare decisis maupun living law tidak 
menghendaki peraturan perundang-
undangan sebagai sumber hukum. 
Stare decisis merupakan doktrin 
yang muncul dan berkembang pada 
sistem common law, sedangkan 
living law merupakan doktrin yang 
berasal dari antiformalist sarjana 
Jerman (termasuk Eugen Ehrlich 
dari Rumania) yang kemudian 
berkembang dan berpengaruh pada 
sociological jurisprudence dan legal 
realism di Amerika yang menganut 
sistem Anglo Saxon.13 Adalah Friedrich 
Carl von Savigny (1779-1861) seorang 
ahli hukum dan sejarah dari Jerman 
yang terkenal dengan  volksgeist, 
national spirit sebagai norma hukum 
masyarakat. Pemikiran ini merupakan 
antitesa terhadap positivisme hukum 
John Austin (1790-1859) yang 
menyatakan bahwa hukum terlepas 
dari unsur keadilan maupun nilai baik 
dan buruk.14 

Pemikiran Savigniy dikembang-
kan oleh Eugen Ehrlich seorang ahli 

11 Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits 
Gorle, Sejarah hukum Suatu Pengantar Editor Ahli Lili 
Rasjidi (Bandung: Refi ka Aditama, 2005), 368.

12 Melvin A. Eisenberg, “The Principles of Legal 
Reasoning in the Common Law” in Common law theory 
editted by Douglas E Edun (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008), 81.

13 Michel Coutu, “Living Law: Reconsiderin 
Eugen Ehrlich,” Marc Hertogh (d), Osgoode Hall Law 
Journal vol 47, No. 3, 2009, 587.

14 Luis Kutner, “Legal Philosopher: Savigny: 
Lawgiver,” Marquette Law Review, Vol. 55, 286. Lili 
Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori 
Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), 66-67.

quotesquotes

Beberapa kasus waris dalam 
tingkat kasasi telah menunjukkan 
adanya konsistensi beberapa Hakim 
Agung yang menyatakan terha-
langnya hak waris saudara oleh anak 
perempuan. Sikap Mahkamah Agung 
ini berbeda dengan fikih sunni pada 
umumnya (fikih Syafi’i pada khu-
susnya) yang banyak dianut oleh 
sebagian besar masyarakat Indone-
sia. Hal ini akan berimplikasi pada 
dua kenyataan hukum yang berbeda 
antara pembaharuan hukum waris 
yang dilakukan melalui yurisprudensi 
dengan kesadaran masyarakat ter-
hadap hukum waris dalam mazhab 
sunni.6 Kesadaran hukum di masyara-
kat ini telah lama menjadi pemba-
hasan sarjana hukum Barat seperti 
Eugen Ehrlich (Rumania, 1862-1922 
M), Roscoe Pound (Amerika, 1870-
1964 ) dan tidak kalah pentingnya 
peranan Cornelis van Vollenhoven 
(1874–1933) yang berbicara living 
law (hukum adat) di Indonesia.

Penelitian ini tidak dimaksudkan 
untuk menilai yurisprudensi MARI 
maupun living law dalam standar 
nilai tertentu, tetapi dengan memin-
jam istilah sosiologi hukum, peneli-
tian ini akan memperlihatkan dua sisi 
realita hukum yang berbeda antara  
pembaharuan hukum waris yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung RI  
dengan gejala hukum yang timbul dan 
berkembang di masyarakat.  Realita 
hukum yang terjadi di masyarakat ter-
lihat dari kesadaran ahli waris dalam 
menyelesaikan masalah kewarisan-
nya yang ditetapkan oleh Pengadilan 
Agama. 

Objek penelitian ini adalah peneta-
pan waris di Pengadilan Agama Bogor, 

6 Pada dasarnya setiap putusan hakim disebut 
dengan yurisprudensi, makna lainnya adalah putusan 
yang mempunyai kaidah hukum sehingga diikuti 
oleh hakim lainnya yang sering disebut yurisprudensi 
tetap vaste atau constante jurisprudentie. Sudikno 
Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 
(Yogyakarta:Liberty, 2006), 205. Dalam tulisan ini, 
yurisprudensi adalah putusan Mahkamah Agung RI 
dalam arti yang kedua.

Cianjur dan Cikarang tahun 2006-
2010.7 Objek tersebut akan disaji-
kan secara deskriptif analitis dengan 
pendekatan fikih, kemudian dilaku-
kan perbandingan dengan beber-
apa penetapan waris dari beberapa 
wilayah hukum adat yang berbeda. 

B. Stare decisis dan living law, 
Sebuah Pemahaman Sederhana
Memahami stare decisis  ataupun 

precedent yang terdapat pada sistem 
Anglo Saxon merupakan langkah 
awal untuk memahami kedudukan 
putusan Mahkamah Agung terhadap 
putusan hakim lainnya. Stare decisis 
adalah salah satu doktrin yang 
berasal dari ungkapan bahasa latin 
stare decisis et non quieta movere yang 
berarti to stand by decisions and not 
disturb that which is settled. Doktrin 
ini menghendaki agar putusan 
hakim sesuai dengan putusan hakim 
sebeumnya.8  Stare decisis muncul 
dalam peradilan Inggris pada abad 
16, kemudian berkembang di abad 
17-18 menjadi bagian dari praktek 
peradilan. Pada akhir abad 18 dan 19, 
stare decisis menjadi prinsip dalam 
dunia peradilan, hingga akhirnya di 
akhir abad 19  stare decisis menjadi 
sumber utama hukum dalam sistem 
common law.9 

Dalam membahas sistem hukum 
Anglo Saxon sering kali disandingkan 
dengan Eropa Kontinental yang bera-
kar pada kodifikasi hukum,  closed 
logical system. Di wilayah Eropa 
Kontinental terjadi diadakan resepsi 
hukum Romawi,10 Inggris merupakan 

7 Objek penelitian ini telah dipergunakan 
penulis dengan tema yang berbeda, lihat Sugiri 
Permana, Dasar Penepatan Waris Pengadilan Agama, 
studi atas penetapan-penetapan waris Pengadilan Agama 
Bogor, Cianjur dan Cikarang Jawa Barat tahun 2006-2010 
(Jakarta: Pustikom, 2014).

8  Adam Gearey dan Wayne Morrison, Common 
Law Reasoning And Institutions (London:  University of 
London, 2012), 54. 

9 Vincy Fon and. Franceso Parisi, Judicial 
Presedent in civil law systems: A Dynamic Analisis, 521.

10 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata 
(Jakarta: Sinargrapika, 1995), 70.
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hukum Austria. Ehrlich mengemu-
kakan teorinya tentang living law 
yang menyatakan bahwa hukum yang 
sebenarnya terdapat dalam kenyataan 
sosial sebagaimana dalam ungka-
pannya, The centre of gravity of legal 
development lies not in legislation nor 
in juristic science (jurisprudenz), nor in 
judicial decision (Rechtspreching), but 
in society itself,15 (Titik berat perkem-
bangan hukum tidak terletak dalam 
perundang-undangan juga tidak 
dalam keputusan pengadilan maupun 

dalam ilmu pengetahuan di bidang 
hukum, tetapi dalam masyarakat itu 
sendiri). Di Amerika, jejak Ehrlich 
dikembangkan oleh Roscoe Pound.  
Jika Ehrlich menjelaskan hukum 
yang hidup di masyarakat dengan 
living law, maka Pound menjelaskan 
hukum tersebut dengan membedakan 
antara law in book dan law in action.16 
Menurut Soetandyo kajian hukum 
Pound, selalu melihat kaidah atau 

15 Neil O. Littlefi eld, Eugen Ehrlich’s Fundamental 
Principles of The Sociologu of Law, 3.

16 Menurut Cotterrell, terdapat beberapa 
pemikiran yang berbeda antara Eugen Ehrlich dengan 
Roscoe Pound, salah satunya Ehrich tidak melihat 
perbedaan antara hukum yang lebih baik (law in 
book) dan hukum sebagai sebuah pengalaman (law in 
action), tetapi lebih melihat adanya perbedaan hukum 
tersebut (peraturan, putusan pengadilan, ilmu hukum 
dan praktek hukum di masyarakat) sebagai hukum 
yang hidup di masyarakat. Roger Cotterrell, “Ehrlich at 
the edge of Empire : Centres and Peripheries in Legal 
Studies,” in Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich Marc 
Hertogh (ed), (Oxford, Hart Publishing, 2009), 83.

doktrin hukum disandingkan dengan 
kenyataan sosial.17

Salah satu objek dari sosiologi 
hukum sebagaimana dikemukakan 
oleh Pound berkenaan dengan perbe-
daan antara kesadaran atau penera-
pan hukum yang terjadi di masyarakat 
dengan hukum sebagai sebuah kon-
sep (the law in action as distinc from 
law in book). Pound yang terkenal 
dengan teori law as tool of social engi-
neering  menghendaki bahwa hukum 
bukan hanya sebagai sarana kontrol 
sosial, tetapi juga sebagai perekayasa 
sosial. Ungkapan philosofis yang ter-
kenal dari Pound adalah experience 
depeloved by reason and reason tested 
by experience.18 Mochtar Kusumaatm-
adja (lahir 1929) berusaha mengem-
bangkan pemikiran Pound dengan 
teori hukum pembangunan. Mochtar 
menyadari bahwa hukum yang baik 
adalah hukum yang sesuai dengan 
hukum yang hidup (the living law) 
dalam masyarakat yang merupakan 
percerminan dari pada nilai-nilai 
yang berlaku dalam masyarakat itu.19 

Pembahasan mengenai living 
law di Indonesia sering disanding-
kan dengan hukum adat. Jika Ehrlich 
membangun living law sebagai reaksi 
atas civil law di wilayah Eropa, seba-
liknya Cristian van Vollenhoven  men-
emukan living law sebagai tradisi 
masyarakat Indonesia. Van Vollen-
hoven menyebut tradisi tersebut den-
gan levend recht  (hukum yang hidup) 
kemudian disebut dengan adatrecht 

17 Dalam memposisikan beberapa sarjana 
hukum, Lili Rasyidi maupun Soerjono  mendudukan 
Ehrlich dan Pound sebagai tokoh sociological 
jurisprudence. Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi 
Hukum Bagi Kalangan Hukum (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1991), 2.Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: 
Paradigma, Metode dan Masalah, Ifdhal Kasim (ed) 
(Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 
2002), 3-5

18 James A. Gardner, The Sociological 
Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I), 7 Vill. L. Rev. 1 
(1961), 10 dan 18.

19 Daud Silalahi, “Pembangunan Berkelanjutan 
Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) 
Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial 
Dan Ekonomi,” Denpasar, 14-18 Juli 2003, 5.

atau hukum adat. Baik Ehrlich mau-
pun van Vollenhoven mempunyai 
kesamaan pandangan, bahwa hukum 
yang hidup bukan sebagai kreasi dari 
lembaga kekuasaan tertentu.20 

Hukum adat atau living law di 
Indonesia mendapat dukungan secara 
akademis maupun secara struktur. 
Tidak sedikit sarjana hukum adat yang 
mengembangkan berbagai teorinya, 
seperti Hazairin dengan teori mawali 
dalam hukum waris21 dan  Soepomo  
yang menyatakan bahwa hukum adat 
terdiri dari sebagian besar hukum 
kebiasaan dan sebagian kecil hukum 
Islam.22 Secara struktur hukum adat 
diakui dalam peraturan perundang-
undangan. Sejak lahirnya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970, living 
law diakui sebagai sebuah sumber 
hukum di mana hakim dalam men-
jatuhkan putusannya harus menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat.23 

Dalam bidang hukum waris, living 
law  juga dikemukakan oleh Munawir 
Sjadzali yang menunjukkan adanya 
penyelesaian waris yang dilakukan 
oleh banyak ulama di Indonesia den-
gan membagikan harta sama besar 
kepada anak laki-laki dan perem-
puannya (sebelum ulama tersebut 
meninggal dunia).24

Living law hukum waris dapat juga 
ditemukan dengan melihat beberapa 
anggota masyarakat yang mengaju-

20 Franz and Keebet von Benda, The Social Life of 
Living Law in Indonesia dalam Living Law Reconsidering 
Eugen Ehrlich editted by Marc Hertogh (Oxford: Hart 
Publishing, 2009), 178-179.

21 Mawali dalam konsep Hazairin menghendaki 
agar ahli waris dari yang meninggal dunia lebih 
dahulu dari pewaris digantikan oleh keturunannya 
tanpa memandang apakah keturunannya laki-laki 
atau perempuan. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral 
Menurut Al-Qur’ān dan Hadīth (Jakarta: Tinta Mas,1982), 
28.

22 R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 42.

23 Pada saat ini ketentuan tersebut menjadi 
bagian dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

24 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan 
(Jakarta, Paramadina:1997), 62.

Hukum adat atau living 
law di Indonesia mendapat 
dukungan secara akademis 

maupun secara struktur. 
Tidak sedikit sarjana hukum 
adat yang mengembangkan 
berbagai teorinya, seperti 

Hazairin dengan teori mawali 
dalam hukum waris.
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kan penetapan waris di Pengadilan 
Agama. Setidaknya ada dua alasan 
mengapa proses penetapan waris 
tersebut dapat dikatakan sebagai liv-
ing law. Pertama, penetapan waris 
merupakan bentuk perkara permoho-
nan yang bersifat sukarela, tidak ada 
sengketa dan didasarkan atas ker-
elaan dari masing-masing ahli waris. 
Kedua, para ahli waris secara tegas 
menyampaikan keinginannya kepada 
Pengadilan, agar pembagian warinya  
dibuatkan dalam sebuah penetapan 
waris. Keinginan tersebut merupakan 
kesadaran dari masyarakat berke-
naan dengan hukum waris yang mer-
eka pahami dan sadari selama ini.

C. Inovasi Hukum Waris Melalui 
Yurisprudensi MARI dan Tan-
tangannya Dengan Living Law
Beberapa artikel hukum telah 

menunjukkan besarnya kontribusi 
yurisprudensi dalam membangun 
hukum waris di Indonesia. Pada tahun 

1999, dalam majalah jurnal dua bula-
nan Mimbar Hukum menerbitkan dua 
tulisan penting mengenai perkem-
bangan hukum waris. Pertama, ditulis 
oleh Rachmat Syafei dari akademisi 
(dosen IAIN Bandung). Kedua, ditulis 
oleh Baidlowi seorang hakim di Pen-

gadilan Agama Tobelo.25 
Kedua tulisan  tersebut bersi-

fat reaktif dan secara argumentatif 
cenderung mempermaslahkan dalil 
hukum yang digunakan yurisprudensi 
Mahkamah Agung. Setidaknya ada 
dua alasan penting yang dikemuka-
kan kedua artikel tersebut. Pertama, 
bahwa menghilangkan hak waris 
saudara bersama anak perempuan 
menyalahi praktek yang dilakukan 
oleh Rasulullah saw ketika memberi-
kan hak kepada ahli waris Sa’d bin 
Rabi’ dan ahli waris Aus ibn Thabit. 
Kedua, hilangnya hak waris saudara 
ketika ada anak perempuan dikemu-
kakan oleh Ibnu ‘Abbas dan hal itu 
pun hanya berlaku untuk saudara 
perempuan tidak untuk saudara laki-

25 Rachmat Syafe’i, “Kajian Terhadap Putusan 
Mahkamah Agung tentang Kewarisan Kandung dengan 
Anak Perempuan” dan Baidlowi, “Ketentua Hak Waris 
Saudara dalam Konteks Hukum Islam,” dalam Jurnal 
Dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 44 Tahun X 1999, 5-19. 
Tulisan tersebut merupakan analisa terhadap Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 20 
Juli 1995, Nomor: 184K/AG/1995 tanggal 30 September 
1996 dan Nomor: 327K/AG/1997.

Beberapa artikel 

hukum telah 

menunjukkan 

besarnya kontribusi 

yurisprudensi dalam 

membangun hukum 

waris di Indonesia.
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laki. Jurnal hukum tersebut seolah-
olah ingin menunjukkan bahwa yuris-
prudensi MARI  kurang mendapat 
dukungan dari segi akademis yang 
diperlihatkan oleh penulis pertama, 
maupun secara struktural yang diper-
lihatkan oleh penulis kedua. 

Berbeda dengan kedua tulisan 
di atas, seorang Islamolog Amerika 
bernama Mark Cammack memberi-
kan apresiasi terhadap langkah yang 
dilakukan Mahkamah Agung RI terse-
but. Menurut Euis Nurlaelawati, Cam-
mack menilai Mahkamah Agung beru-
saha menunjukkan doktrin hukum 
waris di Indonesia yang lebih bersifat 
futuristik dan menunjukkan adanya 
kesamaan hak laki-laki dan perem-
puan di depan hukum.26 Pandangan 
Cammack dan Nurlaelawati tidak-
lah berlebihan, karena selama ini 
perubahan hukum waris yang cukup 
radikal hanya terjadi di Turki dan 
Somalia dengan mensejajarkan hak 
anak perempuan dan anak laki-laki 
baik dalam memperoleh hak waris 
maupun dalam menghijab sauda-
ra.27 Sementara itu pada beberapa 
negara muslim lainnya seperti Mesir, 
Aljazair, Tunisia, Suriah dan yang lain-
nya masih tetap mendudukan saudara 
sebagai ahli waris bersama dengan 
anak perempuan.28 

Kehadiran yurisprudensi tentang 
hilangnya hak waris saudara oleh 
anak perempuan menjadi sebuah 
stare decisis untuk diikuti oleh putu-
san hakim lainnya baik dalam tingkat 
pertama, banding ataupun kasasi. 
Secara administratif, Mahkamah 

26 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition 
and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal 
Practice in Indonesian Religious Courts (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2010), 154.

27 Dalam hukum keluarga Turki dan Somalia, 
saudara akan terhijab dengan kehadiran anak/cucu 
bahkan ketika ada ibupun saudara tidak mendapatkan 
hak waris. Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic 
Countries (History, Tex and Coparative Analysis) (New 
Delhi: Time Press, 1987), 261 dan 267.

28 Pasal 20 Undang-Undang Waris Mesir Nomor: 
77 Tahun 1943, Pasal 156 Hukum Keluarga Aljazair tahun 
1984. Pasal 121 dan 131 Hukum Keluraga Tunisia tahun 
1956. Pasal 590 Hukum Keluarga Suriah tahun 2009.

Agung telah mengeluarkan pedoman 
penyelesaian perkara waris dengan 
mengikuti yurisprudensi di atas. Mah-
kamah Agung menegaskan bahwa 
anak laki-laki atau perempuan meng-
hijab saudara sekandung, seayah 
ataupun seibu beserta keturunan-
nya.29 

Inovasi hukum waris yang dilaku-
kan oleh Mahkamah Agung ternyata 
tidak secara serta merta diikuti oleh 
hakim pada tingkat pertama, teru-
tama dalam menyelesaikan perkara 
waris yang bersifat volunter. Dalam 

perkara tersebut, pihak yang ber-
perkara (para pemohon) mempunyai 
keinginan yang sama dalam meny-
elesaikan hak waris. Penetapan waris 
yang merupakan produk Pengadilan 
Agama dalam perkara volunter cen-
derung memperlihatkan kesadaran 
hukum yang terjadi di masyarakat. 

Penelitian di Pengadilan Agama 
Bogor dan Cianjur tahun 2006-
2010 telah menunjukkan adanya 8 
penetapan waris yang memberikan 
hak waris bagi saudara bersama anak 
perempuan. Untuk mempermudah 
pembahasan, penetapan-penetapan 
tersebut dibagi menjadi 4 katagori 
yaitu :
1. Saudara berkedudukan sebagai 

asa}bah binafsih30

29 Mahkamah Agung R, Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 
Revisi 2010 (Jakarta: MARI, 2010), 168.

30 Asabah bi al-nafs adalah ahli waris dari laki-laki 
yang dapat menghabiskan sisa harta setelah dibagikan 
kepada ashāb al-furūd}, seperti anak laki-laki, ayah, 
saudara laki-laki dst. Mustafā} al-Khin, Mustafā al-
Bughā, ‘Alī al-Sharbajī,  al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab 

- Penetapan Pengadilan Agama 
Bogor Nomor: 88/Pdt.P/2010/
PA.Bgr tanggal 25 Nopember 
2010. Dalam penetapan ini  Majelis 
Hakim menetapkan ahli waris dari 
T. Iskandar Thalib adalah istri, 
tiga anak perempuan dan seorang 
saudara kandung laki-laki. 

- Penetapan Pengadilan Agama 
Cianjur Nomor: 137/Pdt.P/2008/
PA.Cjr tanggal 25 Juni 2008.  
Majelis Hakim menetapkan ahli 
waris Iis binti  Idah adalah 3 orang 
anak perempuan, suami dan 3 
orang saudara laki-laki. 

Kedudukan saudara laki-laki 
pada kedua penetapan tersebut 
sebagai asabah binafsih. Istri/
suami dan anak perempuan 
sebagai ashāb al-furūd} yang 
mengambil bagian harta sesuai 
dengan kedudukannya, sisa harta 
diambil oleh saudara laki-laki 
sebagai asabah. Penyelesaian 
waris yang melibatkan saudara 
laki-laki dan anak perempuan 
pernah dilakukan oleh Nabi saw 
pada ahli waris Sa’ad ibn Rābi’ 
yang terdiri dari seorang istri, 
dua anak perempuan dan saudara 
laki-laki serta penyelesaian ahli 
waris Aus ibn Thābit yang terdiri 
dari istri (ummu Kujjah), tiga  
orang anak perempuan dan dua 
orang anak paman Aus (saudara 
sepupu).31 

2. Saudara berkedudukan sebagai 
asabah bi al-ghair32

al-Imām al-Shāfi ‘ī Juz V (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), 
99. 

31  Abū Ja‘far Muhammad Ibn Jarīr al-Tabarī, Tafsīr 
al-habarī Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl āyāt al-Qur’ān Juz VII, 
598. Abū ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr 
al-Qurtubī, Al-Jāmi‘ li al-Ahkām al-Qur’ān Juz V, 46 dan 
57. Mālik Ibn al-Nās, al-Muwata’ Juz 3 (Majmu’at al-
furqān al-Tijāriyyah: 2003), 155. Ibn Quddamah, al-Kāf ī 
Juz 4 (Madina: Markaz Buhūth wa dirāsat al-‘arabiyyah, 
1997), 79, Hamzah Muhammad Qāsim, Manār al-Qārī 
Sharh Mukhtasar al-Bukhārī (Beirut: Maktabah Dar Al-
Bayān, 1990), 323-324.

32 Asabah bi al-ghair adalah ahli waris (terdiri 
dari laki-laki dan perempuan) yang dapat menghabiskan 
sisa harta waris setelah dibagikan kepada ashāb al-
furud, seperti anak laki-laki dengan anak perempuan, 
saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Wahbah 

Mahkamah Agung berusaha 
menunjukkan doktrin 

hukum waris di Indonesia 
yang lebih bersifat futuristik 

dan menunjukkan adanya 
kesamaan hak laki-laki dan 

perempuan di depan hukum.
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- Penetapan Pengadilan Agama 
Bogor Nomor: 93/Pdt.P/2010/
PA.Bgr tanggal 21 Desember 
2010. Dalam penetapan ini yang 
menjadi ahli waris dari H.M. 
Hasir Hardjawinata adalah  4 
anak perempuan, ibu, istri, 2 
saudara laki-laki dan 3 saudara 
perempuan. 

- Penetapan Pengadilan Agama 
Cianjur Nomor: 224/Pdt.P/2009/
PA.Cjr tanggal 8 September 2009.  
Dalam penetapan ini yang menjadi 
ahli waris Suganda adalah dua 
anak perempuan, ibu,  seorang 
saudara laki-laki dan seorang 
saudara perempuan. 

- Penetapan Pengadilan Agama 
Cianjur Nomor: 97/Pdt.P/2008/
PA.Cjr tanggal 25 Mei 2009. 
Dalam penetapan ini  yang 
menjadi ahli waris ahli waris Ir. 
H. Lukman Asikin adalah 2 orang 
anak perempuan, ibu, 4 saudara 
perempuan dan dua saudara laki-
laki.

3. Saudara sebagai asabah ma’a 
al-ghair.33 

Penetapan Pengadilan Agama 
Cianjur Nomor: 454/Pdt.P/2012/
PA.Cjr tanggal 24 Juli 2012. 
Dalam penetapan ini yang men-
jadi ahli waris adalah seorang 
anak perempuan dan seorang 
saudara perempuan. Penyelesa-
ian waris seperti pada penetapan 
ini pernah dilakukan oleh Mu’adh 
sewaktu ditugaskan oleh Rasu-
lullah di wilayah Yaman. Mu’adh 
memberikan hak waris yang sama 
kepada anak perempuan dan 
saudara perempuan.34

4. Saudara sebagai asabah tidak 

al-Zuhaylī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz VIII (Beirut: 
Dār al-Fikr, 1985), 320.

33 Asabah ma’a al-ghair adalah ahli waris 
terdiri dari saudara perempuan bersama dengan anak 
perempuan (seorang atau lebih), ia mendapatkan sisa 
harta waris setelah diambil oleh ashāb al-furūd}. Wahbah 
al-Zuhaylī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz VIII,  320

34  Abū Dāwūd, Sunan Abū Dāwūd (Siria, Dār Al-
Risālah al-‘Alamiyah, 2009), 520

mendapatkan harta warisan
- Penetapan Pengadilan Agama 

Cianjur Nomor: 23/Pdt.P/2009/
PA.Cjr tanggal 10 Februari 2009. 
Dalam penetapan ini yang men-
jadi ahli waris adalah 3 orang anak 
perempuan, ibu, suami dan dua 
orang saudara perempuan kand-
ung. 

- Penetapan Pengadilan Agama 
Cianjur Nomor : 48/Pdt.P/2008/
PA.Cjr tanggal 28 Februari 2008. 
Dalam penetapan ini yang menjadi 
ahli waris adalah ibu, suami, 
empat orang anak perempuan dan 
dua orang saudara laki-laki. 
Dalam kedua penetapan waris 

di atas, saudara ditetapkan seb-
agai asabah. Saudara tersebut tidak 
mendapatkan bagian waris karena 
telah dihabiskan oleh ashāb al-furūd}.

Penetapan-penetapan waris di atas 
telah menunjukkan masih berkem-
bangnya fikih waris di wilayah Jawa 
Barat yang menyatakan bahwa saudara 
tetap mendapatkan hak waris meski-
pun ada anak perempuan. Untuk mem-
perkuat analisa tersebut dapat dilihat 
penetapan waris lainnya seperti pada 
penetapan Pengadilan Agama Band-
ung Nomor: 289/Pdt.P/2011/PA.Bdg 
tanggal 28 Februari 2011 yang mene-
tapkan ahli waris H. Abbas, SH MSI 
adalah seorang istri, empat orang anak 
perempuan dan dua orang saudara 
laki-laki. Demikian halnya pada pene-

tapan Pengadilan Agama Cimahi 
Nomor : 0465/Pdt.P/2014/PA.Cmi 
tanggal 1 Juli 2014  yang menetap-
kan ahli waris terdiri  dari dua anak 
perempuan dan seorang saudara kan-
dung laki-laki.

