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ABSTRAK
Prabowo, Rochmat Try 2020. Ultra Petitum Partium dalam Putusan Nomor
445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn di Tinjau Dari Asas Hukum Progresif.
Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn.
Kata Kunci: Ultra Petitum Partium, Hukum Progresif.
Dalam perkara cerai gugat No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Hakim
memututus perkara tersebut melebihi dari isi petitum yang diajukan tergugat.
Padahal, dalam pasal 178 ayat (3) dan pasal 189 ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv.
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam
gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium.
Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat,
dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak
melampaui wewenangnya (beyond the power of this authority). Mengadili dengan
cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengna
tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakaukan dengan iktikad baik. Oleh
karena itu hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran
terhadap prinsip rule of law.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Perkara cerai
talak No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Adapun hal yang akan peneliti angkat
adalah (1) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan putusan ultra petitum
partium oleh Majelis Hakim dalam perkara No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. di
Tinjau Dari Asas Hukum Progresif (2) Bagaimana putusan ultra petitum partium
dalam perkara No.445 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn di Tinjau Dari Asas Hukum
Progresif Oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Madiun Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif
karena menjelaskan keadaan aktual dari penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian dianalisis
dengan metode deduktif, yaitu diawali dengan kenyataan yang bersifat umum
kemudian diakhiri dengan kesimpulan khusus.
Kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah pertama Dua
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petitum partium. Faktor
pertama yaitu inflasi mata uang yang terjadi di Republik Indonesia. Faktor yang
kedua adalah alasan kebutuhan anak yang selalu meningkat tiap tahunnya.
Kemudian hasil penelitian rumusan masalah kedua didalam memutuskan perkara
No.445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn putusan hakim dalam memberikan nafkah dengan
penamabahan jumlah 10% disetiap tahun, menjadi poin penting dalam hukum
progresif menimbang nilai yang hidup dalam masyarakat serta nilai utama dalam
hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah selayaknya
prinsip-prinsip

hukum juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah

satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Sebagaimana sebuah ungkapan “ubi societes ibi ius” atau dimana ada
masyarakat maka disitu ada hukum, maka eksistensi hukum sangat diperlukan
dalam mengatur kehidupan manusia dimana tujuan hukum ialah untuk
melindungi

kepentingan

manusia

dalam

mempertahankan

hak

dan

kewajiban.1
Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari
kemandirian

badan-badan

peradilan

dalam

menjalankan

tugas

dan

kewenanganya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maupun dari
peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya
kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam prakteknya
diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara adapun tugas pokok
badan

peradilan

adalah

memeriksa,

mengadili,

memutuskan

dan

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh nasyarakat pencari
keadilan.2

1

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UII Press), 2.
Ibid., 3.
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1

2

Salah satu tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. putusan itu
mempunyai akibat hukum pada para pihak dan bagi pihak lain. dan para
disini antara lain para pihak “justiciable”, masyarakat, Pengadilan Banding
dan ilmu pengetahuan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim
sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu
sengketa antara para pihak.
Dalam memeriksa serta mengadili perkara perdata asas-asas yang
berlaku diperadilan umum juga berlaku di lingkungan peradialan agama.
Salah satu asas penting bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan
dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau
mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Maka hakim disini bersifat
menunggu datangnya perkara yang diajukan atau disebut judex ne procedatex
officio akan tetapi sebagai konsekuensinya, apabila ada gugatan/tuntutan hak
masuk, hakim pun tidak boleh menolak untuk memeriksanya dan mengadili,
walaupun dengan alasan bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
Pada pasal 178 ayat (3) dan pasal 189 ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv.
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan
dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang
mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah
melampaui batas wewenang atau ultra vires

yakni bertindak melampaui

wewenangnya (beyond the power of this authority). Mengadili dengan cara
mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengna

3

tindakanyang tidak sah (ilegal) meskipun dilakaukan dengan iktikad baik.
Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan
pelanggaran terhadap prinsip rule of law.3
Hakim dalam memberikan putusan diharapkan sangatlah munjunjung
tinggi nilai netralitas yang bersih dari kepentingan kepentingan salah satu
kelompok yang sedang berperkara. Dimana hakim tidak boleh memihak,
hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, dengan demikian hakim tidak
boleh hanya mendengarkan sebelah pihak saja (asas eines manens rede its
keines mannaes rede, man soll sie horren alle beide).4
Namun dalam kenyataanya penulis menemukan adanya kasus dimana
hakim menjatuhkan/memutuskan perkara tersebut melebihi petitum yang
dimintakan. Kasus ini peneliti temukan dilingkup Pengadilan Agama Madiun,
dimana

dalam

gugatan

rekonvensinya

pihak

penggugat

rekonvensi

menggugat hal-hal sebagai berikut : 1.) Nafkah Madhiyah selama 14 bulan
untuk penggugat rekonvensi, setiap bulan sejumlah Rp. 500.000-, 2.) Nafkah
Madhiyah selama 14 bulan untuk 2 (dua) orang anak penggugat rekonvensi
dan tergugat rekonvensi bernama Elvina Prameswari putri umur 16 tahun dan
Fifi Aledya Rahayu, umur 11 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap bulanya, 3.) tuntutan agar tergugat rekonvensi agar membelikan
sepeda motor untuk anak penggugat rekonvenvi dan tergugat rekonvensi.
Namun dalam putusanya hakim menetapkan dalam rekonvensi:
pertama, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. Kedua,
3
4