Adanya hak waris dari saudara 
bersama anak perempuan tidak 
hanya terjadi di wilayah Jawa Barat 
tetapi dapat juga ditemukan pada 
wilayah lainnya. Di wilayah Banten, 
dapat dilihat pada penetapan Penga-
dilan Agama Rangkasbitung Nomor: 
128/Pdt.P/2011/PA.Rks tanggal  27 
Juli 2011 yang menetapkan ahli waris 
terdiri dari ayah, ibu, 2 anak perem-
puan dan 5 orang saudara kandung.35 
Demikian juga pada penetapan Pen-
gadilan Agama Cilegon Nomor: 227/
Pdt.P/2011/PA.Clg tanggal 4 Agustus 
2011 yang menetapkan ahli waris 
Wardi bin Kasman terdiri dari ibu, 
istri, seorang anak perempuan dan 5 
orang saudara laki-laki.

Penetapan saudara sebagai ahli 
waris bersama anak perempuan juga 
dapat ditemukan pada beberapa 
wilayah di pulau Jawa lainnya seperti 
pada penetapan Pengadilan Agama 
Kediri Nomor: 10/Pdt.P/2010/
PA.Kdr tanggal 28 April 2010 yang 
menetapkan ahli waris dari Soelami 
binti Supardi terdiri dari seorang 
anak perempuan, dua orang saudara 
perempuan dan dua orang saudara 
laki-laki. Penetapan waris lainnya 
dapat dilihat pada penetapan Penga-
dilan Agama Jember Nomor : 1673/
Pdt.P/2013/PA.Jr tanggal 6 Februari 
2014 yang menetapkan ahli waris 
Subagyo terdiri dari istri, dua orang 
anak perempuan dan seorang saudara 
perempuan.

Dari sudut pandang hukum adat, 
penetapan-penetapan waris di atas 
berasal dari wilayah yang berlaku 
sistem hukum adat bilateral di mana 

35 Dalam penetapan ini, Majelis Hakim tidak 
memberikan alasan secara spesifi k berkenaan dengan 
ahli waris ayah bersama dengan saudara.

Penetapan-penetapan waris 
di atas telah menunjukkan 
masih berkembangnya fikih 
waris di wilayah Jawa Barat 

yang menyatakan bahwa 
saudara tetap mendapatkan 

hak waris meskipun 
ada anak perempuan.

OPINI

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 5 | Des 2014 57



anak perempuan maupun laki-laki 
mempunyai hak waris. Untuk meng-
hilangkan anggapan bahwa adanya 
hak waris saudara bersama anak 
perempuan dipengaruhi oleh sistem 
hukum waris adat bilateral, maka 
perlu diketengahkan penetapan-
penetapan waris dari daerah yang 
berlaku sistem hukum waris adat 
matrilineal yang mengedepankan 
keturunan perempuan dan patrilineal 
yang mengedepankan keturunan laki-
laki.36 Dalam wilayah hukum waris 
adat matrilineal dapat dilihat pada 
penetapan waris Pengadilan Agama 
Padang Nomor: 110/Pdt.P/2013/
PA.Pdg tanggal 30 September 2013 
yang menetapkan ahli waris ter-
diri dari dua anak perempuan, dua 
saudara perempuan dan dua saudara 
laki-laki. Demikian juga pada Penga-
dilan Agama Batusangkar terdapat 
dua penetapan waris yang memberi-
kan hak waris kepada saudara ber-
sama dengan anak perempuan yaitu 
Nomor: 16/Pdt.P/2010/PA.Bts tang-
gal 10 Juni 2010 dan Nomor: 13/
Pdt.P/2010/PA.Bts tanggal 24 Mei 
2010. Dalam wilayah hukum waris 
adat patrilineal dapat dilihat peneta-
pan Pengadilan Agama Gunungsugih 
Nomor: 10/Pdt.P/2010/PA.Gs tang-
gal 8 Desember 2010 yang menetap-
kan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 
seorang anak perempuan, 4 saudari 
kandung dan 2 saudara kandung.

Beberapa penetapan di atas, 
telah menunjukkan bahwa inovasi 
hukum waris yang dilakukan dalam 
yurisprudensi MARI ternyata tidak 
secara langsung diikuti oleh hakim 
tingkat pertama dalam menyelesaikan 
penetapan waris. Hal ini juga disadari 
oleh Edi Riadi yang meneliti dinamika 
putusan Mahakamah Agung RI dalam 

36 Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi 
oleh garis kekerabatan patrilineal, matrilineal dan 
bilateral menurut Hazairin dan ditambah dengan 
bilineal menurut Kuntjaraningrat, Soerjono Soekanto, 
Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 
49-54.  

bidang perdata Islam menemukan 
bahwa beberapa putusan Mahkamah 
Agung RI masih ditemukan adanya 
hak waris saudara meskipun terdapat 
anak perempuan.37 

Mahkamah Agung RI terlihat 
berusaha menjadikan yurisprudensi 
sebagai sarana pembaharuan hukum 
waris. Langkah ini tidak jauh berbeda 
dengan filosofi Pound tentang hukum, 

bahwa hukum merupakan sebuah 
proses rekayasa sosial law is process 
of social engineering atau sebagai 
sarana mempertahankan stabilitas 
dan perubahan sosial law as tool 
of social engineering. 38 Mahkamah 

37 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44K/
AG/1995 tanggal 30 Oktober 1996, Nomor: 218K/
AG/1993 tanggal 26 Juli 1996, Nomor: 187K/AG/1992, 

Nomor: 183K/AG/2001 dan Nomor: 398K/AG/2004. Edi 
Riadi, Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dalam Bidang Perdata Islam (Jakarta: Gramata 
Publishing, 2011), 236.

38 Linus J. McManaman, “Social Enineering: 
The Legal Philosophi of Roscoe Pound,” St John’s Law 
Review, Vol. 33 No. 1, December 1958, 45. Mauricio 
Garcia, “Comparative Sociology of Law: Legal Fields, 
Legal Scholarships, and Socioal Sciences in Europe and 
The United States,” Law and Social Inquiry, Journal of The 
American Bar Foundation,  vol 31 No. 2,Spring 2006,353. 
Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi 

Agung RI berusaha menjadi guide  of 
change  hukum waris di Indonesia 
yang selama ini berwajah Arab 
oriented  ke arah “mazhab Indonesia” 
yang dianggap lebih sesuai dengan 
perkembang zaman.39

D.  Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari hasil penelitian yang telah 

dipaparkan di atas dapatlah diambil 
kesimpulan bahwa Inovasi hukum 
waris melalui yurisprudensi MARI 
berkenaan dengan hilangnya hak 
waris saudara atas kehadiran anak 
perempuan tidak dapat merubah 
kesadaran hukum masyarakat living 
law terhadap hukum waris dalam 
fikih sunni. Hal ini dapat dilihat 
pada 2 penetapan waris Pengadilan 
Agama Bogor dan 6 penetapan waris 
Pengadilan Agama Cianjur. Hasil 
penelitian ini juga didukung oleh 
beberapa penetapan waris lainnya di 
Pengadilan Agama Bandung, Cimahi, 
Cilegon, Jember, Kediri, Padang, 
Batusangkar dan Pengadilan Agama 
Gunungsugih.

Dengan memperhatikan kesimpu-
lan di atas, maka perlu dilakukan kod-
ifikasi hukum waris dengan memper-
hatikan KHI dan yurisprudensi MARI 
disamping tetap menjaga nilai-nilai 
yang terkandung dalam fikih. Kodifi-
kasi ini diharapkan dapat mengurangi 
disparitas hukum waris di lingkungan 
peradilan agama antara perkara waris 
contentiosa (putusan waris) yang 
mengikuti yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI dengan perkara waris vol-
unter (penetapan waris) yang cender-
ung mempertahankan fikih.
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Kamis, 22 Desember 2011, H. 
Nurhadi, S.H., M.H. dilantik 
sebagai Sekretaris Mahka-

mah Agung RI. Selama tiga tahun 
kepemimpinan mantan Kepala Biro 
Hukum dan Humas ini, Mahkamah 
Agung meraih berbagai prestasi yang 
membanggakan. 

Pada 24 Juni 2013, untuk pertama 

kalinya Mahkamah Agung meraih 
opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK RI) atas laporan keuangan 
tahun 2012. Prestasi WTP itu kembali 
diraih MA pada tahun 2014, atas lapo-
ran keuangan tahun 2013. Banyak 
lagi sederet prestasi yang dicapai MA 
sejak 2012 sampai dengan sekarang. 

Apa saja strategi yang dicanang-
kan orang nomor satu di kesekre-
tariatan MA RI itu untuk mencapai 
prestasi dalam waktu singkat? Apa 
saja gebrakan yang akan dilahirkan-
nya untuk kemajuan Mahkamah 
Agung di masa yang akan datang?

Pada medio November lalu, tim 
redaksi Majalah Peradilan Agama 

H. Nurhadi, S.H., M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Bertekad Wujudkan Peradilan yang 

Sejahtera, Berwibawa dan Clean”
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berkesempatan mewawancarai peja-
bat yang membawahi tiga Direktorat 
Jenderal dan 3 Badan di Mahkamah 
Agung ini. Berikut petikan wawancara 
yang berlangsung selama 2 jam lebih.

 
Selama kepemimpinan Bapak men-
jadi Sekretaris, Mahkamah Agung 
meraih banyak prestasi. Tanggapan 
Bapak?

Begitu saya dilantik jadi Sekre-
taris MA, yang pertama kali saya laku-
kan adalah mapping atau pemetaan 
problem lembaga secara nasional. 
Kemudian kita bikin skala prioritas. 
Sekretaris itu kan tugasnya dalam hal 
manajemen. Nah, dalam manajemen 
itu ada tiga hal yang harus dilakukan 
secara serius, yaitu:: man, money dan 
material. 

Tidak mudah mengelola lembaga 
sebesar MA dengan empat badan per-
adilan di bawahnya. Bicara masalah 
SDM, ada 8.102 hakim dan 28.000 
non hakim. Bayangkan!

Setelah mapping dan membuat 
skala prioritas, kita kemudian men-
cari strategi untuk memecahkan per-
soalan. Salah satunya yang pertama, 
bagaimana kita membangun kinerja 
yang kondusif dan baik di semua lini.

Kemudian yang kedua, budget. 
Bicara masalah budget, ini keputusan 
politik dan ini tidak mudah. Diper-
lukan kerja keras dan kerja sinergi 
kelembagaan dan konsep-konsep per-
encanaan kebutuhan yang sangat real. 
Dasarnya ya itu, mapping diatas.

Saya contohkan, seorang konsul-
tan yang ahli membuat perencanaan 
tapi jika tidak mampu melakukan 
mapping, output dan outcome-nya, 
hasilnya tentu tidak maksimal. 

Semua itu, kata kuncinya ada di 
leadership. Kalau saya bicara lead-
ership, itu kemampuan seseorang, 
dalam hal ini top manajernya harus 
bisa menggali dan menggerakkan 
semua potensi yang ada untuk men-

capai tujuan kita. intinya di situ.

Dari hasil pemetaan Bapak, apa 
saja temuannya?

Dari pemetaan itu saya menemu-
kan poin-poin penting. Pertama, dari 
saya duduk jadi Sekretaris ini saya 
niatkan ada 3 hal. Pertama, saya ingin 
mengantarkan mensejahterakan lem-
baga. Artinya bukan fisik lembaga, 
tapi orang-orangnya. Kedua, saya 
ingin mengangkat kewibawaan lem-
baga peradilan ini. Ketiga, saya ingin 
lembaga ini clean, bebas KKN.

Itu tiga hal yang merupakan kon-
sep dasar saya dalam memimpin lem-
baga ini. Saya dilantik tahun 2012, 
anggaran kita 5,2 trilyun. Di tahun 
2013 naik signifikan jadi 7,2 trilyun. 

Dan di tahun 2014 ini karena hitu ngan 
remunerasi dan tunjangan hakim 
agung menjadi 9,2 trilyun. Selama 
2 tahun,  anggaran kita naik seban-
yak 4 trilyun.  4 trilyun itu kenaikan 
untuk belanja pegawai. Artinya apa? 
Artinya untuk kesejahteraan. Ada PP 
No. 94/2012 untuk tunjangan hakim, 
Perpres 05/2013 untuk hakim adhoc, 
KMA 128/2014  untuk remunerasi 
pegawai, dan PP 55/2014 untuk gaji 
hakim agung.

Itu luar biasa sulitnya. Itu keputu-
san politik. Ini merupakan keputusan 
politik. Tidak hanya konsep tapi kita 
kawal sampai eksekusinya berhasil. 
Dan itu luar biasa sulitnya. Saya bisa 
katakan ini semua 50% hasil dari sin-
ergi kelembagaan atau networking. 

Setiap yang kami programkan, 
kita buatkan strateginya, seperti juga 
dalam hal WTP, kita buat langkah-
langkah strategis untuk mencapainya.

Artinya, walaupun tunjangan atau 
gaji itu belum bisa memenuhi kepua-
san karena kepuasan biasanya terkait 
hawa nafsu, Ini harus kita syukuri 
karena tunjangan pegawai pengadi-
lan itu yang paling tinggi jika diband-
ingkan dengan lembaga atau kemen-
terian di Republik ini. Jujur saya 
katakan, take home pay untuk hakim 
agung dan hakim termasuk PNS nya, 
bisa kita katakan, paling besar di 
Republik ini. Sebelumnya yang paling 
besar itu di Kementerian Keuangan cq 
Ditjen Pajak. Jika sama-sama dihitung  
80% khususnya PNS, kita lebih besar 
dari Ditjen Pajak. Nah, Kemenkeu sek-
arang bermazhab ke MA, hehe...

Selain melakukan mapping, 
pendekatan yang Bapak lakukan 
apa? Kok dalam waktu singkat bisa 
mendapat banyak prestasi?

Sebelumnya kita selalu mendapat 
disclaimer dari BPK. Itu pemetaan 
pertama yang menjadi prioritas. Yang 
pertama kali memang tentang kese-
jahteraan. Kenapa? Karena bagaimana 
mungkin kita mengharapkan kinerja 
yang baik, bagaimana kami menga-
jak kerja lari cepat tanpa menghitung 
waktu dan jam kerja, tetapi pegawai 
selalu dalam keterbatasan? 

Coba bayangkan, tugas kita itu 
mengelola keuangan dan aset negara 
yang begitu besar. Nilai asset kita 
10,325 trilyun dilihat dari nilai NJOP. 
Kemudian mengelola DIPA 9,2 trilyun 
dan sebarannya tidak hanya di pusat 

Pertama, saya ingin 
mengantarkan 

mensejahterakan lembaga.
Kedua, saya ingin 

mengangkat kewibawaan 
lembaga peradilan 

ini. Ketiga, saya ingin 
lembaga ini clean.
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tapi juga daerah. Tata kelola aset dan 
keuangan negara itu dulu dikelola 
secara konvensional.

Saya berusaha mencari simpulnya. 
Bagaimana dalam speed yang begitu 
pendek kita bisa tangani dengan baik. 
Yang saya katakan, pemimpin itu 
bagaimana ia mampu menggerakkan 
semua lini.

Yang pertama kali saya garap, Biro 
Renog, kemudian Biro Keuangan dan 
Biro Kelengkapan. Saya kemudian 
sinergikan tiga biro ini. Saya liat masa 
lalu, ketiga biro ini jalan masing-mas-
ing, sendiri-sendiri. Bicara aset dan 
keuangan negara, 3 biro ini meme-
gang peranan sentral. Dalam waktu 
10 hari sejak dilantik, ketiganya saya 
buatkan kontrak kerja, karena saya 
punya target WTP.

Setelah ditemukan jawabannya 
ini karena sistem konvensional yang 
dipakai. Segera saya akan membuat 
suatu sistem tentang laporan keua-
ngan dan asset. Saya mendengar, 
korwil Jawabarat mengembangkan 
sistem laporan keuangan. Kemudian 
lahirlah KOMDANAS itu. Itu sistem 
yang kita bangun tanpa APBN. Kita 

biayai sendiri dan mandiri karena kita 
ingin lari cepat. 

Bayangkan, jika pakai APBN, saya 
baru bisa usulkan tahun depan, jadi 
di tahun pertama saya tidak berbuat 
apa-apa kalau begitu. KOMDANAS 
menyelesaikan itu semua, termasuk 
aset, keuangan dan remunerasi di 
dalamnya. 2008-2011 remunerasi itu 
3 bulan sekali diterima. Awal tahun 
2012, saya adakan pemetaan jadi 
target prioritas. Januari 2012, saya 
peta kan kenapa remun 3 bulan sekali, 
sejak Januari saya tetapkan remun 
setiap bulan. Ceritanya panjang. 
Intinya, di bulan pertama kami bisa 
melakukan itu dan itu bisa, sampai 
sekarang.

Berarti tidak hanya kemampuan 
untuk menggerakan tapi kebernian 
berkorban ya Pak?

Saya diamanahkan jadi Sekma. 
Yang namanya amanah itu tanggung 
jawab dunia akhirat. Dunianya di 
audit. Akhirat, apa yg bisa kita laku-
kan bermanfaat untuk ummat.

Yang kedua, saya sudah berkomit-
men. Saya bekerja jadi Sekma fokus 

untuk pengabdian. Tidak terbersit 
sedikit pun di hati saya untuk mencari 
sesuatu di sini. Bahkan sebaliknya, 
kami akan merubah sesuatu, yang 
tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya 
banyak catatan bisa hilang catatan itu. 

Problem lembaga ini sudah san-
gat luar biasa. Posisi selalu disclaimer 
itu karena ada IP (Inventarisasi 
Penilaian).  Tadinya trilyunan, saya 
masuk IP nya jadi 806,8 milyar terse-
bar di seluruh satker. Saya targetkan 
dalam setahun lho! Tatakelola keuan-
gan dan asset negara di 2012 wajib 
WTP. 

Bulan tiga tahun 2012 ada rapim 
diikuti seluruh pimpinan plus eselon 
1. Saya katakan salah satu prioritas 
kami mengantarkan MA WTP. Jika 
itu tidak tercapai, berarti saya tidak 
mampu dan saya akan mengundurkan 
diri. Saya tidak pernah berat de ngan 
posisi kursi jabatan saya. Silahkan 
saja, siapa saja terbuka untuk menilai 
saya jika saya tidak mampu.

Kita ini kan simultan. Skala pri-
oritas dan kesejahteraan itu saya 
bangun seiring. Saya tidak mungkin 
menyentuh semua SDM. Tapi simpul-
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simpul kunci itu yang saya gerakkan 
semua. Simpul yang lain akan mengi-
kuti. Di samping memang saya intens 
turun ke daerah terhadap satker yang 
banyak masalah. Setiap saya turun 
ke daerah, semua empat lingkungan 
pera dilan harus bareng bergabung. 
Dulu kan masing-masing. Bagaimana 
tidak cepat, sekali saya datang 4 ling-
kungan di propinsi ikut semua.

Bulan empat tahun 2012, KOM-
DANAS lahir. Saya petakan persoalan 
daerah. Termasuk di tataran satker 
eselon 1. Itu langkah-langkah dalam 
waktu cepat untuk efektif dan efisien. 
sudah kami lakukan sebelum BPK 
bicara efektif dan efisien.

Langkah selanjutnya apa Pak?
Setelah itu point penting yang 

kami lakukan untuk mempercepat 
pencapaian itu yaitu menggunakan 
sistem kompetisi. Karena kompetisi 
ini berlangsung secara alamiah. Per 4 
bulan, semua eselon 1 rapat evaluasi. 
Setiap tahun saya buat ranking tata 
kelola aset dan keuangannya. Satker 
yang menempati posisi yang paling 
bawah, secara alamiah dia akan malu 
karena diumumkan di depan umum, 
di depan satker lain. Saya kemukakan 
temuan BPK. Dimana temuan itu, saya 
lakukan audit.

Tau gak, temuan BPK yang ter-
kompilasi 2004-2011 itu jumlahnya 
kurang lebih 800 yang berupa reko-
mendasi dan temuan. Sekarang hanya 
tinggal 4 temuan dan 8 rekomendasi. 
Gak mungkin kalau nol temuan. Kan 
gak mungkin kita tanpa temuan!

Dari sisi kesejahteraan katakanlah 
sudah tercapai ya Pak. Bagaimana 
dengan kewibawaan lembaga sep-
erti yang Bapak canangkan?

Yang saya bicarakan tadi itu dari 
sisi kinerja dan kesejahteraan aparat 
di lembaga kita. Itu yang saya bangun. 
Semua itu akan mendorong ke poin 

kedua: Kewibawaan lembaga. Kes-
ejahteraan itu akan mempengaruhi 
performance. 

Di pusat contohnya, sebelum 
tahun 2012, dari lantai 1 sampai 
de ngan 5 di kantor MA ini bukan 
kantor, tapi gudang. Itu saya sele-
saikan hanya dalam 10 hari. Apa yg 
sulit? Saya tanya ke Biro Umum. Saya 
dijawab: “Pak ini harus hati-hati lho 
pak. Ini kan masih tercatat di simak 
BMN, masih belum ada penghapusan 
dan lain sebagainya.” 

Saya bilang: “Baik, gedung MA kan 
tidak hanya di pusat. Ada di Ahmad 
Yani dan Pulomas. Ada tamu luar 
ne geri malu kita kalau barang-barang 
berserakan. Ini berkaitan de ngan 
kewibawaan kita. Kira-kira layak gak?”

Itu kemudian hanya 10 hari selesai. 
Termasuk toilet dan lain sebagainya 
itu kita lakukan reform semua. 

Kemudian kita lihat. Kewibawaan 
itu performance. Bagaimana perfor-
mance pimpinan kita kalah dengan 
performance departemen.

Departemen menempatkan pimpi-
nannya berwibawa. Dibuatlah proto-
koler pimpinan. Ini dianggap hal-hal 
biasa saja. Ini hal kecil tapi menurut 
saya ini terkait dengan wibawa. KMA 
dan WKMA berangkat ke kantor tidak 
ada pengawalan. Di bulan pertama, 
kami berfikir, ini kecil tapi berdam-
pak besar. Saya susun buat SOP, bulan 
empat 2012 langsung bisa eksekusi. 
Pimpinan lembaga kita, ketua dan 
wakil kalau ngantor sekarang ber-
wibawa karena dibackup dengan 
protap keprotokalan, voorijder dan 
penga walan keamanan yang cukup. 
Ini kecil tapi tidak terpikirkan. 

Jadi, kewibawaan itu terkait per-
formance, baik fisik maupun SDM. 
Bagaimana SDM bisa gagah di forum-
forum komunikasi daerah. Saya sedih 
betul melihat performance aparat 
pengadilan, baik dari sisi kenda-
raan dinasnya maupun kantornya. 

MA sudah rencanakan ini semua, 
tapi p aling sulit eksekusinya. Con-
toh, tower MA ini sudah dirancang 
5 tahun lalu kenapa sampai 2011 
tidak bisa dibangun?  Ternyata men-
tok  di masalah perizinan. Izin itu 
kami usahakan turun dalam waktu 1 
bulan. Dan sekarang sedang dibangun 
to wernya kan? Coba bayangkan kalau 
gedung MA ini sudah jadi, tambah 
berwibawa lembaga kita ini.

Selanjutnya, bagaimana mewujud-
kan lembaga yang clean seperti 
yang bapak cita-citakan?

Caranya saya harus cepat menge-
tahui penyimpangan-penyimpangan 
di daerah. Caranya saya bikin shock 
therapy. Saya tanpa ada koordinasi, 
begitu ada bangunan yang potensi 
rawan penyimpangan, saya tugaskan 
jajajran saya, saya brief, tolong laku-
kan pengawasan. Ini  untuk shock 
therapy saja, bukan untuk mencari-
cari kesalahan. 

Jadi, lakukan sidak langsung. 
Ternyata ada memang yang memang 
tidak sesuai speck. Saya angkat 
sebagai bahan pembinaan di daerah. 
Saya kasih pilihan: direlokasi dan 
dibongkar kembali atau saya laporkan 
ke KPK. Caranya begitu. Karena yang 

Setelah itu point penting 
yang kami lakukan untuk 
mempercepat pencapaian 

itu yaitu menggunakan 
sistem kompetisi. 
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saya bangun, kewibawaan sama clean 
itu seiring juga kait mengkait.

Di Ipad saya ini kalau saudara 
lihat, banyak poto-poto hasil sidak 
jajaran saya. Banyak temuan, saya 
angkat. Itu bikin mereka kapok. Itu 
cara mengubah paradigma dengan 
cepat.

Dan sekaligus 3 dasar point yang 
saya bangun itu berjalan. Itu ber-
jalan selama 2 tahun, sehingga apa 
yang saya lakukan itu, saya diberikan 
kemudahan atas izin Allah. 

Kita ini kerja keras tapi tidak 
melelahkan karena dibarengi dengan 
prestasi. Itu luar biasa nikmatnya. 
Dan suasana itulah yang saya bangun 
secara nasional. 

Untuk mendorong kepada clean 
dan kewibawaan lembaga, saya tidak 
berikan ruang toleransi lagi karena 
kita sudah sejahtera. 

Ke depan, selanjutnya apa yang 
akan Bapak lakukan?

Saya mapping menjadi 3. Program 
kerja jangka pendek, menengah dan 
panjang.

Jangka pendek kita itu ada 3. 
Pertama, peningkatan kinerja. 

Langkah-langkahnya yang harus kita 
lakukan adalah mendorong semua 
satker menyusun program kerja yang 
selaras dengan Blueprint dan Renstra. 
Langkah berikutnya meningkatkan 
kemampuan SDM teknis dan non 
teknis. Lalu berikutnya, sistem 
pelayanan dan kinerja berbasis IT. 

Ini jangka pendek ini. Saya gak 
main-main. Kenapa saya beranikan 
seperti itu? Sudah ada contoh, 
saudara kita di PA Stabat sudah 
melakukan pelayanan berbasis IT 
dan mendapat ISO. Dan saya bangun 
lagi nanti anda terbengong bengong 
lagi. Diklat Menpim nanti tanggal 17 
desember 2014 akan mendapat ISO 
tentang manajemen dari Jerman. Baru 
kan? Hehe...

Selanjutnya, program jangka 
pendek yang kedua itu saya ingin 
meningkatkan pelayanan prima.

Nah ini yang akan membuat lem-
baga ini terkaget-kaget lagi. Program 
Kerja jangka pendek kita yang ketiga 
tahun depan adalah.... Apa coba? Saya 
akan membangun SIMARI (Sistem 
Informasi MA RI) terintegrasi, baik 
teknis maupun non teknis. Pusat dan 
daerah. Koneksitas nanti. Insya Allah 
doakan Pertengahan 2015 sudah 
mulai running.

Caranya bagaimana Pak?
Caranya? Lagi-lagi ini yang saya 

lakukan seperti melakukan loncatan 
dengan KOMDANAS. Jadi nanti, 
contoh saya ingin melihat kapan 
saya akan naik pangkat berkala. Itu 
akan saya bikin otomasi. Sekarang 
coba, seseorang jika tanya ke bagian 
kepegawaian, jawabannya sebentar 
yah, saya cari dulu, dan itu pun belum 
tentu valid juga. Nanti itu tinggal klik 
aja. Kalau dilakukan secara otomasi 
maka semua update datanya real time.

SIMARI terintegrasi itu kebutu-
han lembaga ini jika kita mengidam-
idamkan visi misi kita segera terwu-

jud. Sistem yang harus pertama kita 
kuatkan. 

Untuk SIMARI ini, saya meng-hire 
dua konsultan salah satunya lulusan 
Jerman. Saya kontrak setahun. Saya 
gaji tiap bulan bukan dari APBN tapi 
dari kantong saya sendiri. Dan itu 
dengan senang hati, karena alhamdu-
lillah saya diberikan kemurahan oleh 
Allah. Saya tidak mencari sesuatu di 
sini. Saya menjadi top career disini 
saja sudah hal yang saya syukuri. Saya 
juga harus bermanfaat di sini untuk 
lembaga dan warganya. 

Terus, program jangka menen-
gahnya apa Pak?

Program jangka menengah kita itu 
menguatkan program jangka pendek. 
Pertama, Saya akan mengotomasi 
pengadilan. Saya akan menyempur-
nakan sistem aplikasi kita yang men-
gakomodir proses bisnis kita. Ada 
CTS, Siadpa Plus, SIADTUN dan SIAD-
MIL. Baru-baru ini kita melakukan 
akselerasi yang luar biasa terhadap 
CTS. Saya hanya butuh 4 hari untuk 
mengupgrade CTS versi 2 ke versi 3.

Cara lainnya adalah memod-
ernisasi sarana TI pengadilan kita.

Yang kedua, saya akan melakukan 
Restrukturisasi Organisasi. Memang 
ada plus minus, ada yang merasa 
diuntungkan dan ada merasa yang 
dirugikan. Tapi ini keharusan karena 
merupakan kebutuhan organisasi. RO 
ini juga hasil pemetaan kita terhadap 
kinerja organisasi. Termasuk juga 
saya ingin mempercepat pemisahan 
panitera dan sekretaris.

Saya juga akan mengevaluasi dan 
mengembangkan SOP disesuaikan 
Permenpan tentang SOP.

Jangka Panjangnya?
Ada dua. Pertama, saya ingin 

mewujudkan seluruh infra struktur 
MA dan 4 lingkungan peradilan di 
bawahnya. Coba bayangin, kalau saya 

Di Ipad saya ini kalau 

saudara lihat, banyak 

poto-poto hasil sidak 

jajaran saya. Banyak 

temuan, saya angkat. Itu 

bikin mereka kapok.

WAWANCARA KHUSUS

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 5 | Des 201464



bicara infrastruktur berarti gedung, 
rumah dinas, mobil dinas, IT itu 
semua harus terwujud.

Kemudian saya ingin menghadir-
kan tersedianya sarana dan prasana 
transportasi kita dan meningkatkan 
sistem IT secara berkesinambungan.

Bagaimana caranya? Saya 
memetakan, gedung 831 satker di 
kita yang sudah prototipe berapa? 
Ternyata baru 60% sisanya masih 
belum sesuai prototype. Kemudian 
kendaraan dinas kita berapa yang 
rusak berat tidak terpakai, yang rusak 
ringan dan lain sebagainya. Semuanya 
dimapping lagi itu. Termasuk juga 
rumah dinas. Sudah kami hitung itu. 

Kita mulai sampai lima tahun ke 
depan. Dimulai 2015 dan insya Allah 
selesai 2020. Sudah dihitung, itu 
memerlukan danan 6,8 trilyun, itu di 
tataran belanja modal. Berarti saya 
harus breakdwon setiap tahun berapa 
belanja modal kita. Berarti per tahun 
1,4 T. Sekarang berapa belanja modal 
kita? 725 M. Caranya mendorong itu 
kita bekerja keras. Saya bagaimana-
pun akan berjuang untuk mem-

peroleh kekurangan itu dan akan saya 
selesaikan dalam 5 tahun kedepan. 

Kesekretarian juga memberikan 
andil besar dalam membantu penye-
lesaian perkara. Ini kita wujudkan 
dalam banyak cara, salah satunya 
dengan memberikan fasilitas kepada 
para hakim agung untuk mempermudah 
dalam proses penyelesaian perkara.

Di tahun ketiga ini alhmadulillah 
berbagai prestasi dapat kita raih 
seperti yang anda liat di samping 
meja saya itu. Ada banyak plakat dan 
piagam prestasi.

Kedepan selain mempertahankan 
prestasi-prestasi itu kita juga harus 
lebih meningkat dari tahun-tahun 
sebelumnya.

Ada tidak tantangan Bapak dalam 
bekerja?

Tidak ada yang tidak beresiko, 
tetapi saya menghadapinya dengan 
strategi. Terutama yang berkaitan 
dengan resistensi terhadap diri saya. 
Saya hadapi dengan silent. Saya tidak 
pernah sibuk beretorika dan gaduh 
menjawab resistensi itu. Semuanya 

saya jawab dengan kinerja yang 
dibuktikan dengan hasil. Saya akui 
resistensi terhadap diri saya itu luar 
biasa, tapi saya buktikan dengan kin-
erja dan prestasi.

Tantangan kedepan juga saya 
harus menjadikan tunjangan 80 
persen itu menjadi 100 persen. Tan-
tangan saya juga bagaimana memper-
cepat terwujudnya visi peradilan yang 
agung.

Saya enjoy aja mengelola lembaga 
ini. Tidak pernah saya membawanya 
dengan marah-marah dan gaduh. 
Orang melihat saya bekerja santai 
meskipun kita memang bekerja keras 
dan cerdas.

Saya  tidak mabuk juga dengan 
prestasi-prestasi itu karena itu hasil 
kita bersama. Kebetulan saya yang 
jadi koordinatornya.

Coba anda tanyakan saja itu ke 
pak Dirjen Badilag yang sudah jadi 
hakim agung itu. Beliau tahu betul 
bagaimana pahit manisnya kami 
bekerja mengelola lembaga yang kita 
cintai ini.

[Achmad Cholil, Candra Boy Seroza]
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HUJAN PENGHARGAAN DI 
KOTA KEMBANG

Sekali lagi, Badilag mengganjar satker-satker di lingkungan peradilan 
agama yang berhasil melaksanakan program prioritas. Penghargaan 

juga diberikan kepada individu-individu berprestasi.

Peringatan 25 Tahun Undang-
Undang Peradilan Agama di 
Bandung, 24 September 2014, 

tidak hanya berisi refleksi historis. 
Momen itu juga dimanfaatkan Badilag 
untuk menyerahkan penghargaan 
kepada para juara lomba.

Ada enam kategori lomba yang 
digelar Badilag, yaitu:

Kategori Implementasi SIADPA Plus
Jika tahun 2012 lalu juara I 

diraih PA Jember, tahun ini juara I 
implementasi SIADPA Plus disabet 
oleh PA Stabat. PA Jember tergeser 
menjadi juara II dan juara III diraih 
oleh PA Jakarta Pusat. Juara harapan 
I, II dan III yang berturut-turut diraih 
oleh PA Palu, PA Sengeti dan PA 
Tanggamus.

Juara I, II, dan III berhak mem-
peroleh hadiah berupa laptop dan 
piagam penghargaan. Sementara 
juara harapan I, II dan III memperoleh 
piagam penghargaan.

Penilaian terhadap implementasi 
SIADPA Plus diselenggarakan dua 
tahap. Pada tahap pertama, penilaian 
dilakukan oleh PTA/MS Aceh. Dan 
pada tahap kedua, penilaian dilakukan 
oleh Tim Penilai dari Badilag.

***

Kategori Pelayanan Publik dan 
Meja Informasi

Pada penilaian tahun ini, PA Stabat 
berhasil menjadi juara I. Juara II 
dan III diraih oleh PA Jakarta Pusat 
dan PA Surabaya. Sementara PA 
Tanjungkarang, PA Bukittinggi dan PA 
Balikpapan dinobatkan sebagai juara 
harapan I, II dan III.

Enam PA tersebut mendapatkan 
piagam penghargaan dan khusus 
untuk PA Stabat, Badilag juga 
memberikan hadiah berupa laptop.

Penilaian ini dilakukan terhadap 
tujuh komponen. Ketujuh komponen 
itu adalah tata ruang pengadilan, 
maklumat dan standar pelayanan, 

pengaduan, pengelolaan dan layanan 
meja informasi, kualitas petugas meja 
informasi, fasilitas meja informasi dan 
pelaporan layanan meja informasi.

Tujuh komponen itu kemudian 
dirinci menjadi 25 kriteria. Kemung-
kinan untuk tiap-tiap kriteria adalah 
nol, dua dan empat.

Kategori Keterbukaan Informasi 
Menggunakan Website

PTA Banjarmasin berhasil menjadi 
juara I penilaian website untuk kat-
egori PTA/MS Aceh tahun 2014. Juara 
II diraih PTA Bengkulu dan juara III 
diraih PTA Jambi. PTA Jakarta, PTA 
Yogyakarta dan PTA Makassar men-
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jadi juara harapan I, II dan III.
Untuk kategori PA, PA Sunggu-

minasa sukses jadi juara I. Satker 
yang berhasil menjadi juara II dan 
III adalah PA Lebong dan PA Bantul. 
Juara harapan I, II dan III diraih oleh 
PA Metro, PA Masohi dan PA Gianyar.

Khusus untuk juara I kategori PTA/
MSA, Badilag menyediakan hadiah 
berupa laptop. Selebihnya, Badilag 
memberikan sertifikat penghargaan.

Pemberian penghargaan kali ini 
mengacu kepada hasil penilaian yang 
dilakukan secara bertahap oleh PTA/
MS Aceh dan kemudian diverifikasi 
oleh Badilag selama Juli-September 
2014. Penilaian kali ini enggunakan 
tolok ukur yang sama dengan penilaian 
sebelumnya, yakni 47 kriteria untuk 
pengadilan tingkat pertama dan 46 kri-
teria untuk pengadilan tingkat banding.

Kategori SIMPEG dan E-Doc
Untuk kategori pengadilan tingkat 

banding, PTA Banjarmasin dinobatkan 
sebagai PTA dengan kelengkapan data 
dan dokumen elektronik terbaik. Atas 
prestasinya ini, PTA Banjarmasin 
dihadiahi sebuah laptop dan piagam 
penghargaan.

PTA Banten dan PTA Yogyakarta 
berhasil menjadi juara II dan III. 
Sementara PTA Palangkaraya, PTA 
Pontianak dan PTA Bangka Belitung 
menjadi juara harapan I, II dan III. 
Lima PTA tersebut memperoleh pia-
gam penghargaan.

Untuk kategori pengadilan tingkat 
pertama, PA Wonosari berhasil 
meraih predikat sebagai PA dengan 
kelengkapan data dan dokumen ele-
ktronik terbaik. Sama dengan PTA 
Banjarmasin, PA Wonosari berhak 
membawa pulang sebuah laptop dan 
piagam penghargaan.

Pada kategori yang sama, PA 
Jakarta Selatan dan PA Palembang 
menjadi juara II dan III. Sedangkan 
PA Palangkaraya, PA Bulukumba dan 

PA Jayapura menjadi juara harapan 
I, II dan III. Kelima PA tersebut 
memperoleh piagam penghargaan.

Penilaian ini difokuskan pada 
kelengkapan data kepegawaian. Ada 
enam menu di aplikasi SIMPEG yang 
dinilai. Keenam menu itu adalah Data 
Pribadi, Keluarga, Pangkat/Golongan, 
Mutasi dan Promosi, Pendidikan For-
mal, serta Pendidikan dan Pelatihan.

Kategori Pemberkasan Perkara
Dalam penilaian ini, PA Surabaya 

berhasil menjadi juara I. Juara II dan 
III diraih oleh PA Takalar dan PA 
Maninjau.

Pada penilaian yang baru 
pertama diselenggarakan Badilag ini, 
terkumpul 22 berkas dari 22 PTA/MS 
Aceh. Sebagian berkas itu berupa hard 
copy dan sebagian lainnya berbentuk 
soft copy.

Hakim agung Prof. Dr. H. Abdul 
Manan, S.H., S.Ip., M.Hum menjadi 
Ketua Tim Penilai. Di antara anggota 
Tim Penilai adalah Ramdani, S.H., 
M.H.—akademikus dari UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung.

Aspek-aspek yang dinilai beserta 
pembobotannya adalah administrasi 
perkara (25 persen), administrasi 
persidangan (25 persen), pertimban-
gan hukum (30 persen) dan amar 
putusan (20 persen).

Kategori Penulisan Karya Ilmiah
Untuk kategori hakim, juara I 

diraih oleh Dr. Sugiri Permana, M.H. 
dari PA Sukabumi. Juara II dan III 
direbut oleh Edi Hudiata, Lc., M.H. 
dari PA Marabahan dan Suhartono, 
S.Ag, S.H., M.H. dari PA Sidoarjo.

Untuk kategori kepaniteraan, 
M. Nur Hasan Latief dari PA Wates 
berhasil menjadi juara I. Ahmad Z. 
Anam dari PA Kabupaten Kediri dan 
Naffi, S.Ag dari PA Pontianak berhasil 
menjadi juara II dan III.

Untuk kategori kesekretariatan, 

juara I disabet oleh Lia Rosliani, S.HI 
dari PA Kota Banjar. Juara II dan III 
diraih oleh Iin Maghfiroh dari PTA 
Palu dan Anwar Udhi Setya Putra, 
S.Kom, M.M. dari PA Wonosari.

Penilaian terhadap karya ilmiah 
itu dilakukan oleh sebuah tim yang 
dipimpin oleh hakim agung Dr. H. 
Habiburrahman, S.H., M.H.

Unsur-unsur yang dinilai adalah 
orisinalitas, aktualitas, sistematika 
dan kaidah penulisan, kesesuaian 
dengan tema, referensi, kualitas 
analisis dan kontribusinya untuk 
perkembangan peradilan agama.

Kategori Wilayah Terbaik
Wilayah terbaik atau juara umum 

diraih oleh wilayah PTA Medan, 
karena memperoleh dua gelar juara 
I, yaitu juara I implementasi SIADPA 
Plus dan juara I pelayanan publik dan 
meja informasi. Keduanya diraih oleh 
PA Stabat.

Sebenarnya wilayah PTA Banjar-
masin juga berhasil menjadi juara I 
pada dua lomba, yaitu juara I pen-
gelolaan website dan juara I Simpeg 
dan E-Doc. Tapi ada satu keunggulan 
yang dimiliki oleh PA Stabat dari PTA 
Medan, yaitu diraihnya sertifikat ISO 
9001:2008. Itu menjadi nilai lebih.

[Hermansyah]
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Enam bulan menjelang 
kemerdekaan pada Agus-
tus 1945, suasana masih 
mencekam. Bom Molotov 

dari serdadu Belanda, tank baja, riak-
riak kecil genjatan senjata acapkali 
terdengar memecah kesunyian. Isu 
kemerdekaan bukan isapan jempol 
belaka, pemerintah Belanda telah 
bertemu dengan perwakilan pemer-
intah Indonesia. Hanya menunggu 
waktu, kemerdekaan siap dipekikkan.

Saat rakyat Indonesia menemui 
harapannya, kampung bernama ‘Pam-
menrekang’ juga merasakan kebaha-
giaan yang sama. Kebahagiaan milik 
seluruh masyarakat kampung dan 
kebahagiaan milik keluarga besar 
Haji Andi Mangewa dan Hajah Andi 
Hudaya. Telah lahir seorang bayi 
mungil, laki-laki tampan dengan kulit 
putih bersih di kampung itu. ANDI 
SJAMSU ALAM (ASA) adalah nama 
yang diberikan Haji Andi Mangewa 
dan Hajah Andi Hudaya. Almanak 
tepat menunjukkan tanggal 1 Febru-
ari 1945.

Kampung Pammenrekang terletak 
di kecamatan Labakkang Kabupaten 
Pangkajene Kepulauan (Pangkep) 
Sulawesi Selatan. Menurut Hajah Andi 
Hudaya, kondisi ketika itu mencekam 
dan mengkhawatirkan. Belanda ber-
sikukuh tetap melancarkan serangan 
demi serangan, membabi buta dan 
membinasakan rakyat Indonesia. 
Sementara pemerintah Indonesia 
mempersiapkan kemerdekaan yang 
terakhir disepakati 17 Agustus 1945.

Andi Sjamsu Alam adalah anak 
kedua dari tiga bersaudara, seb-
agai anak paling tengah tentunya 
sangat dicintai saudara-saudara 
dan kedua orangtua. Sang ayah Haji 
Andi Mangewa adalah seorang pen-
didik dan tokoh agama, demikian 
pula ibu Hajah Andi Hudaya. Sebagai 
seorang ibu rumah tangga yang setia 
mendampingi tokoh agama kelu-

aran Muallimin di Rappang, sang ibu 
banyak mencurahkan kasih sayang 
kepada anak-anaknya.

Sebenarnya, kecamatan Labak-
kang terkenal dengan ketaatan 
masyarakatnya terhadap agama, pen-
didikan, dan kedisiplinan dalam ber-
tindak. Hal itu terlihat dari banyaknya 
putra Labakkang Pangkep yang ‘mun-
cul’ dan terkenal pada tingkat nasi-
onal. Sebut saja Haji Andi Sewang 
Daeng Muntu yang pernah menjadi 
anggota Konstituante mewakili par-
tai Masyumi dan ia juga pernah men-
jadi konsul Muhammadiyah Sulawesi 
Selatan.

Di kecamatan ini lahir wartawan 
dan budayawan ternama Aminullah 
Lewa. Inilah tempat dimana Drs. H. 
Andi Samad Tahir yang pernah men-
jadi Sekjen Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dilahirkan, beliau juga pernah 
menjadi Walikota Pare-pare dan men-
jadi pembantu Gubernur Sulawesi 
Selatan. Inilah tempat dimana Dr. Haji 
Andi Sofyan Hasdam, Sp.S dilahirkan 
dan tumbuh besar. Beliau pernah 
menjadi Walikota Bontang Kaliman-
tan Timur selama dua periode, ang-
gota DPRD, dan Ketua Muhammadi-
yah wilayah Kalimantan Timur.

Sekarang, untuk menuju ke kam-
pung halaman tak susah, apalagi den-
gan sarana transportasi yang mudah 
dan murah. Dari kota Makassar terus 

menuju utara hanya menghabiskan 
waktu sekitar satu jam, sepanjang 
perjalanan dapat menikmati pan-
orama alam di Sulawesi Selatan.

Sejak kecil sampai tamat SR Neg-
eri 6 tahun, Andi Sjamsu Alam ban-
yak bermain dan belajar di bawah 
bimbingan ibu dan ulama setempat. 
Ia bermain dengan pelepah pisang 
dijadikan mobil-mobilan yang ditarik 
oleh kawan-kawan, “Kami berlomba 
untuk sampai ke garis finish. Maklum 
saja, kala itu belum ada mainan elek-
tronik seperti sekarang, mobil-mobi-
lan berkekuatan dinamo dan batre,” 
kenang ASA dalam wawancara khusus 
beberapa bulan lalu.

Setiap sore ASA pergi ke Masjid, 
di sana Ia dan kawan-kawan shalat 
berjamaah, mengaji, dan menden-
garkan petuah dari ayah, dan ulama 
lainnya. Suasana Labakkang setelah 
kemerdekaan mulai mencair, tak ada 
lagi ketegangan dan kekhawatiran. 
Meskipun begitu, masih terasa juga 
upaya penjajah melemahkan rakyat 
dan tokoh pejuang kemerdekaan.

“Saya merasakan berbeda dengan 
kawan-kawan yang saat itu dididik, 
dibesarkan, dan diberikan pengeta-
huan agama yang sama. Saya melihat 
kearifan seorang ibu dalam dunia 
pendidikan begitu besar.” Kenangnya 
melanjutkan. Tuturan ASA tentang 
cara sang ibu mendidik anak-anaknya 
berbekas hingga sekarang. Ibu ban-
yak bercerita sebelum Ia tidur, men-
gajarkan nilai-nilai kasih sayang, 
kebersamaan, peduli, adil, bijaksana, 
kesopanan, dan semangat pantang 
menyerah.

Kasih sayang dan semangat pan-
tang menyerah itulah yang men-
gantarkan ASA tetap tegar meng-
hadapi cobaan hidup, apalagi 
kondisi Sulawesi Selatan setelah 
kemerdekaan. Selain pendidikan dari 
ibunda, ASA banyak belajar dari ling-
kungan sekitar. Alam yang menempa 

“Saya merasakan berbeda 
dengan kawan-kawan 
yang saat itu dididik, 

dibesarkan, dan diberikan 
pengetahuan agama yang 

sama. Saya melihat kearifan 
seorang ibu dalam dunia 
pendidikan begitu besar.”
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ASA dengan hingar bingar kerasnya 
hidup, atraksi pejuang kemerdekaan 
yang mempertontonkan atribut-
atribut merah putih tanpa pernah 
berhenti hingga tahun 1976.

ANDI SJAMSU ALAM, putra Labak-
kang Pangkep yang dibesarkan den-
gan kasih sayang, semangat pantang 
menyerah, lingkungan yang agamis, 
disiplin, keras, dan peduli. Masa kecil 
di kampung halaman sama seperti 
anak-anak kebanyakan. Perbedaan-
nya adalah hanya soal area dan aura 
kehidupan saja. Kondisi tahun 1945 
tentunya jauh berbeda dengan kondisi 
tahun 1980an dan tahun 2000an.

Nama itu semula tertulis ANDI 
SJAMSU ALAM, menggunakan ejaan 
lama zaman Belanda. Akhirnya men-
galami perubahan ejaan sesuai kai-
dah bahasa Indonesia menjadi ANDI 
SYAMSU ALAM (ASA) sebagaimana 
yang tertulis di ijazah resmi. Bagi 
ASA itu tak ada masalah, walaupun 
sebuah ‘nama’ sangat berharga dan 
bermakna. Dulu, ada dorongan untuk 
tidak memakai nama Andi, sebab 
dipandang mengandung unsur feodal, 
kemudian dipakai lagi karena hanya 
sekadar nama pemberian orang tua.

Ketika di SR Negeri, Andi Syamsu 
Alam menyukai pelajaran sejarah dan 
ilmu bumi. Mungkin karena Ia lahir 
di zaman kemerdekaan dan menyak-
sikan pernak-pernik kehidupan masa 
itu. Pahitnya kehidupan kala itu mem-
bentuk pribadi tahan banting dan 
semangat tak pernah padam. Seperti 
kebanyakan anak-anak lainnya, SR 
Negeri Labakkang dimulai sejak pagi 
hingga siang. Sorenya Andi Syamsu 
Alam belajar di pendidikan diniyah. 
Di sana belajar ilmu agama, muhad-
loroh (latihan berpidato), muthola’ah, 
sedikit membaca kitab kuning. 

Setelah menyelesaikan SR Negeri 
6 tahun di Labakkang, ASA melanjut-
kan sekolah tingkat pertama di SMP 
Islam Perguruan Islam Datumuseng 

sekitar tahun 1959 di Makassar. Ayah, 
Haji Andi Mangewa dan paman Haji 
Andi Sewang Daeng Muntu mengan-
jurkan untuk sekolah di Makassar 
bukan di kampung halaman. Ketika 
itu ayah memberikan beberapa alasan 
yang salah satunya adalah ASA harus 
belajar agama Islam dan memahami 
seluk-beluk Islam seutuhnya. Pondasi 
agama harus kokoh karena dengan 
agama pribadi terbentuk, karakter 
tercipta, dan masa depan terhormat. 

“Milikilah agama dan pendidikan, 
kalau hanya agama tanpa pendidikan 
bisa dibodoh-bodohi orang dan pendi-
dikan tanpa agama bisa membodoh-
bodohi orang, ekonomi dan harta akan 
ikut dengan sendirinya karena punya 

keahlian yang dibutuhkan orang, 
harta akan terpelihara karena diben-
tengi oleh kekuatan agama”, Ingat 
sang ayah Haji Andi Mangewa.

Mendengar nasihat ayahanda, 
Andi Syamsu Alam mengikuti saja 
karena sejalan dengan pemikiran 
tersebut. Di Makassar, Ia menump-
ang tinggal di rumah paman Haji Andi 
Mukhtar. Saat itu kota Makassar masih 
sepi, belum ada jalan tol dan jalan 
layang. Macet belum sempat terlihat 
karena beberapa ruas jalan masih 
dibangun dan lalu-lintas lengang. Ada 
beberapa kendaraan seperti mobil 
‘kodok’, sepeda ‘ontel’, dan beberapa 
mobil mewah peninggalan kolonial 
yang dimiliki oleh orang-orang kaya 
zaman itu.

SMP Islam perguruan Islam Datu-

museng Makassar adalah sekolah 
terkenal pada zamannya. Terkenal 
dengan kualitas pendidikan agama 
Islam dan tradisi ketokohan para 
pendirinya. Banyak tokoh-tokoh 
besar yang bersekolah dan tamat dari 
SMP Islam Datumuseng, sebut saja 
H. M. Yusuf Kalla wakil presiden Joko 
Widodo, Tanri Abeng pakar manaje-
men, Prof. Dr. Abdul Muin Salim, MA., 
mantan rektor IAIN Alauddin Makas-
sar sekarang menjadi UIN, Prof. Dr. 
Minhajuddin, MA., guru besar UIN 
Makassar dan masih banyak lagi 
tokoh-tokoh lainnya.

Sejak di Makassar Andi Syamsu 
Alam jarang pulang kampung, beber-
apa tahun dihabiskan di kota itu. 
Selain bersekolah, Ia aktif berolah 
raga terutama bola kaki dan vol-
ley. Perawakannya lumayan tampan, 
tinggi dan mirip orang Eropa menurut 
sebagian kawan di SMP Datumuseng. 

TAHUN 1962. SMP Islam Datu-
museng Makassar mengizinkan ujian 
SMP Negeri dan ternyata ASA lulus. 
Selama di Makassar Ia banyak meng-
abdi pada paman Haji Andi Mukhtar, 
beliau pengganti orangtua di kam-
pung. Paman banyak memberikan 
contoh dan nasihat kepada ASA, baik 
ajaran agama Islam maupun per-
gaulan kemasyarakatan.

Tak lama dari kelulusan, Andi 
Syamsu Alam mendaftar di Muallimin 
Ulya Muhammadiyah Makassar. Seko-
lah milik perguruan Muhammadiyah 
setingkat SMA atau SLTA. Memang ter-
kesan berbeda dan ekslusif, tapi ses-
ungguhnya sekolah itu sama dengan 
sekolah-sekolah menengah lainnya 
yang ada di Makassar saat itu. Banyak 
tokoh-tokoh peradilan agama terke-
nal alumni dari sekolah ini. Sebut saja 
misalnya Drs. H. Abd. Razak Ahmad, 
SH., MH., mantan Ketua PTA Ambon 
dan Kendari, Drs. H. Sanusi Khalid, 
SH., MH., mantan Ketua PTA Goron-
talo, Drs. H. M. Zainal Imamah, SH., 

Mendengar nasihat 
ayahanda, Andi Syamsu Alam 
mengikuti saja karena sejalan 
dengan pemikiran tersebut.
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MH., mantan Ketua PTA Surabaya dan 
Bandung, Drs. H. M. Tahir Hasan, man-
tan Ketua PTA Makassar dan Banten, 
dan masih banyak lagi.

MAKASSAR, 1964. Andi Syamsu 
Alam berhasil lulus dari Perguruan 
Muhammadiyah di Muallimin Ulya 
Makassar. Banyak pelajaran dari sana 
yang diterima, baik langsung dari 
para tokoh Muhammadiyah, maupun 
dari beberapa guru.

Kali ini, ASA berkeyakinan bahwa 
Kota Makassar adalah pilihan tepat 
untuk mengabdikan ilmu penge-
tahuan selama bersekolah dan Ia 
tak terpikir untuk pulang kam-
pung. Sebagian ulama dan para guru 
menyarankan untuk melanjutkan 
kuliah di IAIN dan sebagian lain-
nya menyerahkan pada pribadi ASA. 
Dalam kebimbangan itulah Andi 
Syamsu Alam berserah diri pada 
Sang Khalik. Shalat malam dan doa 
panjang, meminta kepada Allah SWT 
pilihan yang tepat untuk masa depan. 
Ternyata orangtua menghendaki ASA 
masuk IAIN Alauddin Makassar.

Di tahun yang sama, Andi Syamsu 
Alam melanjutkan pendidikan tinggi 
di IAIN Alauddin Makassar dan 
memilih Fakultas Syariah. Mengapa 
Fakultas Syariah? Sebenarnya pilihan 
itu adalah hasil perbincangan dan 
petuah dari beberapa guru dan tokoh 
di Muhammadiyah. Selain itu, Ia meli-
hat Fakultas Syariah adalah fakultas 
yang kaffah untuk memahami ilmu-
ilmu agama Islam.

Zaman itu, IAIN Alauddin Makas-
sar belum seperti sekarang. Gedung-
nya masih buruk, sarana belum leng-
kap dan fasilitas kuliah seadanya. 
Potret pendidikan tinggi Islam dari 
zaman ke zaman relatif sama, apalagi 
di bawah naungan yayasan, sempat 
jalan tertatih-tatih. Tapi, Ia tetap opti-
mis bahwa kelak pendidikan tinggi 
Islam akan sempurna dan paripurna. 
Sarana prasarana akan lengkap dan 

modern, baik melalui bantuan pihak 
lain ataupun swadana.

Selama di IAIN Andi Syamsu 
Alam banyak meluangkan waktu 
untuk pergerakan mahasiswa, aktif 
di organisasi dan riset ilmiah. Tahun 
1968-1970 Ia sempat menjadi sekre-
taris umum Dewan Mahasiswa IAIN 
Alauddin Makassar, bergabung di 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
cabang kota Makassar yang diketuai 
H.M. Yusuf Kalla dan tetap di Muham-
madiyah sebagai pondasi awal men-
genal agama Islam dan kearifan lokal.

MAKASSAR, Tahun 1973. Beber-
apa profesor duduk di depan meja 
panjang yang dibungkus kain ber-
warna hijau. Aula Fakultas Syariah 

ramai dan sebagian mahasiswa hadir 
dalam ruangan. Pagi menjelang siang, 
aula semakin ramai oleh mahasiswa 
tingkat akhir. Mereka hadir untuk 
menyaksikan sebagian kawan-kawan-
nya mempertahankan hasil penelitian 
sarjana (skripsi). Andi Syamsu Alam 
termasuk di dalamnya. “Tidak seperti 
kawan-kawan lainnya, saya mungkin 
termasuk calon sarjana yang percaya 
diri untuk menghadapi dewan pen-
guji, tapi siapa tahu mereka juga lebih 
percaya diri,” kenangnya.

Sejak tahun 1970, ASA sudah 
melakukan riset panjang di beber-
apa Pengadilan Agama di Sulawesi 
Selatan, dulu disebut Pengadilan 
Agama/ Mahkamah Syar’iyah. Peneli-
tian itu tentang “Kehakiman Islam di 
Indonesia”. Selama melakukan pene-

litian di beberapa Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar’iyah, Ia tidak mene-
mukan hakim perempuan yang bertu-
gas di Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah. Sebab, pihak Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah meno-
lak pengangkatan hakim perempuan 
dengan alasan emosional dan ada 
larangan dalam hadits Nabi Muham-
mad SAW.

Dengan berbagai argumentasi, 
ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syar’iyah Provinsi di Makassar Drs. 
K.H. Ya’la Thahir dengan keras menen-
tang pengangkatan hakim perem-
puan. Argumentasi pak kiyai banyak 
yang mendukung, tapi ada juga yang 
menentang termasuk seorang Andi 
Syamsu Alam pribadi. Namun, para 
penentang belum berani bersuara 
lantang karena ‘tandingannya’ adalah 
seorang ulama dan Ketua Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi.

Andi Syamsu Alam mulai memu-
tar otak, mengatur strategi, dan men-
cari sumber primer atas argumentasi 
tersebut. Ia berpendapat lain dan 
harus berani menolak pandangan 
para petinggi Pengadilan Agama/
Mahkamah Syariah yang melarang 
perempuan menjadi hakim. Dari 
hasil pemikiran selama bertahun-
tahun di Fakultas Syariah IAIN Alaud-
din Makassar, ditulis dalam skripsi 
dengan mengangkat pendapat At-
Thabariy bahwa di Indonesia boleh 
mengangkat hakim perempuan ter-
masuk memutuskan segala macam 
perkara.

ASA mengemukakan alasan-ala-
san bahwa tak ada nash yang secara 
tegas melarang pengangkatan hakim 
perempuan. Tentang adanya Hadits 
yang mengatakan: “Sekali-kali tidak 
berbahagia suatu kaum yang meny-
erahkan urusan mereka kepada perem-
puan”, sesungguhnya menerangkan 
bahwa secara kontekstual perempuan 
tidak boleh menjadi kepala negara 

Selama di IAIN Andi Syamsu 
Alam banyak meluangkan 
waktu untuk pergerakan 

mahasiswa, aktif di 
organisasi dan riset ilmiah. 
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dalam suatu negara yang tidak mengenal mekanisme kontrol.
Manakala tidak ada lembaga-lembaga lain yang melakukan 

intervensi terhadap pemerintah, raja atau sultan, maka kepala 
negara berkuasa semaunya. Kalau ada mekanisme kontrol, pemer-
intahan diatur bersama. Lalu mengapa tidak dibolehkan? Hadist 
Nabi Muhammad saw itu diucapkan dalam kondisi perempuan 
masih memprihatinkan. Hemat Andi Syamsu Alam yang disebut 
dengan ashbabul wurudil hadits dan harus dipahami pada tingkat 
perkembangan kemajuan perempuan dewasa ini jika dibanding-
kan pada masa awal Islam.

Alasan lain, istri Rasulullah SAW selalu memberikan fatwa-
fatwa hukum dan kedudukan fatwa saat itu besar sekali artinya 
bila dipandang dari aspek hukum. Itulah sebabnya Departemen 
Agama membuka IAIN di seluruh Indonesia yang disempurnakan 
dengan Fakultas Syariah untuk melahirkan sarjana-sarjana sya-
riah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Departemen 
Agama secara tak langsung membuka peluang pengangkatan 
hakim perempuan.

Ada asumsi bahwa perempuan sulit menegakkan keadilan, tapi 
ternyata di Indonesia ada saja hakim perempuan yang dipuji seb-
agai hakim yang baik karena prestasinya menjalankan tugas pen-
egakan hukum. Kendatipun pendapat ini masih menjadi perde-
batan dalam ujian, namun kenyataannya bahwa setelah lahirnya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Direk-
tur Peradilan Agama H. Wasit Aulawi, MA., telah mengangkat bera-
tus-ratus hakim perempuan guna mengisi jabatan hakim Pengadi-
lan Agama di seluruh Indonesia. 

Tepat pada tanggal 28 Oktober 1973, di depan dewan pen-
guji yang terdiri atas Prof. Dr. H.M. Quraish Syihab, MA., (mantan 
menteri agama RI) dan Prof. Dr. Hj. Andi Rasdianah Amir (mantan 
Dirjen Binbaga Islam dan Rektor IAIN Alauddin Makassar), Andi 
Syamsu Alam dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar 
‘Doktorandus (Drs)’.

PANGKEP, 1974. Ijazah masih tersimpan di dalam koper besar, 
baju kemeja berwarna putih dan celana hitam sudah dijemur. Piki-
ran ASA hanya satu, harus bekerja dan bekerja. Ia memilih menjadi 
guru pada pesantren putri IMMIM Minasa Te’ne Pangkep. Masih 
dekat dari kampung halaman dan kepala sekolahnya mengenal 
ASA. Di pesantren putri, Ia mengajar ilmu fikih, tafsir, dan ilmu Al-
Qur’an. ASA mau mengembangkan ilmu selama di IAIN, selebihnya 
terus menimba ilmu dari beberapa ulama dan tokoh pendidikan 
di sana.

“Rupanya menjadi guru zaman itu sangat menarik, guru dihor-
mati dan disegani, beda dengan zaman sekarang, guru diajak 
berkelahi,” ceritanya kembali mengenang. Andi Syamsu Alam san-
gat dihargai pihak pesantren dan santri putri, berbekal pengeta-
huan di IAIN dan petuah orangtua dan motivasi istri, ASA terus 
bersemangat mengajar para santri. Alhasil, di tahun 1974 itu pula, 
pimpinan Muhammadiyah di Pangkep mengangkatnya menjadi 
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wakil direktur PGA Muhammadiyah 
Labakkang.

MAKASSAR, Tahun 1976. “Ada 
tim Departemen Agama kemaren, 
dia mengundang kamu ke Makassar!. 
Dia bilang, Syam harus mengikuti tes 
hakim peradilan agama!”, tutur Haji 
Andi Mukhtar. ASA bingung dalam 
hati tapi senang, karena ada juga yang 
membutuhkan dan mengingatnya 
kala itu.

Esoknya Andi Syamsu Alam men-
datangi Departemen Agama Makas-
sar, menurut keterangan panitia 
dibutuhkan sebanyak 40 orang calon 
hakim peradilan agama saat itu, 
namun tidak mencukupi karena sar-
jana yang bergelar sarjana syariah 
tidak banyak, masih susah mencari 
sarjana lulusan Fakultas Syariah IAIN, 
apalagi di Makassar.

Dengan ikhlas dan istiqamah, Andi 
Syamsu Alam mengikuti tes peneri-
maan calon hakim peradilan agama, 
ujiannya masalah fikih, ayat-ayat 
hukum dan hadits hukum, selebihnya 
soal hukum acara peradilan agama. 

PANGKAJENE KEPULAUAN, 1 Feb-
ruari 1976. Tepat tanggal lahir ASA (1 
Februari.) Ia menerima SK dari tim 
Departemen Agama yang menyatakan 
lulus menjadi hakim Pengadilan 
Agama dan diangkat menjadi hakim 
pertama kali di Pengadilan Agama 
Pangkep. Kantornya kecil, buruk, 
dan belum ada AC seperti sekarang 
ini. Dinding kantor terbuat dari kayu 
beratap seng tua, kalau hujan deras 
banyak tetesan air di mana-mana. Ter-
letak di atas rawa-rawa di belakang 
kantor Departemen Agama yang 
sudah bagus gedungnya. Sebenarnya 
tidak layak disebut kantor karena 
bentuknya adalah sebuah rumah tua 
berlantai papan yang kotor dan bau, 
mesin ketik ada dua, satu yang pan-
jang dan satu lagi agak pendek, belum 
ada kendaraan dinas apalagi rumah 
dinas, tidak ada uang transport dan 

uang makan karena memang hanya 
sekadar gaji saja.

ASA sendiri membawa makanan 
dari rumah dan air satu termos 
besar untuk bagi-bagi minum dengan 
kawan-kawan. Syukur masih ada kan-
tor dan tempat duduk, karena keban-
yakan Pengadilan Agama tidak punya 
banyak tempat duduk apalagi tempat 
duduk untuk seorang pegawai baru. 

Pegawai yang bekerja di sana 
ada tiga orang, ketuanya bernama 
K.H. Burhanuddin kemudian pen-
siun, pegawai tersisa dua orang lagi, 
satu orang panitera bernama Sultan 
Hamid dan satu orang ketua baru 
bernama K.H. Husain Hamzah. “Gena-
plah kami tiga orang lalu disusul 3 
orang panitera, seorang laki-laki dan 
2 orang perempuan,” urainya dengan 
mata bekaca-kaca.

Apa yang dirasakan oleh Pengadi-
lan Agama yang lain, turut dirasakan 
pula Pengadilan Agama di Sulawesi 
Selatan. Bangunan gedung belum 
layak, masih sangat sederhana, semua 
peralatan kantor juga tidak mumpuni 
bahkan ada yang masih menyewa 
kantor sana-sini. Seperti kantor yang 
sudah mau bubar termasuk kantor 
tempat dimana Andi Syamsu Alam 
bertugas kala itu.

Alhamdulillah, atas pertolon-
gan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 
setelah ASA masuk tenaga bertambah 
tiga orang lagi lulusan sarjana sya-
riah, sehingga jumlah pegawai men-
jadi enam orang untuk melaksanakan 
amanat Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Andi Syamsu Alam menuturkan, 
Pengadilan Agama saat itu sama sekali 
tidak dianggap oleh masyarakat, 

pegawai Pengadilan Agama dipan-
dang sebelah mata. Orang menye-
but Pengadilan Agama adalah Kuasi 
Peradilan (pengadilan yang bukan 
pengadilan sebenarnya). Alasannya 
secara struktural Pengadilan Agama 
berada di bawah Departemen Agama 
yang masa itu sangat kuat di bawah 
eksekutif atau Presiden, padahal 
Pengadilan Agama adalah lembaga 
peradilan yang berdiri sendiri. Begi-
tulah keadaan dari hari ke hari sam-
pai kemudian Departemen Agama 
memberikan perhatian pada Penga-
dilan Agama Pangkep. “Kami dibuat-
kan kantor yang agak permanen dan 
difasilitasi ala kadarnya. Kendaraan 
dinas sangat terbatas, sehingga kami 
membentuk yayasan untuk membeli 
sendiri kendaraan, termasuk saya 
pada saat diangkat menjadi Ketua 
PTA Makassar pada tahun 1996,” 
imbuhnya.

Andi Syamsu Alam patut ber-
syukur melihat kondisi Pengadilan 
Agama ketika itu, masih ada kantor 
dan fasilitas walaupun belum layak. 
Bila mengingat kondisi Pengadilan 
Agama sebelum Ia masuk, sangat 
memprihatinkan. Para Qadli berkan-
tor di serambi masjid dan Qadlinya 
hanya satu orang saja, bila mening-
gal tak ada lagi penggantinya. Lalu 
berapa gaji Qadli? Tidak ada gaji dan 
tidak diberikan gaji oleh pemerintah 
Belanda. Mereka makan dan minum 
dari sumbangan masyarakat. Kera-
jaan yang mengangkat para Qadli 
dan kerajaan yang bertanggung 
jawab tentang kehidupannya bukan 
Belanda, karena Belanda tidak pernah 
mau mengangkat Qadli dan memaju-
kan peradilan agama. Justru hemat 

Andi Syamsu Alam patut bersyukur melihat 
kondisi Pengadilan Agama ketika itu, masih ada 

kantor dan fasilitas walaupun belum layak. 
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Andi Syamsu Alam, Belanda berusaha 
memundurkan Pengadilan Agama, 
bahkan menghapuskannya dari bumi 
nusantara. “Kita dimasukkan di ser-
ambi masjid supaya menjadi eksklusif 
dan disebut pengadilan serambi. Para 
Qadli tidak pernah diberi pendidikan 
dan pelatihan atau Diklat,” tegasnya.

Secara sistemik, Pengadilan Agama 
mulai tersisih sejak keluarnya Staats-
blad tahun 1937. Di Jawa dan Madura 
tidak ada lagi kekuasaan mengenai 
waris. Teorinya mengatakan bahwa 
yang berlaku di Indonesia bukan 
hukum Islam tetapi hukum adat, 

karena itu bukan kewenangan Penga-
dilan Agama, melainkan kewenangan 
Pengadilan Negeri.

Tahun 1980. Andi Syamsu Alam 
dipromosikan menjadi Wakil Ketua 
Pengadilan Agama Enrekang, kemu-
dian Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Klas 1A Makassar pada tahun 1982. 
Pada tahun 1984 diangkat menjadi 
Ketua Pengadilan Agama Sunggu-
minasa dan pada tahun 1990 men-
jadi Hakim Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar.

Anugerah dan nikmat Allah SWT 
terus-menerus Ia terima hingga 
rasanya badan tak kuasa menahan 
besarnya nikmat itu. Pada tahun 1993 
Andi Syamsu Alam diangkat menjadi 
wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar selama dua bulan. Kemu-
dian dipromosikan menjadi ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 
Kalimantan Timur selama 4 tahun 
sejak 1993 sampai dengan 1996. Ia 

sangat bersyukur karena dalam usia 
46 tahun sudah menjadi Ketua Penga-
dilan Tinggi Agama. 

Sang istri Hj. Andi Wahidah sangat 
setia mendampingi dan memotivasi 
ASA untuk bekerja keras dan berse-
mangat. Selain itu, beliau tetap setia 
mendampingi ASA berkeliling daerah 
sebagai hakim dan pimpinan Pengadi-
lan Agama. Untuk pendidikan, beliau 
terus menyarankan seorang Andi 
Syamsu Alam untuk melanjutkan 
studi dengan menambah keilmuan 
di bidang ilmu hukum, akhirnya ASA 
memutuskan untuk belajar lagi di 
fakultas hukum UMI Makassar.

Pada tahun 1996 ASA dipindah-
kan lagi dari Samarinda ke Makassar 
dan menjadi ketua di sana selama 4 
tahun. Di Makassar Ia lebih banyak 
berkonsentrasi pada pembinaan dan 
pengawasan Pengadilan Agama sewil-
ayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar, di samping menyelesaikan 
studi strata dua (S.2) pada program 
pascasarjana ilmu hukum UMI Makas-
sar tamat tahun 2001. 

Dulu, ketika di Samarinda, Andi 
Syamsu Alam pernah menjadi wakil 
ketua Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Kalimantan Timur sejak tahun 
1995-1996. Mengapa ASA? Menurut 
para ulama karena Ia dekat dengan 
masyarakat dan umat Islam. Ia juga 
dekat dengan para ulama dan kiyai 
pesantren. Mungkin saja mereka 
benar, karena memang selama bertu-
gas di Samarinda, sosok Andi Syamsu 
Alam banyak meluangkan waktu ber-
silaturrahim, mengunjungi ulama dan 
aktif dalam kepengurusan dan keg-
iatan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Doa, Impian, dan Harapan
Pada bulan September tahun 2000 

adalah catatan waktu yang berseja-
rah dalam hidup Andi Syamsu Alam. 
Melalui Surat Keputusan Presiden 
Abdurrahman Wahid tertanggal 2 
September 2000, Ia diangkat menjadi 

Hakim Agung pada Mahkamah Agung 
RI. Dari lingkungan Peradilan Agama 
tampak Dr. H. Syamsuhadi Irsyad dan 
almarhum Prof. Dr. H. Rifyal Ka’bah. 
Seangkatan ASA ada juga Prof. Dr. H. 
Bagir Manan yang selanjutnya men-
jadi Ketua Mahkamah Agung, Prof. 
Dr. H. Muhsin (almarhum), Prof. Dr. 
H. Muladi yang selanjutnya men-
jadi Gubernur Lemhanas, Prof. Dr. 
Muhammad Laica Marzuki yang 
selanjutnya menjadi Hakim dan wakil 
ketua pada Mahkamah Konstitusi, 
pak Artidjo yang kemudian menjadi 
Tuada (ketua muda), pak Abdul Rah-
man Saleh yang selanjutnya menjadi 
Jaksa Agung zaman Presiden SBY, dan 
pak Abdul Kadir Mappong yang selan-
jutnya menjadi wakil ketua Mahka-
mah Agung bidang yudisial.

Berkat doa dan harapan orang-
tua yang selalu mendoakan di masa 
hidupnya, pada tahun 2004 Andi 
Syamsu Alam dipromosikan menjadi 
Ketua Muda Mahkamah Agung Uru-
san Lingkungan Peradilan Agama 
(Tuada Uldilag) menggantikan Dr. 
H. Syamsuhadi Irsyad, SH., M.Hum., 
yang dipromosikan menjadi Wakil 
Ketua Mahkamah Agung bidang Non 
Yudisial. Kemudian pada tahun 2009 
terpilih kedua kalinya menjadi Tuada 
Uldilag sampai tahun 2014.

Andi Syamsu Alam dilantik men-
jadi Tuada Uldilag pada tanggal 14 
September 2009, sehingga masa tugas 
berakhir pada tanggal 14 Septem-
ber 2014 dan akan menjalani masa 
purnabakti pada tanggal 1 Februari 
2015 di Mahkamah Agung. Selama 
di Mahkamah Agung, ASA tak pernah 
berhenti belajar. Ia sempat kuliah S.3 
di Universitas Indonesia Jakarta dan 
tamat di UGM Yogyakarta. 

“Kita harus berjuang terus, karena 
kita pernah di konyoli oleh kekua-
tan besar pemerintah Kolonial yang 
didesain oleh tuan Christian Snouck 
Hourgronye, sampai kita mati suri. 

Andi Syamsu Alam dilantik menjadi 

Tuada Uldilag pada tanggal 14 

September 2009, sehingga masa 

tugas berakhir pada tanggal 14 

September 2014 dan akan menjalani 

masa purnabakti pada tanggal 1 

Februari 2015 di Mahkamah Agung
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Alhamdulillah kini kita bangkit kem-
bali dan selangkah maju lagi,” ajak 
Andi Syamsu Alam. 

Menjelang masa pensiun, yang 
tidak berapa lama lagi, Andi Syamsu 
Alam terdorong  untuk  menulis  
“Do’a,  Impian, dan Harapan” sebuah 
otobiografi tentang sosok, kiprah, 
dan pemikiran H. Andi Syamsu Alam 
yang akan diterbitkan oleh penerbit 
LIMAS Institute bekerjsama dengan 
Ditjen Badilag MA. Tujuannya agar 
dibaca oleh warga Pengadilan Agama 
dan hakim-hakim muda, kemudian 
memotivasi agar para hakim, pega-
wai, dan warga Pengadilan Agama 
mau membaca dan menulis.

Tidak ada seorangpun yang patut 
disalahkan, tak terwujudnya sebuah 
harapan mungkin disebabkan ham-
batan ketersediaan SDM, faktor ham-
batan birokrasi atau faktor biaya, dan 
lain-lain. Mimpi-mimpi ini diwariskan 
kepada generasi pelanjut untuk diter-
uskan.

Andi Syamsu Alam berangkat  
dari niat untuk mengantar peradi-
lan agama semakin eksis sesudah  
dia  mengalami mati suri akibat poli-
tik  hukum  kolonial. Setelah kurang 
lebih 37 tahun mengabdi di lingkun-
gan peradilan agama, ASA berkeya-
kinan penuh bahwa setidak-tidaknya 
ada dua hal yang harus dilakukan. 
Pertama. membangun sumber daya 
manusia, dalam arti menyiapkan 
SDM yang berwawasan luas, berilmu 
dan berpengalaman serta menguasai 
teknis peradilan. Kedua, mendorong  
lahirnya  putusan-putusan  yang  ber-
mutu  dengan muatan pembaruan 
hukum, terutama pembaruan hukum 
Islam.

Tantangan kesadaran hukum 
masyarakat yang makin meningkat, 
tingkat kecerdasan yang makin mem-
baik, perkembangan kehidupan yang 
makin mengglobal, iptek yang makin  
menghebat,  semuanya ini  menuntut  

ketersediaan sumber daya manusia 
yang handal.

Menurut ASA, aparatur peradilan 
agama tidak boleh terlambat, teru-
tama hakim harus kembali ke kampus 
(back to campus) mengenyam pendi-
dikan yang setinggi-tingginya. Kalau 
tidak, kemajuan zaman tidak terke-
jar lagi dan peradilan agama akan 
kembali terpuruk. “Apakah kita tidak 
trauma dengan masa lalu kita yang 
suram. Sekaranglah waktunya untuk 
bangkit kembali menjawab tantangan 
zaman,” pesannya.

Melalui program mutasi ke seluruh 
nusantara, hakim akan memperoleh 
pengalaman yang luas. Perpaduan 
antara pendidikan tinggi dan pen-
galaman yang luas, akan melahirkan 
hakim yang profesional. Dari pengeta-
huan yang didukung oleh pengalaman 
yang luas, seorang hakim akan  den-
gan  mudah  memahami  dan  men-
guasai  teknis  peradilan  yang  men-
jadi syarat mutlak bagi keberhasilan 
seorang hakim, bahkan akan lebih 
mendalami rasa keadilan dan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut hemat Andi Syamsu 
Alam, tantangan yang harus diha-
dapi ke depan yaitu muncul anggapan 
bahwa kalangan hakim Pengadilan 
Agama lemah, tidak mengerti hukum 
acara dan lain-lain. Anggapan itu tak 
sepenuhnya salah, sebab memang 
Pengadilan Agama sejak awal 
berdirinya ditangani oleh sarjana atau 
hakim yang belum berpengalaman. 
Kalangan Pengadilan Agama agaknya 
memang sakit hati, namun sengsara 
telah membawa nikmat, sebab, den-
gan tantangan itu mereka termotivasi 
untuk belajar lagi di fakultas hukum 
dan mengambil disiplin ilmu hukum, 
bahkan, ada yang melanjutkan ke jen-
jang Magister Hukum dan Doktor di 
bidang ilmu hukum.

Andi Syamsu Alam berharap ke 
depan, Peradilan Agama banyak 

melahirkan para ahli hukum dan ahli 
syariah. “Apakah kekuasaan tetap 
saja terbatas pada pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama? Dulu 
ada yang bertanya, apakah tidak perlu 
diperluas pada penanganan seng-
keta ekonomi syariah dan lain-lain. 
Dulu ada juga keinginan Pengadilan 
Agama diberi nama dan difungsikan 

sebagai Pengadilan Keluarga seperti 
family court di Melbourne Australia? 
Lalu, apakah tidak perlu ada hakim 
jinayat atau pidana yang mengadili 
keluarga yang menganiaya anggota 
keluarganya? Itu dilakukan pada fam-
ily court di Australia. Sekarang istilah 
itu dipandang tidak tepat, ada usul 
supaya diberi nama “Pengadilan Sya-
riah”, bukan Pengadilan Keluarga,” 
ungkapnya.

Secara khusus, tim redaksi Majalah 
Digital Peradilan Agama Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, memberi-
kan apresiasi yang tinggi dan ungka-
pan doa, kiranya Haji Andi Syamsu 
Alam dan keluarga, selalu diberikan 
kekuatan oleh Allah SWT, meskipun 
tidak berada lagi di lingkungan Pera-
dilan Agama. Mengutip penuturan 
beliau yang bernas, relijius, dan pas-
rah total dalam setiap berjumpa den-
gan aparatur peradilan agama; “Akh-
irnya, hanya kepada Allah Ta’ala 
jua saya memohon ampun, kepada-
Nya jua saya mengembalikan seg-
ala persoalan.” 

(Alimuddin).

Andi Syamsu Alam 
berangkat dari niat untuk 

mengantar peradilan agama 
semakin eksis sesudah dia 

mengalami mati suri akibat 
politik hukum kolonial. 

SOSOK
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Sejak tahun 2003, Mahkamah 
Agung telah menginisiasi 
pengintegrasian mediasi ke 

dalam sistem penanganan perkara di 
Pengadilan. Tujuannya untuk men-
gurangi penumpukan perkara dan 
meningkatkan akses masyarakat ter-
hadap keadilan.

Sayangnya, hingga 10 tahun lebih 
berlalu semenjak Surat Edara Mahka-
mah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ten-
tang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
diterapkan dan kemudian diperba-
harui dengan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
tingkat keberhasilan program terse-
but masih jauh dari menggembirakan.

Berdasarkan survey yang dilaku-
kan oleh Indonesian Institute of Con-
lict Transformation (IICT) terhadap 

16 pengadilan percontohan di wilayah 
Jabodetabek pada tahun 2013, dite-
mukan bahwa tngkat keberhasilan 
mediasi di PN pada tahun 2011 sebe-
sar 2,94% dan pada tahun 2012 sebe-
sar 3,62%. Sementara tingkat keber-
hasilan di PA pada tahun 2011 sebesar 
4,42 pada tahun 2011 dan pada tahun 
2012 sebesar 5,35. Dari data tersebut, 
secara rata-rata tingkat keberhasilan 
mediasi di PN dan PA naik dari 3,79% 
pada tahun 2011 menjadi 4,77% pada 
tahun 2012.

Kondisi yang tidak jauh berbeda di 

Postur  Perkara

Mendorong Peningkatan 
Keberhasilan Mediasi di 
Peradilan Agama

temukan dalam survey yang dilaku-
kan oleh Tim Harian Kelompok Kerja 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Mahkamah Agung RI terhadap sejum-
lah Pengadilan Agama di Jawa Barat 
dan Lombok.

Mengapa Tingkat Keberhasilan 
Masih Rendah

Rendahnya tingkat keberhasilan 
mediasi selama ini ditengarai dise-
babkan oleh beberapa faktor. Per-
tama, mediasi belum dilaksanakan 
secara maksimal, baik menyangkut 

proses mediasi yang dilakukan oleh 
mediator maupun proses adminis-
trasi yang dilakukan oleh aparatur 
administrasi. Mediasi masih bersifat 
proforma dan dilaksanakan seke-
dar untur menggugurkan kewajiban 
yang telah ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1 Tahun 2008. Ketersediaan media-
tor bersertifikat juga belum merata di 
semua Pengadilan. Pada tahun 2014, 
Badan Litbang Diklat Mahkamah 
Agung RI hanya melakukan sertifikasi 
terhadap 270 orang hakim, yang ter-
diri dari 115 orang hakim Peradilan 
Umum, 110 orang hakim Peradilan 
Agama, dan 45 orang hakim Peradilan 
Tata Usaha Negara. Meskipun jumlah 
ini jauh lebih besar dari yang terserti-
fikasi pada tahun 2013 yang hanya 
60 orang, masing-masing 30 orang 
hakim dari Peradilan Umum dan 30 
orang hakim dari Peradilan Agama, 
jumlahnya masih jauh dari jumlah 
hakim yang semestinya memperoleh 
pelatihan dan sertifikasi.

Selain faktor ketersediaan hakim 
mediator bersertifikat, proses admin-
istrasi mediasi juga belum maksi-
mal, terindikasi dari tidak terisinya 
secara utuh register mediasi di tiap-
tiap satker. Kondisi ini pada akhirnya 
menyulitkan untuk mendapatkan 
data mediasi yang akurat secara nasi-
onal.
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Kedua, adanya keengganan para 
pencari keadilan untuk memanfaat-
kan mediasi sebagai alternatif penye-
lesaian sengketa.  Keengganan ini tim-
bul karena berbagai alasan, seperti 
pandangan bahwa perkara mereka 
tidak perlu dimediasi karena sebel-
umnya sudah pernah diupayakan per-
damaian oleh para pihak sendiri, kel-
uarga maupun anggota masyakarat 
lainnya, sehingga kedatangan mereka 
ke pengadilan adalah sebagai jalan 
terakhir, kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang mediasi, renda-
hnya dukungan kuasa hukum dalam 
proses mediasi, dan lain sebagainya.

Ketiga, dalam beberapa perkara, 
seperti perkara-perkara perceraian 
dan gugatan harta bersama, aturan 
keberhasilan yang ditawarkan oleh 
Perma No. 1 Tahun 2008 masih terlalu 
sempit. Perma belum memberikan 
peluang bagi tercapainya kesepaka-
tan sebagian (partial settlement) atas 
keseluruhan perkara. Acapkali ter-
jadi, para pihak tidak berhasil menca-
pai kesepakatan dalam perkara per-
ceraian, tetapi mencapai kesepakatan 
terhadap hal-hal yang menjadi akibat 
perceraian, seperti harta bersama, 
pengasuhan anak dan pembayaran 
nafkah iddah dan mut’ah. Atau dalam 
perkara harta bersama, para pihak 
hanya mencapai kesepakatan ter-
hadap sebagian objek perkara, tetapi 
masih berselisih pada sebagian lain-
nya. Karena persyaratan keberhasilan 
yang begitu kaku, kesepakatan-kese-
pakatan yang dicapai oleh para pihak 
akhirnya menjadi gugur dan mediasi 

dinyatakan tidak berhasil.

Perlu Berbagai Perubahan Kebijakan
Mediasi sebagai alternatif peny-

elesaian sengketa sejatinya dapat 
memberikan akses yang lebih baik 
terhadap keadilan bagi pihak-pihak 
yang bersengketa. Tercapainya kes-
epakatan para pihak dalam proses 
mediasi dapat menyelesaian sengketa 
secara lebih cepat, sederhana den-
gan biaya yang jauh lebih murah dari 
proses litigasi.

Untuk mendorong peningka-
tan keberhasilan mediasi tersebut, 
kedepan mediasi perlu didukung 
oleh kebijakan-kebijakan yang lebih 
suportif. Pertama, norma-norma 
mediasi yang tercantum dalam Perma 
Nomor 1 Tahun 2008 perlu ditinjau 
kembali. Dibutuhkan norma-norma 
yang lebih jelas mengatur tentang 
kewajiban aparatur pengadilan ter-
hadap mediasi, mulai dari pimpinan 
hingga pelaksana. Selain itu, diperlu-
kan pengaturan yang lebih detil untuk 
mendorong para pihak agar bersedia 
mengikuti mediasi yang telah diperin-
tahkan oleh Pengadilan. 

Bagi Pengadilan Agama, diperlu-
kan aturan-aturan yang lebih jelas 
mengenai perkara-perkara yang 
harus dan tidak perlu menempuh 
proses mediasi. Selama ini karena 
Pasal 4 menyebutkan semua sengketa 
yang diajukan ke Pengadilan Tingkat 
Pertama, banyak perkara yang semes-
tinya tidak perlu dimediasi akhirnya 
diwajibkan menempuh upaya perda-
maian tersebut, seperti pembatalan 

perkawinan, pengesahan nikah yang 
dilakukan secara kontentius, dan wali 
adhol.

Selain itu, diperlukan pengaturan 
yang lebih luwes dalam penentuan 
kriteria keberhasilan mediasi. Con-
tohnya pada perkara perceraian yang 
dikumulasi dengan gugatan harta 
bersama, pengasuhan anak dan tun-
tutan nafkah. Tidak sedikit perkara 
yang telah berhasil mencapai kes-
epakatan pada hal-hal yang bersifat 
assesoir kemudian dinyatakan gagal 
mediasi karena perkara perceraian-
nya tidak berhasil dimediasi. Jika ada 
pengaturan-pengaturan mengenai 
kesepakatan sebagian atas seluruh 
perkara yang disengketakan, boleh 
jadi akan memberikan peluang keber-
hasilan yang lebih baik dari yang 
selama ini dilakukan.

Kedua, intensifikasi pengisian reg-
ister mediasi dan pelaporan mediasi 
secara teratur, baik kepada Pengadi-
lan Tinggi Agama maupun Badilag. 
Upaya ini akan mempermudah akses 
pendataan secara nasional terhadap 
hasil-hasil mediasi.

Ketiga, peningkatan kapasitas 
hakim dalam melakukan mediasi. 
Jika pun program sertifikasi belum 
menyentuh semua hakim, adanya 
crash program yang dimaksudkan 
untuk mempercepat peningkatan 
kecakapan hakim mediator akan san-
gat bermanfaat dan dapat berkontri-
busi positif bagi peningkatan hasil 
mediasi.

Terbentuknya Kelompok Kerja 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Mahkamah Agung Republik Indonesia 
yang tengah mempersiapkan revisi 
terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2008 
serta aturan-aturan lainnya mengenai 
mediasi di Pengadilan mudah-muda-
han dapat menjadi langkah yang baik 
untuk meningkatkan keberhasilan 
mediasi di Pengadilan. Semoga.

[Rahmat Arijaya, Mohammad Noor]
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Rabu, 04 September 2014, saya, 
Suhartono, Hakim Pengadilan 
Agama Sidoarjo, melakukan 

debut internasional pertama sebagai 
presentator pada qolloqium yang 
diselenggarakan oleh  ISRA (Inter-
national Shari’ah Research Academy) 
dalam forum International Colloquium 
for Islamic Finance 2014 (IICIF), ber-
tempat di  Multipurpose Hall lantai 3 
Bank Negara Malaysia. 

Kesempatan itu datang ketika 
Universitas Airlangga (UNAIR) tem-

pat saya menempuh studi Program 
Doktor Ekonomi Islam, mengikutkan 
hasil riset yang saya lakukan tentang 
ekonomi syariah pada lomba karya 
ilmiah tingkat internasional yang 
diselenggarakan oleh Bank Negara 
Malaysia –patron dari ISRA- dengan 
tema: “The Role of Islamic Finance in 
Socio Economic Development: Ideals 
and Relaities”. 

Setelah melalui proses seleksi, Dr. 
Shamsiah Mohamad (koordinator 
IICIF) via email menyatakan bahwa  

paper saya yang berjudul “Moslem 
Boarding School’s Role in Accelerat-
ing Islamic Economic Growth in East 
Java” terpilih sebagai salah satu karya 
ilmiah yang terpilih untuk dipresenta-
sikan dihadapan para pakar ekonomi 
syariah, peneliti, praktisi, akade-
misi, mahasiswa dan pelaku industri 
ekonomi syariah dalam forum ISRA 
International Colloquium for Islamic 
Finance di Kuala Lumpur.

Awalnya ada perasaan bimbang 
untuk menghadiri acara tersebut, 

“HAKIM PENGADILAN AGAMA 
DI FORUM INTERNASIONAL”

H. Suhartono, S. Ag., S.H., M.H.
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karena saya sadar dengan kedudu-
kan saya sebagai hakim, tentu tidak 
mudah untuk dapat bertindak sebagai 
narasumber di luar negeri tanpa ijin 
dari pimpinan di Mahkamah Agung. 
Alhamdulillah, YM. Bapak Ketua MA 
RI (Dr. H.M. Hatta Ali, MH.), YM. Bapak 
Dirjen Badilag (Dr. H. Purwosusilo, 
MH.). maupun Bapak KPTA Surabaya 
(Dr. H.M. Rum Nessa, M.H.) berkenan 
memberikan restu dan dukungannya 
untuk saya. 

Disamping itu tidak kalah pent-
ingnya juga dukungan pimpinan dan 
segenap keluarga besar Pengadilan 
Agama Sidoarjo dan pihak kampus 
UNAIR. Akhirnya pada tanggal 01 
Agustus 2014 sya bertolak ke Kuala 
Lumpur-Malaysia tepatnya di Gedung 
Sasana Kijang Bank Negara Malaysia.

Saya kira sangat manusiawi jika 
saya merasakan secercah surprise dan 
bangga karena dapat nama mewakili 
nama besar Pengadilan Agama & 
Mahkamah Agung dalam sebuah 
forum internasional. Perasaan saya 
yang dapat duduk sejajar dengan para 
pakar ekonomi syariah kaliber dunia 
sungguh tidak dapat dilukiskan den-
gan kata-kata.

Sekedar gambaran, forum qol-
loquium adalah forum internasional 
yang diselenggarakan oleh lem-
baga International Shari’ah Research 
Academy for Islamic Finance  (ISRA), 
sebagai pusat riset keuangan Islam 
yang berafiliasi dengan Bank Negara 
Malaysia. Mulai tahun 2014, forum 
International Colloquium for Islamic 
Finance berfungsi sebagai The Global 
Islamic Finance Forum (GIFF), yakni 
ajang interaksi efektif antara para 
pakar ekonomi Islam, ulama, akade-
misi, mahasiswa dan pelaku industri 
lainnya, dengan melibatkan kampus-
kampus yang mempunyai komitmen 
tinggi terhadap studi pengembangan 
ekonomi syariah, seperti: Durham 
University (UK), Al-Sharjah Univerty 

(UAE), INCEIF, IIUM, UKM, UTM dll, 
dengan tujuan meningkatkan upaya 
kolaboratif yang berkaitan dengan 
studi tentang isu-isu kontemporer 
di industri keuangan syariah baik 
regional maupun global. 

ISRA bertujuan untuk mempro-
mosikan inovasi dan dinamika eko-
nomi Islam, sehingga dengan demikian 
akan memperluas batas-batas keuan-
gan Islam, melalui penelitian dan dia-
log intelektual antara praktisi, akade-
misi, regulator dan akademisi, baik di 
arena domestik maupun internasional. 
Diharapkan bahwa dengan penelitian 
yang lebih besar dengan nuansa dialo-
gis, dan saling respek akan memben-
tuk komunitas global industri keuan-
gan syariah yang sinergis.

Banyak pelajaran yang saya petik 
dalam forum itu, yang paling utama 
adala karena saya mendapatkan kes-
empatan langka untuk sharing penge-
tahuan dengan para tokoh-tokoh sep-
erti Prof. Dr. Salah Salhi (Univ. Of Ferht 
Abbas Algeria), Prof Dr. Mohamad 
Akram Laldin (The Executive Direc-
tur ISRA), Prof Dr. Said Bouheraoua, 
Prof. Dr. Maisarah Ahmad, dan para 

delegasi dari kampus-kampus yang 
concern terhadap isu-isu strategis 
industri keuangan syariah dari ber-
bagai negara dunia, termasuk Indo-
nesia yang diwakili oleh Mr. Ascarya 
(Deputi Riset BI). 

Ke depan, masih banyak forum-
forum serupa di negara lain seperti 
tawaran dari Turki, Pakistan dan lain-
lain, dan saya harap mudah-mudahan 
ini bukanlah kesempatan terakhir, 
tidak hanya untuk saya, tetapi juga 
seluruh Hakim-hakim di Indonesia, 
untuk menunjukkan bahwa Hakim-
hakim Pengadilan Agama juga mampu 
berkarya di tingkat internasional.

Terakhir, untuk satker Pengadilan 
Agama Sidoarjo tempat saya bertugas, 
saya selalu berharap agar dapat  mem-
bantu tugas pimpinan baik tenaga 
dan fikiran secara maksimal. Bagi 
saya, ada dua pantangan yang tidak 
boleh dilanggar dalam menjalankan 
tugas sebagai prajurit, yakni: pantang 
menolak tugas dan pantang menger-
jakan tugas tidak selesai, inilah yang 
menjadi suplemen untuk terus dapat 
berprestasi. Amin.

[Disunting oleh Ade Firman Fathony]
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Mengenakan peci dan batik 
lengan panjang, Drs. H. 
Syaifuddin, S.H., M.Hum. 

tersenyum lepas. Di atas panggung, 
pada Peringatan 25 Tahun Undang-
Undang Peradilan Agama di Bandung, 
24 September 2014, Ketua Pengadi-
lan Agama Stabat itu menerima peng-
hargaan bergengsi.

PA yang dipimpinnya berhasil 
menjadi nomor wahid dalam lomba 
Implementasi SIADPA Plus dan lomba 
Pelayanan Publik dan Meja Informasi.

Lomba Implementasi SIADPA Plus 
pada dasarnya untuk mengukur kual-
itas business process di pengadilan 
agama menggunakan teknologi infor-
masi dan berpedoman kepada Pola 
Bindalmin telah berjalan dengan baik. 
Sementara Lomba Pelayanan Publik 
dan Meja Informasi untuk mengu-
kur kualitas pelayanan kepada pen-
cari keadilan dan masyarakat pada 
umumnya yang menjadi pengguna 
pengadilan agama.

“Terima kasih atas penghargaan 
ini. Kesuksesan ini merupakan kesuk-

Raih ISO, 
PA Stabat 
Jadi Hebat
Pertama di lembaga peradilan. 
Mendapat apresiasi dari 
pimpinan Mahkamah Agung. 
Jadi sasaran studi banding.
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sesan bersama antara pimpinan, peja-
bat dan seluruh pegawai PA Stabat,” 
ujar pria berkacamata itu.

Sebelumnya, pada Agustus 2014, 
PA yang berada di wilayah PTA 
Medan ini telah meraih Sertifikat ISO 
9001:2008 di bidang pelayanan. Serti-
fikat itu diberikan oleh lembaga dari 
Australia, SAI Global, dengan asistensi 
dari CV Prima Indonesia Consulting.

ISO adalah sebutan yang lebih 
populer dari lOS atau International 
Organization of Standardization. 
Organisasi inilah yang menetapkan 
Standar Sistem Manajemen Mutu. IOS 
diubah jadi ISO agar selaras dengan 
istilah dari bahasa Yunani “ISOS” yang 
berarti sama.

Dengan menerima Sertifikat ISO 
9001:2008, berarti PA Stabat dini-
lai telah memenuhi  Standar Sistem 
Manajemen Mutu yang berlaku secara 
internasional. PA Stabat berhasil 
menyamakan apa yang tertulis di ber-
bagai SOP (Standard Operating Pro-
cedure) dengan apa yang diterapkan 
sehari-hari.

Prosesnya Panjang
Kepada Tim Redaktur majalah ini, 

Syaifuddin bercerita bahwa prakarsa 
untuk menerapkan Standar Sistem 
Manajemen Mutu yang ditetapkan ISO 
berasal dari dirinya. “Awalnya, saya 
mendapat informasi dari istri saya 
yang seorang guru. MAN I Medan, 
tempatnya mengajar, mendapat ISO. 
Kalau MAN saja bisa, masa PA tidak 
bisa,” ujarnya.

Dari situlah kemudian Syaifuddin 
berburu informasi mengenai serti-
fikasi ISO. Kebetulan, di Medan ada 
lembaga yang menjadi konsultan ISO, 
yaitu CV Prima Indonesia Consult-
ing. Setelah menjalin komunikasi, 
didapatlah informasi yang mema-
dai mengenai langkah-langkah yang 
harus ditempuh.

Ternyata tidak gampang. Pertama, 

Syaifuddin harus sanggup meya-
kinkan anak buahnya bahwa apa yang 
digagasnya ini bermanfaat buat organ-
isasi, di samping akan menuai gengsi 
tersendiri. Ini sangat penting, karena 
penerapan Standar Sistem Manaje-
men Mutu meniscayakan keterlibatan 
seluruh unsur dalam organisasi, 
mulai pimpinan hingga pelaksana. 
Kedua, belum pernah ada pengadilan 
di bawah Mahkamah Agung—yang 
jumlahnya 800an—yang mendapat 
Sertifikat ISO. Dan ketiga, tidak ada 
anggaran dari DIPA untuk melakukan 
inovasi itu.

Dihadapkan pada tiga tantangan 
yang berat itu, Syaifuddin tidak lem-
par handuk. “Iso ora iso kudu iso,” 
ucapnya, menirukan filosofi hidup 
Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, 
S.H., M.H. Maksudnya, bisa tidak bisa 
harus bisa.

Agar bisa meyakinkan anah 
buahnya, Syaifuddin membikin per-
temuan rutin. Sepekan bisa tiga kali. 
Pertemuan-pertemuan itu diseleng-
garakan pagi hari sebelum memulai 
pelayanan. Di situ ia memberi gam-
baran manfaat ISO buat lembaga dan 
individu-individu yang ada di dalam-
nya, serta buat masyarakat luas. 
Sempat ada beberapa pegawai yang 
resisten, upaya ‘cuci otak’ itu sukses 
dilakukannya.

Karena belum ada pengadilan dan 

unit kerja di bawah MA yang meraih 
ISO, di samping meminta nasehat 
konsultan, Syaifuddin juga menjalin 
kontak dengan beberapa pejabat MA. 
Salah satu yang gigih membantu dan 
mengawalnya ialah Dirjen Badilag, Dr. 
H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Soal anggaran yang tak tersedia di 
DIPA, Syaifuddin memutuskan untuk 
merogoh kocek sendiri, bersama 
beberapa pejabat PA Stabat lainnya. 
Untuk menerapkan Standar Sistem 
Manajemen Mutu pada tahap awal, 
dibutuhkan setidaknya biaya Rp 20 
juta. 

Setelah ketiga tantangan itu berha-
sil diatasi, PA Stabat segera meneken 
kerja sama dengan CV Prima Indone-
sia Consulting yang jadi penghubung 
SAI International yang bermarkas di 
Australia. Beres di atas kertas, PA Sta-
bat beranjak memberesi apa yang ada 
di lapangan.

Pada 7 Maret 2014, PA Stabat 
secara resmi memulai penerapan  
Standar Sistem Manajemen Mutu. Ada 
sebelas tahap yang mesti dijalankan 
PA Stabat untuk itu, yaitu: [1] Komit-
men Manajemen; [2] Pembentukan 
Tim ISO; [3] Kajian Awal Sistem; [4]. 
Pelatihan Kesadaran; [5] Pengemban-
gan Sistem; [6] Penerapan Sistem; 
[7]  Pelatihan Audit Mutu Internal; 
[8] Audit Internal, temuan-temuan 
dan tindakan perbaikan; [9] Tinjauan 
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Manajemen; [10] Audit Sertifikasi; 
[11] Penerimaan Sertifikat ISO.

Beragam Keunggulan
Prasyarat penerapan Standar 

Sistem Manajemen Mutu ialah adanya 
pedoman kerja yang baku seperti SOP 
dan sejenisnya. Setelah itu, seluruh 
sumber daya dikerahkan agar apa 
yang tertuang dalam pedoman kerja 
itu dapat terlaksana dengan baik. 
Untuk itu, seluruh aparatur PA Stabat 
harus mempelajari dan melaksanakan 
SOP. Selain itu, sarana dan prasarana 
yang ada, khususnya SIADPA Plus 
sebagai penunjang kerja utama, harus 
digunakan secara optimal agar apa 
yang tertuang dalam SOP dapat ter-
penuhi. Karena goal dari semua itu 
adalah kualitas pelayanan, maka PA 
Stabat menjaring pendapat pengguna 
PA Stabat mengenai kepuasan mereka 
terhadap pelayanan yang diberikan 
PA Stabat. 

Kata kunci dari semua itu adalah 
terukur. Baik proses kerja maupun 
hasilnya harus dapat diukur. Karena 

itu diperlukan alat ukur berbasis 
teknologi informasi agar hasilnya 
valid dan mudah didokumentasikan.

Sebagai contoh, dalam penyele-
saian perkara, PA Stabat mengambil 
waktu yang paling cepat. “Perkara 
putus hari ini, minutasi hari ini juga,” 
kata Syaifuddin.

Pergerakan berkas perkara dapat 
dideteksi melalui aplikasi yang dibuat 
PA Stabat—aplikasi modifikasi dari 
SIADPA Plus. Seumpama ada panitera 
pengganti yang belum tuntas melaku-
kan minutasi, maka ada informasi 
atau notifikasi di aplikasi itu. Pimpi-
nan PA, majelis hakim dan pegawai 
yang lain bisa melihat notifikasi itu. 
Dengan begitu, kinerja individu bisa 
dikontrol.

Karena terdokumentasikan den-
gan baik, aplikasi itu juga bisa menun-
jukkan usia perkara: perkara yang 
telah diputus dan sudah diminutasi; 
perkara yang telah diputus tapi belum 
diminutasi; dan perkara yang belum 
diputus dan belum diminutasi.

“Keadaan perkara tiap majelis juga 

bisa diketahui. Perkara mana saja 
yang belum putus,” kata Syaifuddin.

Aplikasi yang sama bisa digunakan 
untuk melihat kinerja pegawai-pega-
wai lainnya, termasuk kinerja jurusita 
pengganti menyampaikan relaas atau 
panggilan sidang. Bahkan aplikasi 
ini bisa secara otomatis menghitung 
panjar biaya perkara, tanpa harus 
menggunakan kalkulator lagi, setelah 
seorang pendaftar menyebutkan ala-
mat tempat tinggalnya.

Selain mengoptimalkan modifikasi 
SIADPA Plus, agar mampu memenuhi 
Standar Sistem Manajemen Mutu, 
PA Stabat mendayagunakan layanan 
Meja Informasi sebagai garda depan 
pelayanan, sebelum mereka mendaf-
tarkan perkara, menunggu antrian 
sidang atau mengambil putusan/akta 
cerai. 

Di samping itu, agar pelayanan 
kian memuaskan, PA Stabat dileng-
kapi dengan fasilitas ibu menyusui, 
tempat bermain anak, P3K, berbagai 
papan informasi manual serta ele-
ktronik, serta terdapat pembedaan 

Jajaran Pengadilan Agama Stabat berpose bersama Sekretaris Mahkamah 
Agung RI, Dirjen Badilag dan Pejabat MA lainnya usai penganugerahan 
sertifikat ISO.
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yang jelas antara ruang pelayanan 
publik dan ruang aparatur pengadi-
lan.

Tidak Mau Mandeg
Sekretaris MA Nuhadi, S.H., M.H., 

yang berkunjung langsung ke PA Sta-
bat, mengaku sangat terkesan. “PA 
Stabat ini luar biasa. Inilah satker per-
tama di antara lebih dari 800 satker 
di bawah MA yang meraih ISO. Satker-
satker yang lain harus meniru,” ujar 
Sekretaris MA, yang datang bersama 
para pejabat eselon I dan II, serta 
pimpinan pengadilan dari empat ling-
kungan peradilan di wilayah Suma-
tera Utara.

Karena telah mengharumkan MA, 
menurut Nurhadi, PA Stabat layak 
diberi reward. Selain mendapat peng-
hargaan dari Badilag, PA Stabat juga 
akan memperoleh mobil dinas baru 
sebagai lambang prestasi. 

Dirjen Badilag juga memberi apr-
esiasi tinggi kepada PA Stabat. Menu-
rutnya, prestasi PA Stabat—yang 
merupakan satu di antara 388 satker 
di lingkungan peradilan agama—
telah menginspirasi pengadilan-pen-
gadilan lain, bukan saja di lingkungan 

peradilan agama, tapi juga di lingkun-
gan peradilan umum, militer dan tata 
usaha negara.

“Semoga satker-satker lainnya di 
lingkungan peradilan agama dapat 
mengikuti jejak PA Stabat,” kata Pur-
wosusilo, yang kini menjadi hakim 
agung sekaligus Plt Dirjen Badilag.

Apresiasi juga datang dari berb-
agai kalangan. Terbukti, setelah resmi 
meraih Sertifikat ISO, banyak apara-
tur pengadilan mengadakan studi 
banding ke Stabat, mulai dari PA Pan-

dan, MS Idi, PTA Palembang, hingga  
PTTUN Medan.

Mendapat apresiasi bertubi-tubi, 
Syaifuddin tak mau berhenti. Jika 
diberi kesempatan, ia akan terus 
membuat inovasi. Salah satu yang 
akan diwujudkannya dalam waktu 
dekat ialah aplikasi pendaftaran 
perkara secara online.

Sadar bahwa dirinya tak mung-
kin selamanya jadi Ketua PA Stabat, 
kepada pejabat teras MA, Syaifuddin 
menitip pesan. “Nanti yang meng-
gantikan saya harus orang yang betul-
betul mengerti tentang ISO. Kalau 
tidak, ini akan mandeg. Saya titipkan 
ke Top Manager berikutnya, Pak Tarsi 
(Wakil Ketua PA Stabat—red),” tan-
dasnya.

Itu bisa dimengerti. Sertifikat ISO 
bukanlah pohon pisang yang sekali 
berbuah langsung mati. Penerapan 
Standar Sistem Manajemen Mutu 
harus berkesinambungan. Audit akan 
dilakukan tiap tahun.

Sambil menunggu audit berikut-
nya tahun depan, untuk sementara 
bolehlah PA Stabat mengatur nafas 
sambil menggelar syukuran, dengan 
memotong nasi tumpeng dan ber-
nyanyi kasidahan.  

[Hermansyah]
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Pengadilan Agama Kangean adalah 
salah satu dari dua Pengadilan 
Agama yang berada di Kabupaten 

Sumenep (Yurisdiksi PTA Surabaya). 
Resmi berdiri berdasarkan Surat Kepu-
tusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 
1983 tanggal 25 September 1983 dengan 
Klasifikasi Pengadilan Agama Kelas II. 
PA Kangean yang terletak di kecamatan 
Arjasa Pulau Kangean, sekitar 98 mil laut 
dari ujung timur pulau Madura, atau di 
atas pulau Bali, mewilayahi 3 Kecamatan, 
yaitu Arjasa, Kangayan dan Sapeken. 

Kepulauan Kangean sendiri  meru-
pakan ex. Kawedanan, memiliki luas 
daratan sekitar 487 km2, dan terdiri 
lebih dari 60 pulau-pulau kecil di seki-
tarnya. Penduduk pulau Kangean may-
oritas muslim, bahkan bisa dikatakan 
100 persen muslim dan masyarakatnya 
sangat agamis. Sebagian besar bekerja 
sebagai TKI di Malaysia, selebihnya pet-
ani dan nelayan, hal ini juga yang mem-
pengaruhi besarnya tingkat perceraian di 
PA Kangean akibat ditinggal bekerja ke 
luar negeri.

Awal Agustus 2009 adalah kali per-
tama saya bersama tiga orang Hakim 
muda menginjakkan kaki di pulau Kan-
gean. Setelah menempuh perjalanan 
laut dengan kapal Sumekar sekitar 10 
jam dari pelabuhan Kalianget Sumenep, 
akhirnya sampai juga di pelabuhan Batu 
Guluk Kangean dengan disambut oleh 

PA Kangean:
Manzilah Bainal Manzilatain 
Tempat Kelahiran Web 
Perkara.Net

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.
(Hakim PA Kalianda, pernah bertugas di PA. Kangean)
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bapak H. Jamadi, Lc, Cakim PA Kan-
gean, sekarang Hakim di PA Singaraja. 

Seribu satu tanya yang kami 
rasakan, sebab kepulauan kangean 
masih sangat asing, terlebih setelah 
menempuh perjalanan laut yang 
cukup lama dengan kapal yang nyaris 
seadanya. Walau saya pernah menun-
tut ilmu di pulau Madura (tepatnya 
di Kabupaten Sumenep) selama lebih 
6 tahun, tapi sama sekali tidak per-
nah terpikirkan akan datang bahkan 
menetap untuk beberapa tahun di 
pulau ini.

Akses ke pulau Kangean hanya 
bisa dilakukan melalui transportasi 
laut dengan kapal Sumekar milik 
Pemda Sumenep selama lebih kurang 
10-12 jam, dan baru sekitar tahun 
2010 ada penambahan kapal Express 
Bahari dengan waktu tempuh lebih 
singkat sekitar 4 jam, jenis trans-
portasi ini sangat tergantung oleh 
cuaca, angin serta gelombang. Jadwal 
penyeberangan pun tidak setiap hari 
terlebih ketika musim angin barat, 
bisa sampai 2 minggu lebih tidak ada 
penyeberangan ke pulau Kangean 
sehingga suplay BBM dan sembako 
dari seberang (pulau Madura) pun 
akan terhambat. Namun semangat 
pengabdian dan keingintahuan yang 
besar menjadi motivasi tersendiri, 
apalagi setelah merasakan kerama-
han warga dan suasana daerah yang 
serta sangat eksotis.

Berdasarkan laporan akhir tahun 
2013, jumlah pegawai PA Kangean 
sebanyak 13 orang dibantu 10 orang 
tenaga honorer dengan perkara 
yang ditangani tahun 2013 sebanyak 
655 perkara, hal ini mungkin diang-
gap biasa, untuk PA di wilayah Jawa 
Timur, namun yang menjadi luar 
biasa adalah kondisi saat ini (awal 
2014), keberadaan hakim hanya 3 
(tiga) orang, termasuk ketua PA dan 
wakil ketua PA, sehingga hanya ada 
1 majelis yang bersidang, ditambah 

wilayah yuridiksi yang terdiri dari 
pulau-pulau kecil dan sulitnya medan 
yang ditempuh oleh petugas jurusita 
untuk memanggil para pihak serta 
pihak pencari keadilan untuk sampai 
di kantor PA. Oleh karenanya hara-
pan para pihak pencari keadilan yang 
susah payah datang untuk dilayani 
sebaik-baiknya adalah suatu tuntutan 
tersendiri bagi kami.

Banyak hal hal unik sekaligus 
menjadi pengalaman tersendiri yang 
kami rasakan yang mungkin tidak 
kami dapatkan sebelumnya. Terun-
tuk pegawai Pengadilan Agama, khu-
susnya para “laskar IT” yang terbiasa 
dengan listrik 24 jam dan jaringan 
internet tanpa batas serta hotspot 
di mana-mana, harap bersabar dan 
pending dulu angan-angan itu. Listrik 
PLN di Kangean hanya menyala dari 
jam 17.00 (sore) sampai jam 05.00 
(pagi). Kegiatan kantor di siang hari 
sepenuhnya disupport oleh genset  
kantor yang juga harus dibatasi 
penggunaannya agar awet dan tidak 
boros bbm, sebab jika terjadi keru-
sakan, bisa memakan waktu berhari-
hari untuk perbaikan, tidak jarang 
sparepartnya harus didatangkan dari 
seberang, namun hal tersebut menun-
tut kami untuk mencari segala cara 
untuk tetap menjaga agar pelayanan 
tetap tidak terganggu dan ini menjadi 
tantangan tersendiri dan alhamdulil-
lah hingga saat ini pelayanan tidak 
ada yang sampai terhenti.

Sedikit ganjalan suara hati saya: 
Bahan bakar adl hal yang sangat 
pokok di Kangean. Kadang terjadi 
kelangkaan yang disebabkan cuaca 
atau permainan tengkulak, sehingga 
menyediakan kebutuhan bahan bakar 
untuk persediaan satu bulan ke depan 
adl sebuah keniscayaan, tentunya 
harga bahan bakar di wilayah kepu-
lauan di atas harga resmi dari Per-
tamina. Semua ini berdampak secara 
langsung terhadap mahalnya segala 

kebutuhan pokok hidup sehari-hari. 
Akan tetapi, mengapa untuk wilayah 
kepulauan Kangean tidak mendapat 
tunjangan kemahalan?

Untuk akses internet, baru di 
tahun 2012 jaringan Speedy masuk 
mekipun dengan kapasitas bandwith 
yang kecil dan tidak bisa disamakan 
dengan di daratan. Hal itu patut 
disyukuri, sebab sebelumnya untuk 
kebutuhan internet hanya menggu-
nakan modem GSM dengan jaringan 
GPRS, tidak lebih.

Kendala lain yang dirasakan 
adalah ketiadaan Bank/POS persepsi 
yang bisa melayani penyetoran pajak 
atau bukan pajak secara Online Kan-
tor KPPN berada di Kota Pamekasan 
(pulau Madura), demikian juga untuk 
meleges alat bukti dan panggilan 
pihak yang tidak diketahui alamat-
nya melalui Radio Republik Indone-
sia (RRI) harus dibawa ke Sumenep 
sehingga dapat dipastikan pegawai 
yang ditugaskan harus menginap ter-
lebih dahulu sampai urusannya sele-
sai.

Namun ternyata kenyataan tidak 
sesulit yang dibayangkan. Kekhawati-
ran yang muncul sekejap hilang dan 
terobati ketika melihat dan mera-
sakan suasana kerja yang cukup din-
amis serta kreatifitas teman-teman 
dalam menghadapi kondisi yang 
ada. Pola kerja pun sedikit dimodifi-
kasi: “ngantor” di malam hari sudah 
menjadi tradisi sebab siang hari 
lebih difokuskan pada pelayanan 
masyarakat dan malam digunakan 
untuk menyelesaikan administrasi 
perkara termasuk BAS dan Putusan. 
Keberadaan aplikasi SIADPA Plus 
sangat dirasakan manfaatnya dalam 
menunjang seluruh proses adminis-
trasi perkara.

Website yang merupakan etalase 
satker dan media publikasi informasi 
bagi masyarakat merupakan suatu 
kebutuhan dan sangat dirasakan 
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manfaatnya, mengingat banyaknya 
masyarakat Kangean yang merantau 
bahkan bekerja sebagai TKI di luar 
negeri (Malaysia). Hal ini dapat dili-
hat pada respon masyarakat terhadap 
informasi dan panggilan sidang yang 
dipublish. Alhamdulillah hingga saat 
ini website resmi PA Kangean masih 
eksis dengan alamat di www.pa-kan-
gean.go.id.

Kemudian melihat implemantasi 
SIADPA Plus di PA yang semakin 
digiatkan, muncul keinginan agar 
SIADPA Plus bukan hanya menjadi 
aplikasi penunjang administrasi 
perkara namun harus “go publik” dan 
menjadi media informasi perkara bagi 
masyarakat. Dengan memanfaatkan 
kemampuan dan fasilitas apa adanya 
serta modal sedikit nekat, ditambah 
amunisi support dari teman-teman 
tim IT Pengadilan Agama, tahun 2010 
kami bersama pak Priyo Setiawan, 
S.Kom dan Rachmat Bahrudin, 
S.Kom (tim IT PA Kangean), mulai 
membangun portal yang menyajikan 
informasi perkara berbasis Siadpa/
siadpta online di www.perkara.net, 
dengan mengusung moto “dari Kita, 
oleh Kita dan untuk semua”. 

Di luar dugaan ternyata apresiasi 
satker-satker yang lain sangat 

besar terhadap portal ini terutama 
guna melengkapi data seputar 
informasi perkara di website mereka, 
sehingga menuntut kami untuk terus 
mengembangkan aplikasi agar dapat 
menampung data dan informasi 
seluruh satker. Alhamdulillah 
sudah lebih dari 280 PA/PTA yang 
memanfaatkannya secara GRATIS, 
terlebih respon masyarakat sangat 
positif dan dirasakan manfaatnya, 
di portal tersebut juga menyediakan 
menu pesan yang memberikan 
peluang bagi masyarakat untuk 
menanyakan informasi seputar 
perkara, hal ini merupakan suatu 
kebanggaan bagi kami bahwa 
keberadaan www.perkara.net juga 
menjadi salah satu referensi dalam 
pembangunan portal infoperkara.
badilag.net yang menjadi jendela 
informasi dan monitoring data 
perkara Peradilan Agama saat ini. 

Selain itu beberapa apresiasi juga 
diberikan oleh PTA Surabaya atas 
kinerja teman-teman di PA Kangean 
terutama dalam hal laporan rutin dan 
berkala serta administrasi kesekre-
tariatan.

Banyak harapan dan keinginan di 
benak para pegawai yang ditugaskan 
ke wilayah ini, diantaranya perhatian 
dari pemerintah termasuk institusi 
sendiri dalam hal ketersediaan sarana 
dan prasarana termasuk formasi 
pegawai yang ditempatkan di Pen-
gadilan Agama Kangean yang sangat 
minim. 

Sepertinya ada kekhawatiran 
dari rekan-rekan pegawai maupun 
hakim untuk ditempatkan di daerah-
daerah seperti Kangean, mungkin 
di antara penyebabnya adalah 
minimnya informasi tentang daerah 
tersebut dan perlunya pembenahan 
sistem mutasi, paling tidak ada 
kejelasan berapa tahun paling lama 
ditempatkan di sana. Seandainya 
ada ketentuan yang menegaskan 

bahwa untuk daerah-daerah tertentu 
maksimal sekian tahun, kekhawatiran 
itu akan berangsur hilang sebab 
rekan-rekan yang ditempatkan di 
sana akan bisa merencanakan untuk 
langkah kedepannya terutama yang 
menyangkut keluarga dan pendidikan 
anak. 

Dari pengalaman selama 
bertugas di PA Kangean selama 3 
tahun lebih, ada beberapa kesan 
yang menjadi pelajaran berharga 
bagi kami, walaupun kami yakin 
masih banyak daerah-daerah yang 
sama bahkan mungkin lebih sulit 
dari Kangean, bahwa keterbatasan 
bukan alasan bagi kita untuk tidak 
berbuat lebih dan berkarya, justru 
hal itu harus menjadi motivator 
bagi kita untuk lebih maju. Apa 
yang kita dapatkan dan alami 
sekarang patut dan harus kita 
syukuri, sebab keberadaan sesuatu 
akan sangat kita rasakan dan kita 
butuhkan ketika ketika sesuatu itu 
hilang dari kita. 

Kita tidak akan merasakan 
pentingnya fasilitas listrik, internet 
dan transportasi selagi kita dengan 
mudah untuk mendapatkannya. 
Kebersamaan dan saling mengisi 
menjadi poin penting dalam 
membangun kerja tim yang baik 
serta menjalankan tugas kita sebagai 
abdi negara, sehingga suasana kerja 
akan lebih kondusif serta segala 
permasalahan yang timbul akan 
bisa teratasi. Tidak berlebih jika 
kami mengumpamakan Kangean 
sebagai kawah candradimuka yang 
mengajarkan kami bagaimana 
mengabdi, berkarya dan bersyukur. 
Terima kasih kepada seluruh keluarga 
besar PA Kangean, atas segala 
pengalaman dan pelajaran yang 
diberikan selama ini. 

Salam kangen untuk PA Kangean, 
Mutiara Hitam dari ujung timur Jawa.

**0**

IBRAH

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 5 | Des 201486



WKMA Non Yudisial Minta Hakim 
Serius Laksanakan Mediasi

Waka MA RI Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, S.H., M.H., 
mengunjungi PA Selong, Lombok Timur dalam rangka 
pemantapan persiapan pengadilan percontohan (pilot 
court) untuk mediasi, pada Senin pagi (24/11/2014). Ia 
didampingi oleh Ketua Harian Pokja Mediasi MA RI, Prof. 
Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., KPTA Mataram, Drs. H. 
A. Karim A. Razak, S.H., M.H., Pejabat Kedubes Australia 
untuk Indonesia, Luke Arnold, Registrar Federal Court of 
Australia, Sia Lagos dan pejabat AIPJ.

Hakim Family Court of Australia Takjub 
Melihat Pengadilan Agama Ini 

Hakim Family Court of Australia, Honourable Justice Peter 
John Murphy, sangat terkesan dengan PA Jakarta Pusat.  
Ia berkunjung ke PA ini (8/12/2014) untuk mempelajari 
implementasi konsep Court Excellence. Selain ke PA Jakarta 
Pusat, hakim tinggi yang bertugas Brisbane, Negara Bagian 
Queensland, itu berkunjung ke Mahkamah Agung RI.

Kunjungi PA Selong, Panitera Federal 
Court Australia Puji SIADPA

Sia Lagos, Panitera Pengadilan Federal Australia untuk 
negara bagian Victoria Australia memuji implementasi 
SIADPA yang disampaikannya saat mengunjungi PA 
Selong pada Senin (24/11/2014). Sia Lagos datang ke PA 
di wilayah Lombok Timur itu dalam rangka pemantapan 
persiapan pengadilan percontohan untuk mediasi.

Akhirnya, Purwosusilo dan Amran 
Suadi Jadi Hakim Agung

Setelah menjalani proses seleksi hampir setengah tahun, 
akhirnya Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan 
Wakil Ketua PTA Surabaya Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H. 
dilantik menjadi hakim agung. Pelantikan dan pengambilan 
sumpah dua hakim agung untuk Kamar Agama itu 
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, 
S.H., M.H. di Gedung Sekretariat MA, Selasa (21/10/2014).

Dua Direktur Badilag Lulus Diklatpim II

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. H. 
M. Fauzan, S.H., M.H dan Direktur Pembinaan Administrasi 
Peradilan Agama Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. dinyatakan lulus 
dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 
Angkatan XL yang diselenggarakan Lembaga Administrasi 
Negara, Rabu (12/11/2014).

Ini Hasil Lengkap Survei Kepuasan Publik 
Terhadap Layanan Administrasi Pengadilan

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) baru saja merilis 
hasil survei berjudul “Laporan Baseline Survey Pelayanan 
Publik Pengadilan: Survey Kepuasan Pengadilan 2013”. Pernah 
dicuplik dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, 
laporan hasil survei itu kini dipublikasikan secara utuh. PSHK 
mengadakan survei terhadap empat aspek, yaitu layanan 
administrasi, layanan informasi, bantuan hukum dan tilang.
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Tingkatkan Kualitas SDM, Badilag 
Mempererat Kerja Sama dengan 

Universitas Islam Riyadh

Ditjen Badilag MARI terus mempererat kerja sama 
dengan Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
Riyadh, Arab Saudi, terutama dalam pengembangan SDM 
peradilan agama di bidang ekonomi syariah. Demikian 
diungkapkan Plt Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., 
M.H. saat menyambut kunjungan Direktur Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Dr. Khaled 
Muhammad Al Deham, Jumat (24/10/2014). 

Badilag Sukses Menggelar Tes Calon Peserta 
Diklat Ekonomi Syariah di Arab Saudi

Ditjen Badilag berhasil menyelenggarakanassessment 
test untuk menjaring hakim-hakim peradilan agama yang 
akan mengikuti diklat ekonomi syariah angkatan ke-3 di 
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University Riyadh, 
Arab Saudi, tahun 2014/2015 (23-24/10/ 2014).

Dirbinadmin Badilag Meninjau Sidang 
Terpadu di Sumatera Utara

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen 
Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. meninjau pelaksanaan 
sidang isbat nikah terpadu di Kelurahan Bagan Asahan, 
Kecamatan Tanjung Balai, Kota Asahan, Sumatera Utara, 
Rabu (15/10/2014).

Pelayanan Terpadu PA, KUA dan Disdukcapil 
Dipresentasikan pada Konferensi 

Internasional

Pelayanan terpadu identitas hukum di Indonesia yang 
diinisiasi oleh AIPJ dan dilaksanakan oleh PA, KUA 
dan Dinas Dukcapil, dipresentasikan pada Konferensi 
Internasional ke 7 IACA, (24-26/10/2014), di Sydney 
Australia. Presentasi itu disampaikan oleh Dr. Ridwan 
Mansyur, SH, MH, Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI, 
dengan topik “Increasing Access to Courts for Vulnerable 
Groups: Indonesian Court Experience”.

PTA Medan Jadi Juara Umum

PTA Medan menyandang gelar juara umum pada 
Peringatan 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama di 
Bandung, Rabu (24/9/2014) malam. PTA Medan berhak 
menyandang gelar juara umum karena memperoleh dua 
gelar juara I, yaitu juara I implementasi SIADPA Plus dan 
juara I pelayanan publik dan meja informasi.

Malam Ini, Badilag Peringati 25 
Tahun UU Peradilan Agama

Ditjen Badilag menyelenggarakan Peringatan 25 Tahun Undang-
Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Rabu 
(24/9/2014) malam. Acara monumental ini diselenggarakan 
Badilag di  Hotel Garden Permata, Bandung.
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PTA Banjarmasin dan PA Sungguminasa 
Juara I Penilaian Website

PTA Banjarmasin berhasil menjadi juara I penilaian website 
untuk kategori PTA/MS Aceh tahun 2014. Untuk kategori 
PA/MS, PA Sungguminasa sukses jadi juara I.  Anugerah 
diberikan pada acara Peringatan 25 Tahun Undang-Undang 
Peradilan Agama di Bandung, Rabu (24/9/2014) malam.

PA Stabat Juara I Pelayanan 
Publik dan Meja Informasi

PA Stabat berhasil menjadi juara I. Juara II dan III diraih 
oleh PA Jakarta Pusat dan PA Surabaya. Hal itu diumumkan 
oleh Ditjen Badilag pada acara Peringatan 25 Tahun 
Undang-Undang Peradilan Agama, di Bandung, Rabu 
(24/9/2014) malam.

PA Kotabumi Sukses Gelar Sidang Keliling 
Terpadu Pertama Kali di Lampung 

Bertempat di aula Pemda Lampung Utara (Kamis, 
12-6-2014) digelar sidang Keliling Terpadu kerjasama 
Pengadilan Agama Kotabumi, Kementrian Agama dan 
Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Utara. 

PTA Jambi Raih Peringkat Tiga Pengelolaan 
Website 

Pengadilan Tinggi Agama Jambi kembali mengukir prestasi. 
Website PTA Jambi dinobatkan sebagai website terbaik ke 
tiga untuk kategori pengadilan tingkat banding pada lomba 
yang diselenggarakan oleh Badilag dalam rangka peringatan 
25 Tahun UU Peradilan Agama, Rabu, (24/09/2014).

PA Waikabubak Kembali Meraih 
Penghargaan dari Kantor KPPN Waingapu 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu 
memberikan piagam penghargaan kepada Pengadilan Agama 
Waikabubak atas partisipasinya sebagai Satuan Kerja (Satker) 
Terbaik dalam kategori Rekonsiliasi dan Penyampaian LPJ 
Bendahara Semester I Tahun 2014 untuk Wilayah Kabupaten 
Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.

Tim Bua MA Lakukan Monitoring dan 
Evaluasi Atas Pelaksanaan Penyusun 
Laporan Keuangan di PTA Pekanbaru

 

Tim Bua MA Lakukan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan 
Penyusun Laporan Keuangan di PTA Pekanbaru. Acara dihadiri 
oleh bagian pelaksana/operator yang terdiri dari 1 (satu) 
orang Operator  SAKPA dan 1 (satu) orang Operator SIMAK-
BMN dari satker-satker 3 lingkungan Peradilan (Pengadilan 
Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara).
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Direktur ISRA Malaysia KunjungiMS Banda 
Aceh

MS Banda Aceh dikunjungi oleh ISRA (Internatìonal 
Shariah Research Academy for Islamic Finance) dari 
Malaysia. Rombongan yang terdiri dari direktur ISRA Prof. 
Dr. Mohammad Akram Laldin, tim peneliti ISRA Dr. Hafas 
Furqani MA, Guru Besar UIN Arraniry Banda Aceh Prof. Dr. 
H. Hamid Sarong, SH. MH, mantan ketua PTA Medan Drs. H. 
Sofyan Saleh, SH. MM (9/9/2014).

Selesai Diitsbatkan, Bupati Serahkan Buku 
Nikah Pasutri di Kec. Sebatik Timur 

Bupati Nunukan Drs. H. Basri menyerahkan Buku Nikah 3 
pasangan suami-istri (pasutri), Jum’at (5/9/2014) pagi, di 
Ruang Pertemuan Lantai 1 Hotel Anair, Kec. Sebatik Timur, 
Kab. Nunukan.

PA Bangkinang  Berhasil Melaksanakan 
Eksekusi Damai  Perkara Sengketa Waris

Pengadilan Agama Bangkinang berhasil melaksanakan 
eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang 
Nomor 522/Pdt.G/2013/PA.Bkn, tanggal 10 Maret 
2014  yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Universitas Ibnu Saud Memberi Kabar Gembira

Wakil Rektor Universitas Islam Ibnu Saud Riyadh Dr. Muhammad 
Said Al Alam berkunjung ke Badilag, Selasa (16/12/2014). 
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama 
Badilag, Wakil Rektor Universitas Ibnu Saud memberi kabar 
gembira. Ditegaskannya, pihak Universitas Ibnu Saud siap 
memfasilitasi hakim-hakim peradilan agama yang hendak 
melakukan pelatihan ekonomi syariah di Arab Saudi. 

Pelajari Sengketa Ekonomi Syariah, 
Delegasi MA Berguru ke Bahrain

Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Prof. Dr. 
H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., berkunjung ke Bahrain 
untuk mempelajari penyelesaian sengketa keuangan 
syariah oleh pengadilan di negara Teluk Persia itu pada 
Selasa (2/12/2014). 

Menutup Akhir Tahun PA Cianjur Gelar 
Pelayanan Terpadu, Launching  SMS 

Center Info Perkara Dan BRI-Link

Pemda Kab.Cianjur, Disdukcapil, Kementerian Agama 
Kab.Cianjur dan Pengadilan Agama Cianjur, mengelar  
Pelayanan Terpadu di gedung Bale Rancage Cianjur (Rabu, 
10/12/2014). 
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Professor Tim Lindsey:

PA Harus Bentuk Hakim 
Khusus Ekonomi Syariah

Diantara pakar luar negeri yang 
mempunyai perhatian besar terhadap 
perkembangan hukum dan peradilan 

Indonesia, terutama peradilan 
agama, adalah Professor Tim Lindsey. 
Malcolm Smith Professor of Asian Law 

dan Direktur Centre for Indonesian 
Law, Islam dan Society di Melbourne 
Law School Australia ini amat paham 

dengan perkembangan terkini 
hukum Islam di Indonesia. Publikasi 

dan hasil penelitiannya tentang 
hukum Islam dan keindonesiaan 

tak terbilang jumlahnya.

Foto://pursuit.unimelb.edu.au/profiles/professor-tim-lindsey/
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Akhir November 2014 lalu, tim 
redaksi berhasil mewawan-
cari guru besar hukum yang 

lihai berbahasa Indonesia ini di Lom-
bok, di sela-sela kegiatan seminar 
yang ia pantau. Berikut petikan waw-
ancaranya:

Apa pendapat Prof tentang perkem-
bangan terkini Peradilan Agama?

Untuk beberapa waktu, peradilan 
agama telah menjadi pemimpin dalam 
reformasi peradilan di Indonesia. 
Dan itu masih benar. Kadang-kadang, 
saya kira banyak orang mengkritik 
peradilan di Indonesia tapi mereka 
lupa bahwa Indonesia adalah negara 
berkembang.  Dan semua sistem pera-
dilan di semua negara berkembang 
mempunyai masalah, tidak terkecuali 
Indonesia.

Orang-orang di Indonesia ter-
lalu sering membandingkan sistem 
peradilan Indonesia dengan sistem 
peradilan di negara maju di barat sep-
erti Australia, Amerika dan Belanda. 
Kemudian mereka bilang “Sistem per-
adilan Indonesia sangat jelek”. Sistem 
peradilan Indonesia betul mempu-
nyai masalah, itu tidak diragukan 
lagi. Semua orang tahu itu. Termasuk 
orang pengadilan juga tahu itu. 

Tapi kita harus ‘fair’ tentang ini. 
Sebagai negara berkembang yang 
ekonominya semakin menguat, masih  
banyak yang harus dilakukan. Jadi kita 
memaklumi kelemahan pada sistem 
peradilan. Yang penting adalah, orang-
orang mengetahui kelemahan itu dan 
tahu apa yang harus dilakukan untuk 
memperbaikinya. Jadi kita harus men-
gukurnya dari effective reform yang 
dilakukan daripada melihatnya dari 
kekurangan yang ada.

Dan peradilan agama memainkan 
peranan yang sangat penting dalam 
proses reformasi peradilan sejak leng-
sernya Soeharto, dengan mengambil 
peran besar dalam bidang access to 

justice, legal identity, publikasi putu-
san dan reformasi administrasi di 
Badilag juga. Jadi itu bisa dijadikan 
model apa yang sudah anda lakukan 
dan apa yang harus dilakukan men-
datang.

Di beberapa buku yang anda tulis, 
anda sering menyebut PA sebagai 
‘divorce court’  untuk orang Islam 
di Indonesia. Dengan kewenangan 
tambahan dalam bidang  ekonomi 
syariah, bagaimana anda meman-
dang PA sekarang?

Ya, seperti itu. Penambahan 
kewenangan dalam ekonomi syariah 
itu memang sangat penting. Perluasan 
kewenangan itu seperti menjadikan 

peradilan agama sebagai ‘a genuine 
Islamic court’, tapi penanganan sen-
gketa ekonomi syariah itu kan masih 
sangat jarang dilakukan peradilan 
agama. Sedikit sekali kasus sengketa 
ekonomi syariah itu masuk ke PA.

Diberikannya kewenangan eko-
nomi syariah ke PA itu satu hal, dan 
bagaimana menggunakan kewenan-
gan itu adalah hal lainnya. Dan jum-
lah kasus sengketa ekonomi syariah 
itu sangat sangat kecil. Jika anda lihat 
Basyarnas, sangat jarang juga kasus 
perbankan syariah masuk kesana. 

Tapi pemberian kewenangan baru 
ini ke PA belum merubah banyak hal 
karena sebagian besar kasus yang 
ditangani oleh PA adalah kasus per-

Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama sedang mewancarai 
Prof. Tim Lindsey.
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ceraian, dan mayoritasnya adalah cerai 
gugat. Jadi masih benar bahwa PA itu 
adalah ‘divorce court for women’, 
hehe... But that’s not a bad thing.

Apa anda percaya hakim-hakim PA 
capable dalam menangani perkara 
ekonomi syariah?

Sebagian besar hakim-hakim 
peradilan agama belum pernah 
menangani perkara ekonomi sya-
riah, kecuali perkara cerai, waris dan 
kadang-kadang wakaf. So, their every 
day business is divorce. Dan masalah 
keuangan Islam itu sangat kom-
pleks, benar-benar kompleks. Bah-
kan lebih kompleks daripada bank 
konvensional. Karena anda bisa saja 
mengerti tentang bank konvensional 
tapi bisa jadi tidak mengerti tentang 
bank syariah (Islamic banking). Itu 
sistem yang berbeda.

Jadi, untuk mengerti Islamic bank-
ing, and harus mengerti conventional 
banking. Karena itu adalah kerangka 
untuk melihat dimana posisi per-
bankan Islam. Jadi anda harus mema-
hami persoalan bank konvensional, 
perbankan syariah, fatwa-fatwa MUI, 
KHES, dan semua peraturan dari BI 
dan OJK dan semuanya. Sangat-sangat 
kompleks.

Saya sudah menghadiri banyak 
seminar tentang perbankan Islam 
dengan pakar-pakar ternama, dan 

semua orang bilang ‘woowww... that’s 
so complex’.

Jadi hakim PA punya beban berat ya 
Prof.?

Ya, karena ada dua hal. Pertama, PA 
harus melatih hakim-hakimnya dalam 
hal-hal teknis dan kompleks dalam 
perbankan syariah. Setelah dilatih, 
hakim-hakim PA itu harus mem-
punyai pengalaman dalam menan-
gani sengketa ekonomi syariah yang 
sebenarnya. Saya tahu sudah banyak 
pelatihan tentang itu. Tapi itu tidak 
cukup. Mereka harus punya pengala-
man. And inancial disputes are very 
different to divorce. Very different.

Dan kemudian sampai sekarang 
belum ada semacam kelompok keahl-
ian di PA, seperti yang Anda punya 
dalam Sistem Kamar di Mahkamah 
Agung. Betul, anda harus mengem-
bangkan hal ini. Tidak harus dikasih 
nama ‘kamar’, tapi itu sebuah contoh 
yang bisa diikuti. Anda harus mem-
bangun kelompok hakim yang pakar 
ekonomi syariah, hakim-hakim ter-
baik dalam ekonomi syariah. Itu tidak 
berarti mereka semua harus (hakim 
yang) ulama, tapi harus ada yang 
pakar hal-hal teknis perbankan Islam. 
Keanggotaan idealnya adalah cam-
puran pakar fikih (hakim yang ber-
latar belakang kuat ilmu agama) tapi 
juga harus ada hakim yang mengerti 

sistem ekonomi perbankan. 
Kalau ada kamar seperti itu di 

PA, mungkin itu bisa menarik para 
pencari keadilan. Karena itu harus 
ada bukti dari PA sendiri. Ya dengan 
mendirikan semacam panel itu, atau 
semacam majelis hakim khusus yang 
ahli menangani sengketa ekonomi 
syariah.

Dan satu lagi ya, sorry. Sangat san-
gat super penting, perkara-perkara 
yang nanti ditangani oleh majelis 
khusus itu diselesaikan dengan baik 
supaya publik bisa percaya pada PA. 
Jika perkara-perkara pertama tidak 
dianggap jujur, akurat dan meya-
kinkan, you are in deep trouble. Con-
tohnya, ada satu pengadilan khusus 
di Indonesia yang eksistensinya seka-
rang tidak dipercaya publik karena 
kasus-kasus awal yang ditangani itu 
begitu buruk hasilnya.

Begitu ya Prof?
Ya, masalahnya ialah sampai seka-

rang menurut saya belum ada beber-
apa putusan dari peradilan agama 
tentang perbankan yang sangat meya-
kinkan. karena itu persepsi publik ter-
hadap peradilan agama, oh ini hanya 
divorce court saja. Untuk mengubah 
itu harus ada putusan yang sangat 
meyakinkan publik.

Satu lagi juga, menurut saya, 
salah satu kelemahan dalam sistem 
pendidikan hukum di Indonesia 
ialah kekurang joint degree, gelar 
ganda. Sampai sekarang itu jarang 
ada. Maksud saya, gelar ganda bukan 
dalam arti hukum syariah dan hukum 
konvensional. Memang ada di beber-
apa UIN sekarang ada ditawarkan 
double degree seperti itu, hukum sya-
riah dan hukum umum. Tapi maksud 
saya ialah hukum dan ekonomi, atau 
hukum dan sains atau hukum dan 
pendidikan. Nah itu sudah terbiasa, 
sudah normal di negara-negara maju.

Misalnya saya sendiri, dulu saya 
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lulus dari S1, saya ada dua gelar. S1 
humaniora, bidang sejarah, seja-
rah Indonesia. Dan yang kedua ialah 
hukum. BA dan LLB, ada dua. Sam-
pai sekarang belum ada seperti itu. 
Itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak, 
hakimnya sangat terbatas ilmunya.

Tapi itu kan dari sisi supply, Prof. 
Bukan ranah pengadilan, kan?

Iya betul memang. Tapi ini relevan 
bagi masa depan sistem peradilan 
di Indonesia. Bahwa sekarang ada 
kelemahan yang serius dalam sistem 
pendidikan hukum di Indonesia. Itu 
harus dimodernisasi ditingkatkan 
sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dalam prediksi Prof. Tim, sepuluh 
tahun yang akan datang, peradilan 
agama di Indonesia ini akan seperti 
apa? Apakah cenderung menjadi 
family court atau Islamic court?

Well,  in my view, it’s not about 
being a family court or Islamic court. 
It’s about being a court of  wide juris-
diction. Dan saya kira ada potensi di 
sisi peradilan agama untuk mengam-
bil bidang-bidang yang baru, disamp-
ing hukum ekonomi.

Misalnya apa Prof.?
Eeh.., komersial yang lebih luas 

daripada perbankan dan asuransi. 
Juga saya kira ada kemungkinannya 
di bidang pidana juga. Itu sangat kon-
troversial tapi sudah berlaku di Aceh. 
Ya, banyak bidang di bawah payung 
muamalah atau ekonomi syariah itu. 
Banyak sekali.

Artinya ketika Indonesia sudah 
mengadopsi sistem ekonomi sya-
riah, potensi ekonomi syariah 
dalam lingkup yang lebih luas itu 
akan muncul?

Nah begini, yang sangat menge-
sankan di Indonesia ialah bahwa 
sistem hukum syariah diintegrasi, 
digabung dengan sistem konven-
sional. Daripada di Malaysia. Di 
Malaysia ada sistem syariah yang 
berdiri sendiri dan tidak bisa band-
ing dan kasasi ke pengadilan nasional. 
Itu seperti ada dua atap, dua puncak. 
Menurut saya itu sistem yang menga-
caukan bagi masyarakat.

Lihatlah Malaysia, banyak masalah 
dengan issue yurisdiksi. Sedang di 
Indonesia, karena semuanya di bawah 
satu payung, masalah seperti itu tidak 
muncul. Dan itu berarti ada potensi 
untuk peradilan agama menjadi lebih 
kuat, lebih berdampak tapi masih 
dalam sistem nasional, masih terinte-
grasi.

Identitas peradilan agama sendiri 
ke depan seperti apa Prof menurut 
Anda?

Begini, di Indonesia, sistem hukum 
syariah tidak dianggap sebagai anca-
man bagi sistem nasional karena 
sudah terintegrasi dengan sistem 
nasional. Hanya orang yang garis 
keras yang ekstrim yang memakai 
Islam sebagai ancaman. Masa depan 
peradilan agama bukan berada di sisi 
marjinal, tapi in the center, part of the 
state integrating Islamic tradition with 

state tradition without threatening it. 
Itulah kenapa peradilan agama suk-
ses. 

Ketika potensi kewenangan pera-
dilan agama berubah,  terminologi 
apa yang tepat untuk peradilan 
agama? 

Banyak pengadilan syariah di selu-
ruh dunia. Hanya Indonesia yang meng-
gunakan kata ‘religious court (pengadi-
lan agama)’. Unik, hehehe. Dan sebutan 
itu sedikit lebih moderat dan rendah 
hati. Dan saya lebih suka itu. Jangan 
menyebutnya family court karena 
wewenangnya lebih luas dari itu.

Ada pesan Prof untuk hakim-hakim 
Indonesia?

Maju terus, pantang mundur, 
hehe... Atau dalam kata lain, Indonesia 
sedang dalam masa reformasi. Sudah 
banyak yang dilakukan tapi masih 
banyak juga yang harus dicapai. Dan 
reformasi hukum di negara manapun 
sangat susah. Jauh lebih mudah mere-
formasi kesehatan, pendidikan, infra 
struktur. Reformasi hukum itu sangat 
sulit, mengapa? Karena (reformasi) 
hukum selalu ada nuansa politik. 
Law ixes the rules of politics, politics 
decides law. So, it is a cycle. Dan itu 
membuat reformasi hukum sangat 
sulit, lebih lagi lembaga hukum mis-
alnya pengadilan. Di negara saya juga 
lambat dan susah. 

Selalu tidak mudah untuk mening-
katkan pengadilan dan sistem hukum 
tapi harus dilakukan karena menurut 
saya masa depan demokrasi tergan-
tung pada sistem peradilan. Karena 
itu, tetap semangat!

Untuk mengetahui lebih jauh ten-
tang Professor Tim Lindsey, silahkan 
lihat di link: http://www.law.unimelb.
edu.au/melbourne-law-school/com-
munity/our-staff/staff-profile/user-
name/Tim%20Lindsey

[Achmad Cholil, Rahmat Arijaya, Mohammad Noor]
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Wawancara dengan Direktur LIPIA Jakarta

Dr. Ibrahim Muhammad Al Deham
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Bisakah diceritakan sejarah singkat 
berdirinya LIPIA Jakarta?
Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan 
Arab (LIPIA) adalah sebuah gamba-
ran yang sangat jelas yang menggam-
barkan hubungan bilateral dan ker-
jasama antara Kerajaan Arab Saudi 
dengan Negara Kesatuan Republik 
Idonesia. Lembaga ini didirikan pada 
tahun tahun 1400 H/1978 M atas 
Keputusan Dewan Kerajaan Saudi 
Arabia dengan tujuan pembelajaran 
Agama Islam dan Bahasa Arab untuk 
bangsa Indonesia yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam. LIPIA 
dari awal berdirinya hingga saat ini 
telah meluluskan lebih dari 12.000 
mahasiswa yang berasal dari selu-
ruh pelosok negeri ini. Lembaga yang 
berada dibawah pengawasan Univer-
sitas al-Imam Muhammad Ibnu Saud 
yang berlokasi di Riyadh ini, pada 
awalnya hanya memiliki program 
kursus bahasa Arab. Akan tetapi den-
gan dukungan dari berbagai pihak di 
tanah air, program tersebut berkem-
bang sampai kepada jenjang strata 
satu fakultas syariah, yang sudah 
sangat banyak mengeluarkan lulusan, 
hingga fakultas yang baru saja didiri-
kan yaitu Fakultas Manajemen dan 
Perbankan Islam.

Apakah misi dan tujuan LIPIA Jakarta?
Manajemen LIPIA beserta tenaga 
pengajar dan karyawannya dengan 
program-program dan kegiatannya 
berusaha merealisasikan misinya yaitu 

menyediakan program pendidikan 
yang terkemuka dan berkualitas 
tinggi dalam ilmu-ilmu keislaman dan 
bahasa Arab, mampu menyiapkan 
lulusan yang kompeten dan terampil, 
memiliki visi syariah yang benar 
melalui lingkungan pembelajaran 
yang menstimulus semangat belajar 
mengajar dan penelitian ilmiyah, 
disamping misi memberikan 
kontribusi dalam membangun 
masyarakat serta mempererat jalinan 
kerjasama antara Kerajaan Saudi 
Arabia dan Negara Kesatuan Repbulik 
Indonesia. Lembaga ini pun berusaha 
merealisasikan tujuan-tujuannya 
diantaranya yang terpenting adalah 
penyebaran serta pengajaran 
Ilmu Bahasa Arab dan keislaman, 
kualifikasi untuk guru-guru serta 
para dai yang memiliki kapasitas 
dalam ilmu syariah dan Bahasa Arab, 
kualifikasi keahlian khusus dalam 
hukum syariah dan ekonomi Islam, 
pengembangan tata cara pengajaran 
bahasa Arab dan peningkatan mutu 
para guru Bahasa Arab untuk penutur 
asing, dukungan penelitian dan 
terjemah yang berkaitan dengan ilmu 
keislaman dan Bahasa Arab serta 
kerjasama dengan lembaga-lembaga 
ilmu pengetahuan yang khusus di 
bidang ilmu keislaman dan Bahasa 
Arab.

Ada berapakah program pendidikan 
di LIPIA Jakarta?
Kami memiliki beberapa progam pen-

Wawancara dengan Direktur LIPIA Jakarta

Dr. Ibrahim Muhammad Al Deham
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didikan antara lain: Program Al-i’dad 
Al-lughawiy (persiapan bahasa) yaitu 
program pendidikan bahasa Arab dan 
ilmu-ilmu keislaman yang ditempuh 
selama empat semester, Program 
Al-Takmiliy (pemantapan) yaitu pro-
gram pendidikan bahasa Arab dan 
ilmu-ilmu keislaman yang ditempuh 
selama dua semester sebagai persia-
pan untuk melanjutkan ke jenjang 
perguruan tinggi, Program Diploma 

yang memiliki dua jurusan, yaitu per-
tama Ta’hilil Mu’allimin (Pendidikan 
Guru Bahasa Arab) adalah program 
pendidikan guru bahasa Arab yang 
ditempuh selama dua semester, dan 
kedua Al-‘Ulum Idariyyah Al-Maliyah 
Al-Islamiyyah (Ilmu Manajemen dan 
Keuangan Syariah) adalah program 
pendidikan manajemen dan per-
bankan Islam, bahkan program ini 
akan ditingkatkan menjadi program 

strata satu dengan masa pembelaja-
ran 4 tahun. Selain itu ada Program 
strata satu dalam Hukum Islam yaitu 
fakultas syariah yang masa pembe-
lajarannya 4 tahun sebagai kelanju-
tan dari jenjang Al-I’dad Al-Lughawiy 
(persiapan bahasa) dan Al-Takmili 
(pemantapan). Kemudian kami juga 
memiliki program pendidikan jarak 
jauh seperti Universitas Terbuka. Dan 
semua program pendidikan tentu-

INSIGHT

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 5 | Des 2014 97



nya menggunakan bahasa pengantar 
Bahasa Arab.

Berapa jumlah fakultas yang ada di 
LIPIA Jakarta sekarang? 
Sekarang kami baru ada satu fakultas 
yaitu fakultas syariah dan sekarang 
sedang dalam proses akreditasi aka-
demis agar para lulusannya nanti 
siap bersaing di dunia kerja baik di 
pemerintahan, perkantoran, pergu-
ruan tinggi maupun menjadi praktisi 
hukum seperti hakim agama atau 
pengacara. Dan kedepan kami akan 
ada satu fakultas lagi yaitu fakultas 
manajemen dan perbankan Islam. 
Fakultas ini sebagai pengembangan 
dari program diploma ilmu keuan-
gan dan manajemen yang peminatnya 
semakin meningkat. Di awal pembu-
kaannya pada kuartal pertama tahun 
2013 terdapat hanya 12 mahasiswa, 
kemudian pada semester selanjutnya 
jumlah yang mendaftar bertambah 
menjadi 21 mahasiswa. Pada semes-
ter ketiga tercatat 75 pendaftar akan 
tetapi diterima hanya 54 mahasiswa. 
Dengan bertambahnya minat akan 
program ini, maka LIPIA mening-
katkan program ini menjadi setara 
dengan strata satu. Fakultas ini kami 
bekerjasama dengan Tazkiya Institute 
dan Universitas Indonesia.

Berapakah jumlah mahasiswa LIPIA 
Jakarta dan apakah ada program bea-
siswa bagi mereka?
Saat ini kira-kira terdapat sekitar 3000 
mahasiswa dan 1000 mahasiswi yang 
berasal dari dua belas negara akan 
tetapi kami tidak dapat menerima 
semua pendaftar yang jumlah ribuan, 
akan tetapi semoga dengan akan 
dibukanya 3 cabang dari lembaga ini, 
maka jumlah penerimaan lebih besar. 
Mayoritas mahasiswa adalah berasal 
dari Indonesia dan selebihnya dari 
negara-negara tetangga di kawasan 
Asia Tenggara. Kami memberikan bea-

siswa penuh untuk semua mahasiswa 
bahkan kami memberikan uang saku 
untuk semua mahasiswa. Di samping 
itu kami juga menyediakan asrama 
khusus untuk mereka yang sangat 
membutuhkan saja.

Apa sajakah yang dilakukan fakultas 
syariah LIPIA dalam menyiapkan 
lulusannya agar dapat berkiprah di 
pengadilan agama?
Mahasiswa kami seperti umumnya 
fakultas syariah mempelajari hukum-
hukum Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 
atau hukum keluarga termasuk 
hukum nikah, cerai, wasiat, hibah dan 
kewarisan, dan hukum  Al-Mu’amalah 
Al-Islamiyyah atau transaksi eko-
nomi syariah yang sekarang sedang 
berkembang di Indonesia dan umum-
nya negara-negara di dunia. Maha-
siswa kami juga mempelajari sistem 
peradilan Islam, sehingga mereka 
memiliki kompetensi yang dibutuh-
kan apabila memiliki minat untuk 
berkiprah di peradilan agama. Hanya 
saja setelah kami mendapatkan masu-
kan dari Badan Peradilan Agama di 
Indonesia sekitar satu tahun yang 
lalu, kami kemudian membahas akan 
pentingnya memasukkan mata kuliah 
hukum acara peradilan agama yang 
berlaku di Indonesia. Dan dalam 
waktu dekat kami akan melakukan 
pembahasan lebih lanjut tentang tek-
nis kerjasama antara LIPIA dengan 
Badilag MA RI dalam rangka menyiap-
kan lulusan-lulusan fakultas syariah 
agar mampu berkiprah di lingkungan 
peradilan agama baik sebagai hakim 
agama ataupun panitera dan lainnya.

Seperti umumnya mahasiswa fakultas 
syariah dan hukum di Universi-
tas Islam di Indonesia melakukan 
studi lapangan di pengadilan agama, 
apakah mahasiswa fakultas syariah  
LIPIA Jakarta diberi kesempatan 
untuk mengamati praktek persidan-

gan di pengadilan agama?
Kami sudah mulai melakukan peruba-
han dalam segi kurikulum maupun 
metode pengajaran di fakultas sya-
riah dan yang paling penting kami 
akan menyiapkan kompetensi yang 
dibutuhkan oleh mahasiswa kami, 
sehingga model studi lapangan di 
pengadilan agama pun kami anggap 
baik dan kami akan terus berkomuni-
kasi dengan Badan Peradilan Agama 
dalam mengembangkan sistem pem-
belajaran yang sesuai dengan kebu-
tuhan mahasiswa dalam lapangan 
pekerjaan setelah mereka lulus nanti.

Apakah saja bentuk-bentuk kerjasama 
yang dimungkinkan antara LIPIA den-
gan Badilag MA RI?
Kami sangat siap bekerjasama dengan 
lembaga-lembaga pendidikan mau-
pun pemerintahan termasuk dengan 
lembaga peradilan seperti Badan 
Peradilan Agama yang memang sudah 
memiliki sejarah panjang kerjasama 
dengan kami. Pada tahun 2008 kami 
ikut menfasilitasi hakim-hakim 
agama di lingkungan Badilag untuk 
mengikuti Al-Dawroh Al-Qadhaiyyah 
(Pendidikan dan Pelatihan Hukum) 
yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi 
Ilmu Hukum Riyadh Saudi Arabia. 
Kemudian berlanjut pada angkatan 
kedua pada tahun 2012 dan dalam 
waktu dekat akan diselenggarakan 
angkatan-angkatan selanjutnya. Khu-
sus dengan LIPIA Jakarta kami memi-
liki Unit Pelayanan Masyarakat yang 
siap untuk menyelenggarakan Pelati-
han-pelatihan singkat dalam menin-
gkatkan kompetensi SDM Peradilan 
Agama di bidang penguasaan Bahasa 
Arab, maupun ilmu-ilmu keislaman, 
dan ilmu ekonomi syariah. Dan kami 
juga membutuhkan kerjasama den-
gan Badilag dalam menyiapkan kom-
petensi mahasiswa kami agar dapat 
berkiprah di peradilan agama.  

[Mahrus]
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Tak terasa, telah sewindu per-
adilan agama memiliki kom-
petensi di bidang ekonomi 
syariah, terhitung sejak 

terbitnya Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006. Dalam kurun waktu itu, 
berbagai upaya telah dilakukan pimp-
inan peradilan agama untuk meny-
iapkan diri menyambut kemungkinan 
membludaknya sengketa ekonomi 
syariah yang dibawa ke pengadilan-
pengadilan di lingkungan peradilan 
agama.

Salah satu upaya penting yang 
dilakukan akhir-akhir ini ialah men-
jalin kerja sama dengan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini 
merupakan peleburan antara Bape-
pam LK yang dulu berada di bawah 
Kementerian Keuangan dan beberapa 
unit kerja Bank Indonesia. Saat ini 
OJK memiliki tugas melakukan pen-
gaturan dan pengawasan terhadap 
kegiatan jasa keuangan di sektor per-
bankan, pasar modal, dan industri 
keuangan non-bank.

“Seluruh jasa keuangan, baik per-
bankan, pasar modal maupun industri 
keuangan non-bank ada versi syari-
ahnya,” ujar Ketua Dewan Komisioner 
OJK Muliaman D Hadad.

Seiring adanya Surat Keputusan 
Bersama antara BI, OJK dan MA yang 
ditandatangani oleh ketiga pimpinan 
lembaga tersebut pada 5 Juni 2014, 
Badilag dan OJK bergerak cepat. OJK, 
yang memiliki perwakilan di tiap 
provinsi, diajak Badilag dan penga-
dilan-pengadilan tingkat banding di 

TIM KHUSUS MERANCANG SILABUS

Tim Khusus Eknonomi Syariah akan dibikin Badilag. Lintas 
sektoral, Tim ini setidaknya mengemban tiga tugas.
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lingkungan peradilan agama untuk 
meningkatkan kualitas hakim peradi-
lan agama di bidang ekonomi syariah.

Hasilnya, mulai dari diskusi hukum 
di Badilag hingga berbagai bimtek 
ekonomi syariah yang diselengga-
rakan PTA-PTA mendapat sokongan 
OJK, dengan menyediakan narasum-
ber dan materi pelatihan. 

Tapi itu belum sepenuhnya 
memuaskan. Sesungguhnya ada lebih 
banyak bidang yang bisa digarap ber-
sama antara Badilag plus PTA dan OJK, 
selain pelatihan. Sayang-sayangnya, 
bidang-bidang itu belum terpetakan 
dengan baik.

Pada  29 Oktober 2014, ketika 
pimpinan Ditjen Badilag untuk kali 
ketiga bertemu dengan pimpinan 
OJK, bidang-bidang kerja sama itu 
dieksplorasi lebih lanjut. Kedua pihak 
sepakat akan membentuk tim di 
masing-masing institusi. Tim ini akan 
memetakan kebutuhan, sekaligus 
merancang program dan kegiatan 
yang bisa dilakukan bersama-sama.

“Di Badilag, kita perlu membentuk 
semacam Tim Khusus Ekonomi Sya-

riah,” kata Purwosusilo, yang saat ini 
menjadi Pelaksana Tugas Dirjen Badi-
lag, selain menjadi hakim agung.

Tim ini akan dipimpin oleh Direk-
tur Pembinaan Tenaga Teknis Pera-
dilan Agama M. Fauzan bersama 
Direktur Pembinaan Administrasi 
Peradilan Agama Hasbi Hasan. Ang-
gotanya berasal dari unit-unit kerja 
lainnya di Badilag.

Meski pembentukan Tim Khusus 

Ekonomi Syariah belum ditetapkan 
dalam SK, berikut ini adalah tugas-
tugas yang dapat diemban oleh Tim 
Khusus tersebut:

Merancang metode dan silabus 
Bimtek

Di MA, ada desentralisasi pela-
tihan. Selain diselenggarakan Balit-
bangdiklat, pelatihan juga diseleng-
garakan unit kerja eselon I seperti 
Badilag dan pengadilan tingkat band-
ing seperti PTA dengan nomenklatur 
yang berbeda: bimbingan teknis.

Sejauh ini sudah belasan kali bim-
tek mengenai ekonomi syariah terse-
lenggara. Sejak tahun 2014, Badilag 
memang memfokuskan bimtek pada 
ekonomi syariah. Sebelumnya, bim-
tek diarahkan ke pemahaman hukum 
acara.

“Minimal tahun ini ada 1000 
hakim yang mendapat pelatihan eko-
nomi syariah. Seluruh PTA kami beri 
dana untuk bikin pelatihan. Kami 
mohon satu saja bimtek ekonomi sya-
riah dalam setahun. Kalau biumtek 
diselenggarakan 29 PTA dan tiap bim-
tek diikuti 30 peserta, maka hampir 
1000 hakim yang ikut pelatihan eko-
nomi syariah,” kata Purwosusilo.

Bimtek-bimtek itu melibatkan 
narasumber dari MA, BI dan OJK. 
Komposisinya tiga banding satu. Tiga 
narasumber dari luar MA dan satu 
narasumber dari MA. Adapun peser-
tanya adalah para hakim, baik tingkat 
pertama maupun banding.

Jelas dari segi pendanaan, peserta 
dan narasumber, bimtek ekonomi 
syariah menyisakan persoalan pada 
metode dan silabus. Hingga kini 
belum ada metode dan kurikulum 
baku yang ditetapkan Badilag. Peny-
elenggara bimtek-bimtek itupun ber-
kreasi sendiri, sesuai dengan output 
yang mereka kehendaki. 

Nah, Tim Khusus yang dibentuk 
Badilag ini dapat menambal lubang 

Minimal tahun ini 

ada 1000 hakim yang 

mendapat pelatihan 

ekonomi syariah. Seluruh 

PTA kami beri dana 

untuk bikin pelatihan.
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itu. Tim inilah yang akan memformu-
lasikan metode dan silabus yang pas 
untuk bimtek ekonomi syariah. For-
mulasi itu diperlukan, karena yang 
dibutuhkan hakim peradilan agama 
bukan saja konsep-konsep abstrak 
yang dapat ditemukan di buku-buku. 
Lebih dari itu, mereka memerlukan 
contoh-contoh konkret, best practice 
dan simulasi penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah.

Mewujudkan pusat data ekonomi 
syariah

Hingga kini, data mengenai seng-
keta ekonomi syariah masih menjadi 
persoalan. Di Badilag, setidaknya ada 
dua unit kerja yang tugas pokok dan 
fungsinya bersinggungan dengan data 
sengketa ekonomi syariah. Keduanya 
adalah Direktorat Pembinaan Admin-
istrasi Peradilan Agama (Ditadmin) 

dan Direktorat Pranata dan Tatalak-
sana Perkara Peradilan Agama (Dit-
pratalak).

Data yang dihimpun oleh dua unit 
kerja itu kadang tidak sinkron. Aki-
batnya, sulit memastikan data mana 
yang lebih akurat dan valid. Men-
genai jumlah perkara ekonomi sya-
riah yang masuk ke peradilan agama 
sejak tahun 2006, misalnya, sejauh ini 
belum ada data yang terjamin validi-
tasnya.

Tim Khusus Ekonomi Syariah 
dapat menambal lubang itu. Jika data 
terpusat, maka tidak ada data yang 
bervariasi atau tidak sinkron. Data 
itupun bisa lebih mudah diolah dan 
digunakan, baik oleh pihak internal 
maupun oleh pihak eksternal.

Jika terwujud, pusat data itu akan 
mencakup data perkara, putusan, SDM, 
pelatihan, regulasi dan data lain yang 

berkaitan dengan ekonomi syariah.

Menggencarkan publikasi
Tugas lain yang bisa diemban oleh 

Tim Khusus Ekonomi Syariah ialah 
menggencarkan publikasi mengenai 
ekonomi syariah, terutama dari segi 
hukum. 

Publikasi yang dapat dibuat Tim 
ini di antaranya adalah buku berisi 
himpunan putusan beserta anota-
sinya, buku hasil penelitian, dan buku 
statistik perkara ekonomi syariah.

Publikasi-publikasi itu, ditambah 
dengan publikasi yang telah berja-
lan selama ini melalui situs badilag.
net dan majalah “Peradilan Agama”, 
bernilai guna tinggi, baik buat pihak 
internal maupun pihak eksternal—
termasuk OJK yang sudah jadi partner 
resmi.

[Hermansyah]
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QANUN HUKUM ACARA 
JINAYAT, PROSPEK YANG 

PERLAHAN

Keinginan masyarakat Aceh menegakkan syariat Islam telah tercapai, menyusul 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
Setelah keluarnya legalitas pemerintah terhadap pelaksanaan syari’at Islam di 

Aceh, timbul beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapannya.

Gedung Kantor Mahkamah Syar’iyah Aceh

JINAYAH
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Pemerintah daerah merespon 
undang-undang tersebut 
dengan mengeluarkan Perda 
(peraturan daerah) untuk 

mengatur proses pelaksanaan syari’at 
Islam secara kaffah di Provinsi Aceh. 
Perda-perda tersebut antara lain, 
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 
tentang Majelis Permusyawaratan 
Ulama (MPU), Peraturan Daerah No. 
5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 
Syari’at Islam, Peraturan Daerah No. 6 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, Peraturan Daerah No. 7 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Kehidupan Adat, Qanun Provinsi NAD 
No. 12 Tahun 2003 tentang Minu-
man Khamar dan sejenisnya, Qanun 
Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 ten-
tang Maisir (perjudian),  dan Qanun 
Provinsi NAD No. 14 Tahun 2003 ten-
tang Khalwat (Mesum).

  Ini menjadi fenomena yang 
menarik sekaligus menantang untuk 
dicermati, terutama menyang-
kut kesiapan pemerintah Aceh dan 
masyarakatnya dalam menerima dan 
menjalankan Syari’at Islam secara 
totalitas. 

Al Yasa’ Abu Bakar dalam buku 
Syariat di Wilayah Syari’at (Dinas 
Syariat Islam : 2002) mengatakan 
bahwa pelaksanaan syari’at Islam di 
Aceh masih trial and error (coba-coba 
salah).  Jadi, masih diperlukan masu-
kan-masukan dari berbagai pihak 
dalam proses pelaksanaan syari’at 
Islam di Aceh. Menyangkut hal ini 
Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah 
Aceh Dra. Hj. Rosmawardhani Ahmad, 
SH, MH menyebutkan, salah satu 
problem pelaksanaan syari’at Islam 
di Aceh karena belum adanya negara 
sebagai acuan pelaksanaan Syari’at 
Islam.

Lebih lanjut Hj. Rosmawardhani 
menyontohkan, sebelum berlakunya 
Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Hukum Acara Jinayat (HAJ), penera-

pan hukum acara jinayat itu menggu-
nakan UU Nomor 8 Tahun 1981 ten-
tang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Ironisnya, penerapan KUHAP dalam 
perkara jinayat di Mahkamah 
Syar’iyah tidak sama persis dengan 
KUHAP yang berlaku di lingkungan 
peradilan negeri.

“Tidak ada wewenang Penyidik, 
Penuntut dan Hakim untuk menahan 
Tersangka/Terdakwa, sehingga ter-
sangka/terdakwa dapat melarikan 
diri sebelum diadili atau sebelum 
dieksekusi.” tulis Ketua Mahkamah 
Syar’iyah Calang Drs. Muhammad 
Amin, SH, MH dalam surat elektroni-
knya, Rabu (05/11) pukul 09:36 WIB.

Sejak disahkannya Qanun HAJ 
pada tanggal 13 Desember 2013 lalu, 
kewenangan untuk menahan Ter-
sangka/Terdakwa sudah diatur den-
gan jelas, sehingga pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara jinayat dapat 
dilakukan sebagaimana mestinya. 
Meskipun demikian, masih terdapat 
sejumlah kendala yang dihadapi oleh 
para hakim Mahkamah Syar’iyah yang 
bertugas di Aceh.

Menurut Muhammad Amin, ham-
batan yang dihadapi yaitu ancaman 
dari pihak terdakwa ketika menghu-
kum cambuk. “Hal itu mungkin sep-
erti juga yang selalu dialami kawan-
kawan Hakim di Pengadilan Negeri, “ 
jelasnya. 

Ancaman tersebut hanya sebagian 
kecil saja dari beberapa hambatan lain 
yang dialami oleh para hakim Mahka-
mah Syar’iyah. Hambatan yang lebih 
besar adalah rendahnya etos kerja 
hakim untuk melaksanakan Qanun 
itu karena dengan penghasilan yang 
sama, pekerjaan akan bertambah ban-
yak dibandingkan dengan hakim yang 
bertugas di luar Aceh. 

Secara struktur dan pranata sos-
ial, beberapa hambatan yang sangat 
krusial dapat dirinci sebagai berikut, 
pertama faktor internal penegak 

hukum dan aparat terkait seperti 
sebagian aparat penegak hukum tidak 
memberi respon dengan baik, dise-
babkan tidak tersedianya anggaran 
untuk penyidikan maupun penuntu-
tan perkara jinayat. Kemudian tidak 
semua kepala daerah kabupaten/kota 
memberikan respon yang memadai  
dengan mengalokasikan anggaran 
bagi pelaksanaan dan penyediaan 
fasilitas (saranan dan prasarana) 
untuk menunjang kegiatan Mahka-
mah Syar’iyah. Kedua, meskipun 
undang-undang menentukan pembi-
ayaan untuk pelaksanaannya dibiayai 
dari APBN atau APBK. (Pasal 136 UU 
No. 11  Tahun 2006). Ketiga, faktor 
eksternal, pemahaman masyarakat 
terhadap pelaksanaan Syari’at Islam 
baru dirasakan oleh masyarakat yang 
terpelajar dan berpendidikan tinggi.

Bila dirinci secara mental spiri-
tual, kurangnya pelatihan-pelatihan 
praktis bagi para hakim dalam penan-
ganan perkara Jinayat adalah momok 
tersendiri yang belum tuntas. Menu-
rut Achmad Fikri Oslami, MHI,  hal itu 
berakibat pada pemahaman pelaksa-
naan hukum acara jinayat antara satu 
Mahkamah Syar’iyah dengan Mahka-
mah Syar’iyah lainnya berbeda.

“Sebagai contoh ada Mahkamah 
Syar’iyah yang menangani perkara 
Jinayat dengan acara biasa sehingga 
pelaksanaan sidang Jinayat itu sendiri 
dilakukan berkali-kali, namun ada 
Mahkamah Syar’iyah yang menerap-
kan acara singkat dimana pemerik-
saan Jinayat dilakukan hanya dengan 
satu kali sidang saja, jadi menurut 
saya perlu ada sinkronisasi terhadap 
praktek persidangan Jinayat yang 
ada di Mahkamah Syar’iyah di Aceh 
sehingga kewenangan mutlak men-
gadili perkara Jinayat ini tidak hanya 
sebagai simbol saja, namun memang 
menjadi bagian yang penting dalam 
tata praktek beracara Jinayat di Mah-
kamah Syar’iyah,” tulis Achmad Fikri 
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Oslami Hakim Mahkamah Syar’iyah 
Sigli dalam surat elektronik pada 
Rabu (05/11) pukul 15:47 WIB.

Sinkronisasi antara KUHAP dan 
HAJ

Pada bagian ini akan dipaparkan 
tentang sinkronisasi antara keten-
tuan sistem peradilan pidana dalam 
KUHAP dengan sistem peradilan 
jinayat dalam Qanun HAJ. 

Menurut Al Yasa Abu Bakar, pem-
bahasan tentang penyelidikan, penyi-
dikan dan penahanan dalam qanun 
hukum acara jinayat ada yang men-
gadopsi isi KUHAP. Pikiran untuk 
mengadopsi isi KUHAP didasarkan 
oleh alasan bahwa pembahasan dalam 
kitab-kitab fiqh terhadap masalah 
ini relatif sukar digunakan di Aceh 
dewasa ini karena masyarakat Indo-
nesia, termasuk Aceh di dalamnya 
telah terbiasa dengan sistem KUHAP 
dalam prosedur beracara.

Jadi, pada bagian ini semacam 
pengulangan terhadap apa yang telah 
dimuat KUHAP hanya saja dengan 
mengganti atau memasukkan nama 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dari Satuan Polisi Pamong Praja-
Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH). 
Meskipun demikian, memasuk-
kan unsur PPNS dari unsur Satpol 
PP-WH merupakan hal baru dalam 
sistem hukum yang terjadi di Indo-
nesia. Karena selama ini, penyelidik 
dan penyidik tidak mengenal polisi 
Wilayatul Hisbah apalagi kewenan-
gan yang relatif luas, yaitu menan-
gani bidang pidana, walaupun khusus 
pidana syari’at Islam.

Perubahan yang relatif besar ter-
jadi pada usulan ketentuan penah-
anan. Selama ini,

pelaku tindak pidana syari’at 
Islam tidak dikenakan penahanan, 
karena tidak ada aturan

yang membenarkannya. KUHAP 
mengatur, yang boleh ditahan adalah 
pelaku kejahatan

yang ancaman hukumannya di 
atas lima tahun penjara. Sementara 
ancaman hukum yang terdapat dalam 
qanun jinayah tidak ada ancaman 
hukuman yang mencapai lima tahun 
penjara. Akibatnya aparat penegak 
hukum merasa kesulitan dalam pen-
egakan qanun-qanun jinayat.

Bagian lain yang terbaru dari 
Qanun HAJ adalah pelaksanaan putu-
san Mahkamah Syar’iyah. Pelaksanaan 
ini perlu mendapat perhatian karena 
jenis hukuman yang diberikan kepada 
pelanggar qanun syari’at Islam terdiri 
dari hukuman cambuk, penjara dan 
denda. Hukuman penjara dan denda 
telah dikenal dalam KUHP, namun 
cambuk merupakan jenis hukuman 
baru dalam sistem hukum Indonesia 
yang diberlakukan khusus untuk Aceh.

JINAYAH
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Secara lebih rinci, Hakim Tinggi 
pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. 
H. Abd. Mannan Hasyim, SH, MH dalam 
Rapat Koordinasi Pengawasan Qanun 
Syariat Islam pada Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di 
Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh, 18 
Maret 2014, memaparkan bahwa HAJ 
telah memberikan hak penahanan 
kepada Penyidik, jaksa dan  Hakim, 
dan ada beberapa perbedaan HAJ 
dengan KUHAP antara lain; Pertama, 
Mahkamah Syar’iyah  berwenang 
mengadili Perkara jinayat atas dasar 
permohonan si pelaku jarimah. Kedua, 
penahanan dapat dilakukan dalam 
hal adanya keadaan yang nyata-nyata 
menimbulkan kekhawatiran bahwa 
tersangka/terdakwa akan melarikan 
diri, merusak atau menghilangkan  
barang bukti dan/atau mengulangi 
jarimah. Ketiga, penggunaan kata atau 
lafazh sumpah diawali dengan “Bas-
malah” dan  “Wallahi” .

Keempat, masih dari paparan H. 
Abd. Mannan Hasyim, penyidik dapat 
menerima penyerahan perkara  dari 
petugas Wilayatul Hisbah. Kelima, 
adanya perbedaan alat bukti, dalam 
HAJ : Keterangan saksi,  Keteran-
gan ahli,   Barang bukti,  Bukti surat, 
bukti elektronik, Pengakuan, keteran-
gan  Terdakwa dalam  KUHAP. Ket-
erangan saksi, ketarangan  ahli, surat, 
petunjuk, keterangan Terdakwa). 
Keenam, memperkenalkan penjatuhan 
’uqubat secara alternatif antara pen-
jara, cambuk, dan denda dengan per-
bandingan 1 (satu) bulan penjara dis-
etarakan dengan  1 (satu) kali cambuk 
atau denda 10 (sepuluh) gram emas 
murni. Ketujuh, bagi pelaku jarimah 
bersama yaitu antara non muslim 
dengan muslim, bagi yang non muslim 
dapat diadili di Mahkamah Syar’iyah 
dengan membuat dan menandatan-
gani surat penundukan diri.

Sebagai solusi, upaya yang sedang 
dilakukan oleh pimpinan Mahkamah 

Syar’iyah di Aceh adalah melakukan 
koordinasi dengan semua aparat pen-
egak hukum, pemerintah daerah di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
serta sosialisasi tentang syari’at Islam 
dan Hukum Jinayat kepada masyara-
kat.

Perlahan tapi pasti, perkara jinayat 

yang menjadi kewenangan dalam 
lingkungan Peradilan Agama/Mahka-
mah Syar’iyah di Aceh adalah sebuah 
prospek, bukan hanya upaya pen-
egakan hukum acara jinayat, namun 
sebagai upaya penegakan syariat 
Islam di bumi serambi Mekah. 

(Alimuddin, Hermansyah)

 

Bagan ; Peraturan dan Qanun yang berlaku di Propinsi Aceh
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2006  tentang pemerintahan Aceh;

Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan syari`at Islam bidang 
aqidah, ibadah, dan syi`ar Islam.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003, tentang Minuman khamar dan sejenisnya.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003, tentang Maisir (perjudian).

Qanun Nomor 14 Tahun 2003, tentang Khalwat (Mesum).

Qanun Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pengelolaan zakat.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang disahkan 
bulan Desember 2013 yang lalu, mengatur 10 (sepuluh) macam ketentuan 
jinayat, yaitu : khamr, maisir, khlawat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, 
pemerkosaan, qazaf, liwath dan musahaqah (lesbian). 
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Terlebih dahulu, saya atas nama 
pribadi dan keluarga besar 
Peradilan Agama mengucap-

kan “Selamat Ulang Tahun Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 ten-
tang Peradilan Agama yang ke 25”. 
Semoga momentum ulang tahun ini 
dapat kita manfaatkan untuk men-
gevaluasi dan mengintrofeksi kinerja 
kita, baik secara institusi maupun 
pribadi, agar dari waktu ke waktu 
terus meningkat ke arah yang sema-
kin baik.

Pada kesempatan ini, saya terin-
gat peristiwa yang terjadi sekitar 25 
tahun yang lalu. Pada saat itu saya 
masih menjabat sebagai ketua pen-
gadilan agama di suatu tempat. Saya 
mendapat pelajaran yang sangat baik 
sekali dari salah seorang staf saya. Dia 
adalah salah seoarang pejabat eselon 
IV di pengadilan agama tersebut. 
Teman-temannya memanggil dia den-
gan panggilan akrab “Tullah”. Tentu 
itu bukan nama yang sebenarnya.

Dia jujur, polos, pekerja keras, 
bicara apa adanya, orang bilang “cep-
las-ceplos”, tanpa beban. Saya melihat 
sekaligus itu menunjukkan keikhla-
san apa yang ia ucapkan.

Pelajaran ini sesungguhnya tidak 
saya terima secara langsung. Pelaja-
ran ini ia sampaikan kepada seorang 
bendahara. Dengan polos dan  ikh-
las dia katakan: “Kalau kamu mau 
bantu pimpinan, kelolalah keuan-
gan ini dengan baik”. 

Saya tidak sengaja mendengar uca-

pan itu dan saya yakin diapun tidak 
sedang mencari muka kepada saya 
selaku pimpinan PA, karena saya yakin 
dia tidak tahu bahwa saya berada di 
sana. Bahkan, sampai hari ini pun dia 
tidak tahu bahwa saya telah menden-
gar apa yang diucapkannya. 

Mendengar ucapan itu saya ter-
henyak dan sejenak langkah saya ter-
henti. Dalam hati saya berkata: “Luar 
biasa ucapan anak ini”. Ucapan itu 
sederhana dan diucapkan pula oleh 
orang yang sederhana, salah seorang 
pejabat eselon IV, akan tetapi uca-
pan itu memiliki makna yang sangat 
dalam, bahkan mengandung falsafah 
yang luar biasa. 

Saya jadi ingat pesan Rasul SAW: 
“Ambilah kebaikan itu darimana-
pun datangnya”, “Jangan meli-
hat siapa yang mengatakan, akan 
tetapi perhatikanlah apa yang 
dikatakannya”. 

Kita bisa mengambil hikmah dari 
ucapan Tullah tersebut, bahwa pen-
gelolaan keuangan yang transparan 
menjadi salah satu kunci sukses ses-
eorang dalam memimpin suatu lem-
baga.

Untuk memperkuat tesis ini, saya 
merenung, selama saya menjabat seb-
agai Dirjen Badilag, saya hitung-hitung 
sebagian besar laporan tidak har-
monisnya hubungan di suatu kantor, 
sebagian besar karena tidak beresnya 
pengelolaan keuangan. Banyak lapo-
ran, adanya protes anak buah, adanya 
surat kaleng, hampir semuanya kalau 

dicermati karena tidak arifnya pimpi-
nan dalam masalah keuangan.

Saya menjadi ingat nasehat guru 
saya beberapa puluh tahun yang telah 
silam. Sekalipun nasehat ini sudah 
berlalu beberapa puluh tahun, saya 
yakin nasehat ini masih tetap up to 
date, sehingga tidak ada salahnya 
kalau saya ungkap kembali dalam 
“Pojok Dirjen” ini.

Nasehat guru saya adalah: “Kalau 
kamu kelola keuangan dengan baik, 
maka pekerjaanmu telah selesai 
50% sehingga kamu tinggal meny-
elesaikan sisanya yang 50%. Akan 
tetapi, kalau kamu kelola keuangan 
dengan tidak baik, maka peker-
jaanmu bertambah 50% sehingga 
beban pekerjaanmu tidak 100% 
lagi tetapi menjadi 150%”.

Tambahan beban 50% itu justru 
yang melelahkan dan menghabiskan 
energi, mulai dari membuat rekayasa 
sampai dengan menghadapi protes dari 
anak buah sendiri, dari merekayasa 
kegiatan, menfiktif kegiatan, mer-
ekayasa bukti-bukti, menutup-nutupi 
rahasia yang tidak semestinya, rasa ket-
akutan dilaporkan oleh anak buah, dan 
sebagainya. Dan yang paling melelah-
kan dan bahkan menjadi bola liar kalau 
sampai ada protes dari anak buah dan 
munculnya surat pengaduan atau lapo-
ran kepada Badan Pengawasan.

Energi menjadi habis, bukan untuk 
mengerjakan yang prinsip (program), 
akan tetapi menghadapi ekses dan 
protes dari anak-anak buah kita.

Mudah-mudahan dua pelajaran 
ini, yaitu satu pelajaran dari staf dan 
satu pelajaran lagi dari seorang guru 
yang arif menjadi pelajaran yang ber-
harga bagi saya dan tentunya bagi kita 
semua.

Ternyata pelajaran yang baik itu 
bisa datang dari manapun, dan kita 
wajib memperhatikan pelajaran yang 
baik tersebut dari siapapun datang-
nya. (Ps)

Hikmah Bisa Datang 

Dari Siapa Saja
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MEMASUKI MASA PURNABHAKTI

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H
(Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

1. Dr. H. Chatib Rasyid, S.H., M.H.  (Ketua PTA Bandung)

2. Dr. H. Wildan Suyuthi, S.H., M.H.  (Ketua PTA Semarang)

3. Drs. H. Sofyan M. Saleh, S.H., M.H.  (Ketua PTA Medan)

4. Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I.  (Ketua PTA Banjarmasin)

5. Drs. H. Said Husein, S.H., M.H.  (Ketua PTA Bengkulu)

TERIMA KASIH ATAS PENGABDIAN 
YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK 

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI