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), 893.
Wahyu Muljono, Teori dan Prektek Peradilan Perdata di Indonesia, (Jakarta: Buku Seru), 38.
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menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada
penggugat rekonvensi selama 14 bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta
rupiah). Ketiga, menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 2
orang anak bernama Elvina Prameswari putri umur 16 tahun dan Fifi Aledya
Rahayu, umur 11 tahun, melalui penggugat rekonvensi setiap bulan minimal
sejumlah Rp. 1.500.000.- ditambah 10% pertahun.
Dalam hal ini hakim memjatuhkan hukuman kepada tergugat
rekonvensi berupa nafkah untuk 2 orang anak yang dalam petitum
pengggugat rekonvensi hanya meminta nafkah 1.500.000 tiap bulan sampai
keduanya mencapai umur dewasa, adapun hakim malah memberikan putusan
melebihi petitum dari penggugat rekonvensi tersebut yakni menambahkan
nominal biaya nafkah tiap tahunya 10%. Dalam kasus tersebut peneliti merasa
terdapat sebuah ketidaksesuaian antara teori hukum dengan parakteknya yang
ada dilapangan, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan atau ketidakadilan
bagi salah satu pihak.
Sehingga disini penulis ingin mengambil judul penelitian “Ultra
Petitum Partium Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn di
Tinjau Dari Asas Hukum Progresif” diketahui alasan dasar hukum apa yang
mendasari hakim memutuskan sebuah perkara melebihi petitum yang
diajukan. Sehingga nanti diharapkan tidak ada ketimpangan atau rasa
ketidakadilan bagi para orang yang berperkara.

5

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat
beberapa masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, masalah
tersebut penulis rumuskan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan putusan ultra petitum
partium

oleh

majelis

hakim

dalam

perkara

nomer

445

/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn ?
2. Bagaimana penerapan putusan ultra petitum partium dalam perkara
nomer 445 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Ditinjau Dengan Hukum Progresif ?

C. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan studi ini adalah :
1. Untuk mengatahui faktor-faktor hukum hakim terkait asas ultra petitum
partiumdalam putusannomer 445 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
2. Untuk mengetahui penerapan terkait ultra petitum partium oleh hakim
dalam putusan nomer 445 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Ditinjau Dengan
Hukum Progresif

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat
berupa :
1. Manfaat Praktis
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Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
pengembangan kazanah ilmu pengetahuan kususnya yang berkaitan
dengan ilmu hukum islam perdata.
2. Manfaat bagi Akademik
Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya kususnya bagi
fakultas Syari’ah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber
pengetahuan dan menambah literatur untuk dijadikan pedoman atau
perbandingan dalam penelitian lebih lanjut serta sebagai refrensi.

E. Kajian Pustaka
Penelitian mengenai hakim terkait asas ultra petitum partium, oleh
karena itu untuk menghindari terjadinya kesamaan atau duplikasi, penulis
berusaha melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang sudah ada
diantaranya :Skripsi yang ditulis oleh Saiful, Ma'ruf (2015) Analisis
Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Oleh Hakim Pengadilan Agama
Trenggalek Dalam Perkara Cerai Talak. Dalam kasus perkara nomor
1054/Pdt.G/2012/PA.TL. hakim tetap memberikan nafkah mut’ah terhadap
mantan istri meskipun tidak termuat dalam petitum istri sebagai akibat dari
sebuah perceraian dan memutuskanya berdasarkan Kompilassi Hukum Islam
merupakan kodifikasi dari kitab-kitab fikih, dasar hukum lainnya juga
terdapat di dalam al-Quran.

7

Yangkedua yakni Agung, Stiyawan (2014) Studi Putusan Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Mut’ah Oleh Istri
Nushuz

Kepada

Suami

Dalam

Kasus

Cerai

Talak

(No.

Perkara:1483/pdt.g/2012/pa/po). Dimana dalam penelitian ini hakim PA
Ponorogo dalam putusanya hanya mengabulkan sebagian tuntutan nafkah istri
karena terbukti nuzus.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu
penelitian yang dilakukan dalam kancah sebenarnya. Penelitian lapangan
pada hakekatnya merupakan metode utuk menemukan secara khusus dan
realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.5
Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan alasan bahwa dalam
kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data
dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal
tertentu peneliti boleh menggunakan angka.6
2. Kehadiran Penelitian
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari
pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan

5

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo : STAIN Ponorogo pres, 2010), 6.
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 100.

6

8

keseluruhan skenarionya. 7 Pengamatan berperan serta adalah sebagai
penelitian yang bercirikan interaksi-sosial yang memakan waktu cukup
lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama
itu data dalam bentuk caatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan
catatan tersebut berlaku tanpa gangguan.8 Untuk itu, dalam penelitian ini,
peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan partisipan penuh,
sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.
3. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan tema dan judul yang penulis angkat, maka penulis
bermaksut untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun, lebih tepatnya di jl. Raya Tiron Kecamatan Nglames
Kabupaten Madiun. Dengan alasan bahwa tempat tersebut adalah salah
satu tempat yang didapati ada praktik atas asas Ultra Petitum Partium
4. Data dan Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian sekripsi ini
terdiri dari dua macam, yaitu :
a. Sumber data primer
Penelitian

dengan

menggunakan

sumber

data

primer

membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau
responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis

7

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000),
163.
8
Ibid., 164.
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dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan
metode wawancara.9
b. Sumber data sekunder
Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakan seperti
buku-buku, artikel, surat kabar, internet, penelitian terdahulu, serta
sumber lainnya yang berkaitan dengan materi yang akan penulis teliti.
Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan
bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk
memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang
diteliti. Penelitian ini juga dikenal

dengan penelitian

yang

menggunakan studi kepustakaan dan yang bisasanya digunakan oleh
para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.10
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

dalam

penelitian

kualitatif

ini

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana fenomena
tersebut berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan:
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
pakar metodologi untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan
orang-orang. Dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaanpertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tetapi tetap menyiapkan

9

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),
16.
10
Ibid., 17.
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cadangan masalah yang perlu ditanyakan kepada informan. Sehingga
diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih kaya.11
b. Observasi
Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam
rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu
masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. 12 Metode observasi
merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek
penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan
keadaan tertentu. Tetapi tidak semua perlu diamatioleh peneliti, hanya
hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang
dibutuhkan saja.

13

dalam penelitian kualitatif ini observasi yang

digunakan adalah observasi terstruktur, karena fokus penelitian akan
terus berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung. Hasil
penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan
merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.14
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain,
maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan
wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan

11

Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 175-176.
Mukti Fajar Nur Dewanto dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168.
13
Djunaidi Ghoni, Metode Penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.
14
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000),
154.
12

11

buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung
penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.15
7. Pengecekan Keabsahan Data.
Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan
menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas dapat ditentukan dengan
beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik
sebagai berikut:
a. Perpanjangan Pengamatan
Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan
pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan
memungkinkan

peningkatan

derajat

kepercayaan

data

yang

dikumpulkan.16Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali
ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah
benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.
15

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000),
248.
16
Ibid., 327.
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b. Ketekunan Pengamatan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan
secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut
maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara
pasti dan sistematis.

17

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita

mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada
yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka
peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah
ditemukan itu salah atau tidak.
c. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpilan data, dan waktu.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.
Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya,
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan
memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan
pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil
observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan

17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D cet. 6,
(Bandung: Alfabeta, 2008), 272.
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hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri
dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.18
8. Tahapan-tahapan Penelitian.
Tahapan atau prosedur penelitian dilakukan berdasarkan pada
prinsip-prinsip yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah, dalam
penelitian ini nantinya akan ada tiga tahapan, yaitu :
a.

Research planning, merupakan perencanaan untuk penelitian. Dalam
perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan,
perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata. peneliti merumuskan
persoalan secara jelas, menentukan sumber data yang akan diambil,
dan selanjutnya menentukan metode pengumpulan data yang akan
ditempuh, serta dari sumber apa data akan didapatkan.

b.

Data collecting adalah kegiatan pengumplulan data dan informasi
yang dibutuhkan. pengumpulan data/ bahan keterangan didasarkan
pada prinsip bahwa data yang berhasil dikumpulkan itu adalah data
yang lengkap, tepat dan dapat dipercaya.

c.

Data analiting tahap ini disebut juga data processing, yakni fase
pengolahan data hasil riset.19

18

Ibid., 273.
Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo : STAIN Ponorogo Pres, 2010),
14-15.
19

14

G. Sistematika Pembahasan
Untukmempermudah

penyusunan

sekripsi

ini,

maka

penulis

mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab. Lebih jelasnya secara
sistematika disusun sebagai berikut :
Bab Pertama Pendahuluan. Pada Bab ini merupakan pola dasar
mencakup tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode
Penelitian, Sistematika Pembahasan, Daftar Pustaka dan Daftar Isi.
Bab Kedua, merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang teori
kekuasaan kehakiman, asas ultra petitum partium.
Bab Ketiga merupakan data lapangan yang akan menunjukkan
gambaran mengenai hasil putusan hakim terhadap asas ultra petitun partium
pada Pengadilan Agama Madiun. Pada Bab ini nantinya akan dipaparkan data
mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Madiun, Pandangan hakim
Pengadilan Agama Madiun terkait asas ultra petitum partium, penerapan
terkait asas ultra petitum di Pengadilan Agama Madiun. Data ini nantinya
diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait,
baik dengan hakim ataupun panitera.
Bab Keempat ini sebagai inti dari pembahasan skripsi ini yaitu
mengenai analisis pandangan hakim Pengadilam Agama Madiun penerapan
oleh hakim terkait asas ultra petitum partium Di Pengadilan Agama Madiun.
adapun penganalisannya dilakukan dari beberapa segi yaitu: Analisa terhadap

15

ultra petitum partium dan analisa terhadap kesesuaian antara praktek hakim
terkait asas ultra petitum partium di Pengadilan Agama Madiun.
Bab Kelima merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan
saran. Dalam Bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan
sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan atau menjawab hipotesa.

BAB II
ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DAN HUKUM PROGRESIF

A. Asas Ultra Petita Partium
Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai
penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih
daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan
ayat(3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. 20 Sedangkan, ultra
petitamenurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.21
Asas Ultra Petita merupakan larangan yang lazim disebut sebagai
Ultra Petitum Partium. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3)
RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak
boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.
Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita
maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra
vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.
Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut
harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik
(good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).22
Namun, menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan
Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh
20

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, Hukum Acara
MahkamahKonstitusi, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006), 34.
21
I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.
22
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.
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memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya
hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non ultra petita
tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus
bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan
yang benar- benar menyelesaikan perkara.23
Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan ultra petitum itu
dilakukan hakim berdasarkan alasan iktikad baik, tetap tidak dapat
dibenarkan atau illegal, karena melanggar prinsip rule of law (the principal
of the rule of law), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan.
Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972
yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau
melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak
putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan
inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.40
Putusan judex facti yang didasarkan pada petitum subsidair yang
berbentuk ex aequo et bono, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka
yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan lebih
jauh dari itu. Dalam Putusan MA No. 556 K/Sip/1971, dimungkinkan
mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih
sesuai dengan kejadian kejadian materiil. Namun perlu diingat, penerapan
yang demikian sangat kasuistik. 24

23

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 802.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan, Cet-14, h. 802.
24
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B. Akibat Perceraian terhadap Anak yang Masih dibawah Umur
Pada Pasal 41 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974, berbunyi
sebagai berikut: “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak -anak itu; bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas
isteri. Mengenai alasan-alasan perceraian disamping diatur dalam
penjelasan Pasal 39, juga diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1974.
Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, Undang-Undang
Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada
perselisihan

mengenai

penguasaan

anak-anak,

pengadilan

memberi

keputusannya.” Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan
perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena
perceraian, maka salah satu pihakjuga dapat memohonkan agar diberikan Hak
Asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam
perkawinan tersebut
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C. Akibat Hukum Perceraian
1. Pengertian akibat hukum
Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu
tindakan subjek hukum. 25 Tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum
adalah tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh
suatu akibat yang dikehendaki hukum.26Akibat hukum merupakan sumber
lahirnya

hak

dan

kewajiban

bagi

subyek-subyek

hukum

yang

bersangkutan. Dengan kata lain, akibat hukum dapat dikenakan baik pada:
a. Tindakan hukum atau perbuatan hukum
b. Delik, baik delik dalam bidang hukum pidana (perbuatan pidana)
maupun delik dibidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).
2. Ruang lingkup akibat hukum
Perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum
menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dapat berwujud:27
a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu
kaidah hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan
keadaanhukum baru yaitu tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap
untuk bertindak.
b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu
hubungan tertentu, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak
dan kewajiban salah satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban
pihak yang lain. Misalnya sejak pembeli barang telah membayar lunas
25

Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum ,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 192.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 295.
27
Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 1999),71.
26
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harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya,
maka lenyaplah hubungan jual beli diantara keduannya.28
c. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi
dibidang hukum keperdataan, misalnya dalam hukum perdata dikenal
sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat
oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai
akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan
tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan
kebakaran dimana seorang sudah terkepung api, orang tersebut
merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untukjalan
keluar menyelamatkan diri.

D. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan
Hakim
Dalam membuat putusan hakim harus memuat unsur keadilan,
kepastian

hukum,

dan

kemanfaatan.

Ketiga

unsur

tersebut

harus

dipertimbangkan dan diterapkan secara proposional.29 Namun dalam praktek
peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas
tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim
dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara suatu perkara berada
diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik
28

Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 192-193.
Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hokum Upaya Mewujudkan Hokum Yang Pasti Dan
Berkeadilam, (Yogyakarta:UIIS Press, 2006), 6.
29
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keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara
keduannya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk
mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.
Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus
mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas
kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Secara umum teori
keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori keadilan retributive dan
distributive. Keadilan retributive adalah keadilan yang berkaitan dengan
terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan distributive adalah keadilan yang
berkaitan dengan pembagian nikmat dan beban. Pada keadilan distributive,
terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur
pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat. 30 Adapun penerapan
keadilan dalam keputusan, yaitu harus didasarkan pada prinsip- prinsip yang
dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.

31

Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi,
dengan dasr pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan
hukum itu harus berguna bagi masyarakat.32

30

Mawardi, Keadilan Social Menurut John Rawls, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri
SyarifHidayatullah, 2010), 46-47.
31
Ibid., 10.
32
Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Prespektif Hokum Progresif (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 135.
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E. Teori Hukum Progresif
1. Hukum Progresif
Teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet dan Selznick
tersebut kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto
Rahardjo, akan tetapi beliau tidak secara utuh mengambil apa yang
disampaikan Nonet dan Selznick dalam teori responsifnya. Beliau
memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu hukum
progresif, akan tetapi secara tegas beliaupun menyampaikan bahwa
hukum progresif memiliki tipe responsif.33
Ide utama hukum progresif adalah membebaskan manusia dari
belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan bukan justru
membelenggu, manusia-manusialah yang berperan lebih penting.
Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum
hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab
perubahan dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani
masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber
daya m zanusia penegak hukum itu sendiri.
Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan
final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan
menggunakannya. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus
membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan
yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasikan
33

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan, (Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2004), 2.
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kedalam faktor- faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat
dan lain-lain. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi
(law as process, law in the making). 34
Hukum progresif lebih mengunggulkan aliran realisme hukum
dan penggunaan optik sosiologis dalam menjalankan hukum. Sebab cara
kerja analitis yang berkutat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak
menolong

hukum

untuk

membawa

Indonesia

keluar

dari

keterpurukannya. Asas kepastian hukum tidak berisi petunjuk yang
absolute yang tinggal dioperasikan oleh hakim, melainkan ia memuat
semacam ruang kebebasan yang tidak kecil.35
Hukum bukan hanya urusan (business of rules), tetapi juga
perilaku (matter of behavior). Hukum adalah untuk manusia dan bukan
sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan
untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia,
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa pemahaman
hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan tidak mampu
menangkap kebenaran. Dalam ilmu hukum yang legalistis-positivis,
hukum sebagai pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi
sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama

34
35

Ibid., 2.
Faisal, Menerobos Positivisme HukumCet 2, (Bekasi: Gramata Publishing,2012), 165.
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untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan
ajaran hukum demikian yang masih dominan .36
Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata
hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga
aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan
melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan
substantive.
a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis
Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi
hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum
progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses
untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Anggapan
ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut :
Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi
yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya
untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang
demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi.
Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan
mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih
baik.Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktorfaktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-

36

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas,2006), 10.
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lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as
a process, law in the making).37
Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak,
berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini
akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak
akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan
hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum
yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang
maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum
sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil
sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah
yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.
b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan
Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,
sejahtera dan membuat manusia bahagia.36 Hukum progresif
berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan
bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan
untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu;
untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan
manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam

34

37

Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik
Atas lemahnya penegakan hukum indonesia. Anthony lip bekera sama LSHP, Yogyakarta. Hlm. 31
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hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan
manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema
hukum.
Pernyataan

bahwa

hukum adalah untuk manusia, dalam

arti hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang
adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut
hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan
hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan subtantif yang harus lebih
didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar
dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem- problem
kemanusiaan.
c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku
Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan
perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun sistem
hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau
manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah
terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum
bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.
Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek
peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah
yang mempunyai unsur greget seperti compassion (perasaan baru),
empathy, sincerety (ketulusan), edication, commitment (tanggung
jawab), dare (keberanian) dan determination (kebulatan tekad).
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Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne :
“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan
peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang
baik”. Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan
perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan
hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses
dan

proyek

kemanusiaan.37

(manusia) dan

Mengutamakan

kemanusiaan diatas

faktor

faktor

perilaku

peraturan, berarti

melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras
legalistik- positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik),
yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam
konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab
individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan
kepada siapapun.
d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan
Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan”
yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum
yang legalistik-positivistik. Dengan cirri “pembebasan” itu, hukum
progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam
konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan
langkah-langkah

kreatif, inovatif dan bila

“mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”.

perlu melakukan
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Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti
menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan
harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika
keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan”
saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas.
Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong
sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu,
paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan
bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas
untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang
tepat untuk mewujudkannya.
Menurut

Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin

bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan
procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan
formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati
atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam
dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam
praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi
keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak
berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata
menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain
selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak
dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik,
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memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai
modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam
masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti
selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para
aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat.
Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak
sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satusatunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia. 38
Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum
tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada
pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan
social dengan didukung oleh social engineering by law yang
terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum
progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu,
perlu mendapat kehidupan hukum yang berada.
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http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan hukum di indonesia diakses pada tanggal Agustus
2013.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN CERAI GUGAT NO.445/PDT.G/2018/PA.KAB.MN

A.

Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
1.

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah
Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames,
Madiun dengan Nomor Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan
gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor
187/PELITA IV/II/87 yang dibangun diatas tanah milik Negara
(Departemen Agama seluas 1539 M2).
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya
sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga
Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di
Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi
oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan
Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan
penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar
ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan
administratif antara Kodya dengan Kabupaten.
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17
Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada
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Tahun pertama , Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh
Drs. Abdul Malik (1987-1990) yang pada saat itu hanya memeliki
seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara
dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim
honorer, mereka adalah: KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu
Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, SH dan Bpk. Drs.
Misbahul Munir.
Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali
Bpk. Drs. Muhtar, R.M, SH (1990-1996). Pada periode ini, pola
Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada
periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh
Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil
oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada
periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh
Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada
periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010). Pada
periode keenam ini, kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun diduduki Ibu Hj. Sri Astuti, S.H., periode ketujuh diduduki oleh
Drs. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H dan periode kedelapan diduduki
oleh Drs. Kafit, M.H. hingga sekarang.39

39

https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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2.

Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi
Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara
Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Kab.
Madiun yang Agung”. Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan
Agama Kabupaten madiun menetapkan misi-misi sebagai berikut:
Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; Meningkatkan
kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; Mewujudkan kesatuan
hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.40

3.

Wewenang dan Wilayah
Dengan lahirnya undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
peradilan agama, maka pengadilan agama selaku unsur penyelenggara
pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksanaan kekuatan
kekuatan kehakiman bagi rakyatpencari keadilan yang beragama islam
mengenai pengadilan perdata perkara tertentu yang diatur dalam pasal
49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yakni pengadilan bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara-perkara di
tingkat pertama anara orang-orang yang beragama islam di bidang :
1) Perkawinan,

Poligami,

Pencegahan

perkawinan,

Penolakan

perkawinan oleh PPN, Pembatalan perkawinan, Kelalaian atas

40

https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi
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kewajiban suami/istri, Cerai talak, Cerai gugat, Harta bersama,
Penguasaan anak, Nafkah anak oleh ibu karena bapak tidak
mampu, Hak-hak bekas istri atau kewajiban bekas suami,
Pengesahan anak, Pencabutan kekuasaan orang tua, Perwalian,
Pencabutan kekuasaan wali, Penunjukan orang lain sebagai wali
sebagai wali, Ganti rugi terhadap wali, Penetapan asal-usul anak
dan pengangkatan anak, Penolakan kawin campur, Izin kawin,
Dispensasi kawin, Isbat nikah, Wali adhol
2) Kewarisan
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq
8) Shodaqoh
9) Ekonomi syariah, Bank Syariah, Lembaga keuangan mikro syariah,
Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksa dana syariah, Obligasi
syariah, Sekunritas syariah, Pembiayaan syariah, Penggadaian
syariah, Dana pensiun lembaga syariah, Bisnis syariah41
Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadilan agama
kabupaten madiun berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dari
program dan kegiatan tersebut, pengadilan agama kabupaten madiun
41

https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/jenis-perkara-kewenangan
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berada pada yuridiksi pengadilan tinggi agama surabaya dan meiliki
wilayah hukum yang terdiri dari 15 (lima belas ) kecamatan, 8
(delapan) kelurahan, dan 198 (seratus sembilan puluh delapan) desa,
jumlah penduduknya mencapai 727.994 jiwa dengan luas wilayah
1.037,58 km² dan sebaran penduduk 701 jiwa/km.
Adapaun wilayah kewengan beserta kecamatan yang ada di
wilayah kabupaten madiun antara lain sebagai berikut.42
Balerejo, Mejayan, Dagangan, Pilangkenceng, Geger, Saradan,
Gemarang, Sawahan, Jiwan, Wonoasri, Kare, Wungu, Kebonsari,
Dolopo, Madiun
4.

Struktur Organisasi
Ketua

: Dr. Sugiri Permana, S.Ag, M.H

Waka

:-

Hakim

: Drs Ahmad Muntafa, M.H
Dr. Sugeng, M.Hum.
Drs. Munirul Ikhwan, M.H.I

Sekertaris

: Amron Nasrul Huda, S.H.,M.Hum.

Panitera

: Sugeng Hariadi, S.H

Wakil Panitera

: Drs. Harunnurosyid

Panmud Permohonan : Dra. Rofik latifah

42

Panmud gugatan

: Rini Wulandari, S.H, M.H.

Panmud hukum

: Anugrah Bagus P, S.H. M.M

https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
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Kasubbag Informasi

: Cahyani, S.H.

Kasubbag Kepegawaian : Mashuri, S.Ag

Lina Lutfiyah, S.Psi
Kasubbag Umum

: Ainuzaman, S.H.I

Panitera Pengganti

: Suyitno, S.H, M.H., Hari Marsono, S.H.,
Sihabuddin, S.H.I,
Nur Ikhwan, S.H.I,
Lailiya Rahmah, S.H.

Juru Sita Pengganti

: Agus Sarwiyono, Nur Ikhwan, S.H.I,
Hari Marsono, S.H, Mashuri, S.Ag,
Anugrah Bagus P, S.H. M.M, Suyitno, S.H,
M.H, Ainuzaman, S.H., Sihabuddin, S.H.I

B. Deskripsi Perkara No.445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn
Untuk mengetahui kronologi awal sengketa penulis melakukan
wawancara dengan narasumber hakim pengadilan agama kabupaten madiun.
Pada awalnya Sugianto Bin Kiyo (pemohon) yelah melangsungkan
pernikahan dengan Purwaningsih Binti Hadi Sugito (termohon) pada tanggal
23 Mei 1999 di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Pada

awalnya pernikahan tersebut berjalan harmonis, kemudian beberapa tahun
belakangan ini rumah tangga tidak berjalan harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Berikut pernyataan bapak
Sugeng Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun:
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“Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya.
Gugatan tersebut disampaikan secara tertulis dan terdaftar di pengadilan
agama

kabupaten

madiun

dengan

nomor

register

perkara

No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, singkat cerita pada tanggal 13 september
2018 majelis hakim memberikan putusan yaitu mengabulkan permohonan
pemohon (suami). Sedangkan dalam, intinya memberi izin kepada
pemohon/tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak roj’i dan mewajibkan
memberikan nafkah mahdliyah, mut’ah dan nafkah anak kepada kedua
anaknya masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- samapai dengan umur
keduanya mencapai dewasa yakni 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap
tahunya, serta membelikan satu unit sepeda motor untuk anak pertama
mereka. “43
Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai sengketa yang telah terjadi
antar penggugat dan tergugat, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu datadata yang diperoleh dilapangan terkait putusan majelis hakim yang ultra
petita ini yang terdiri dari para pihak, duduk perkara, mediasi, konvensi,
rekonvensi dan amar putusan. Pemohon bernama Sugianto Bin Kiyo umur 46
tahunlahir Magetan, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten
Magetan. Sedangkan termohon bernama Purwaningsih Binti Hadi Sugito
umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun.

43

Hakim Sugeng Hariadi, M.Hum., Wawancara tanggal 8 November 2019.
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Berdasarkan surat permohonan tanggal 04 april 2018 yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor:
445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn mengemukakan hal-hal berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 23 Mei 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, sebagaimana
KutipanAktaNikahNomor:42/09/V/1999tanggal23mei1999.
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohontelah melakukan
hubungansuamiistri(ba'dadukhul)dansudahmempunyaiduaoranganak
masing-masing berumur 16 tahun bernama Elfina Prameswari putri anak
pertama, dan anak kedua 11 tahun bernama Fifi Aledya Rahayu.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah
ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian
nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah
berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, contoh:
karena Pemohon selalu terbuka soal keuangan dan biaya rumah tangga
sudah tercukupi, dan dapat dibilang dalamukuran kedinasan TNI uang
belanja dan rumah tangga lebih dari cukup,dan ketika Pemohon ada
Tugas semua gaji Pemohon di ambil dan dikelola oleh Termohonsendiri.
4. Termohonsering sekali keluar rumah tanpa Pamit kepada Pemohon dan
tanpa ada alasan yang jelas serta bila diingatkan Termohon selalu marah
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marah yang menjadikan Pemohon merasa kurang dihormati sebagai
KepalaKeluarga.
5. Termohon sering ketahuan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
seperti bpkb motor, sertifikat tanah namun tidak mengakui perbuatanya,
yang waktu itu bpkb motor dan sertifikat tersebut adalah milik kakak
daripada Pemohon, yang menjadikan Pemohon sangat merasa malu pada
keluargaPemohon.
6. Termohon diketahui dalam berteman dengan orang orang yang tidak
disukai oleh Pemohon semisal Termohondalam menjalin pertemanan
dengan orang orang yang berkategori wanita wanita nakal.
7. Karena

Termohon

terlalu

berani

kepada

Pemohon

dan

selalu

maumenangnyasendirijikaPemohonmenasehatiselalutidakmenurut

dan

selalumarah-marah.
8. Bahwapuncakperselisihandanpertengkarantersebutterjadipadabulan April
tahun 2017, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua
Termohon dan Hidup terpisah dengan Pemohon selama kurang lebih 1
(satu) tahun sampaisekarang.
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa
keadaanrumahtanggaPemohondanTermohonsudahtidaksesuaidengan
tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga
perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan
Pemohon danTermohon
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Berdasarkan alasan tersebut, pemohon mohon kepada ketua
pengadilan agama kabupaten madiun majelis hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara
ini dengan amar sebagai berikut:
1. Primair
a.

Mengabulkan permohonan Pemohon

b.

Menetapkan,memberiijinkepadaPemohonuntukmengucapkanikrartal
ak terhadap Termohondi hadapan sidang Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun

c.

MembebankanbiayaperkarakepadaPemohonsesuaidenganhukumyan
g berlaku

2. Subsidair: “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.”44
Setelah gugatan terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun, maka pengadilan segera menetapkan jadwal persidangan
perdana atas nomer registrasi tersebut untuk memberitahukan kepada para
pihak yang bersengketa. Pada persidangan yang ditetapkan, pemohon dan
termohon hadir menghadiri persidangan, lalu majelis hakim mendamaikan
pihak-pihak yang berperkara. kedua belah pihak menempuh jalur mediasi
(upaya damai diluar persidangan) melalui bantuan mediator Drs. Badrodin
guna mengupayakan perdamaian antar kedua belah pihak. Ternyata
perdamaian antar pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi
44

Gugatan, Salinan Putusan No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., hlm. 1-4.
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gagal. Penulis mencoba menyakan terkait proses mediasi kepada Bapak
Sugeng berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, beliau menjelaskan:
“Mediasi menjadi jalan pertama sebagai ruang penengah antar kedua
belah pihak yang berperkara di pengadilan agama dengan menggunakan
jasa mediator sebagai pihak penengah yang berasal dari luar lingkup
kedua belah pihak, dimaksudkan perkara yang diajukan baik itu cerai
gugat maupun cerai talak dapat menemui titik tengah serta terjadi
kesepakatan-kesepakatan dimana ujung yang diharapkan yakni
damainya kedua belah pihak, karena upaya mediasi nantinya apabila
benar-benar terjadi kesepakatan dan dikukuhkan menjadi akta
perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tidak tunduk terhadap
upaya hukum biasa maupun luarbiasa.”45
Selanjutnya hakim telah menjalankan prosedur mediasi sebagaimana
perma nomer 1 tahun 2016 pasal 17 ayat (1), serta pasal 3 ayat (2) dimana
hakim dalam pertimbangan putusan harus mencantumkan bahwanya mediasi
telah diupayakan perdamaian dengan mediasi yang dipimpin seorang
mediator yang bernama Drs. Badrodin dari Asosiasi Mediator Pengadilan
Agama Jawa Timur.46
Maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat
gugatan yang isinya tetap dipertahankan pemohon. Selanjutnya termohon
mengajukan jawaban (eksepsi) secara tertulisatas gugatan permohon dengan
surat pada tanggal 10 juli 2018. Yang pada intinya (a) termohon
membenarkan telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon dan juga
telah dikaruniani 2 orang anak selama pernikahan tersebut, (b) semua yang
ditudukan pemohon dalam gugatanya tidaklah benar sepenuhnya mulai
keluarnya termohon dari rumah guna mencari pinjaman meski tnpa
sepengetahuan pemohon,sertifikat yang digadaikan milik pomohon, termohon
45
46

Hakim Sugeng Hariadi, M.Hum., wawancara tanggal 8 November 2019
Mediasi, Salinan Putusan No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., hlm. 4.
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hanya berteman dengan wanita-wanita nakal dan tidaklah ikutan menjual diri,
serta marahnya termohon masih dalam batas wajar sebaliknya ketika
pemohon marah lebih cenderung ringan tangan.47
Demikian

jawaban

termohon,

selanjutnya

pihak

termohon

mangajukan gugatan balik maka disini pihak termohon berganti kedudukanya
menjadi pihak penggugat dan gugatan ini dinamakan gugatan rekonvensi.
Dalam isi gugatanya pihak penggugat medalilkan:
a. Anak-anak kami mohon kedua belah pihak tidak berpisa. Jika tidak atau
tetap Pemohon pada pendiriannya, Termohon mengajukan beberapa syarat
yang harus dipenuhiPemohon.
b. Termohon minta hak saya dan anak-anak saya selama 14 bulan untuk
dipenuhi, Termohon minta tiap bulannya Rp. 1.500.000 dikali 14 bulan,
yang selama ini tidak diberikan Pemohon kepadaTermohon.
c. Termohonminta anaknya dibelikan motor segera karena itu alat
transportasinya, dan merupakan kebutuhananaknya.
Setelah semua petitum disamipakan oleh penggugat, selanjutnya
persidangan dilanjutkan mendengarkan replik yang disampaikan secara lisan
yang pokoknya:
a.

Bahwa semua jawaban Termohon adalah benar, namun ada satu poin
dalam poin nomor 5 itu diluar kesadaran Pemohon, karena Pemohon
pernah melakukan tindakan untuk memberi pelajaran kepada
Termohonakibat kelakuannya tersebut dengan memulangkannya ke

47

Eksepsi, Salinan Putusan No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., hlm 6.
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rumah oran ngtuanya, okemudian Termohon minta kembali rukun
dengan Pemohon dan ternyata setelah rukun Termohon masih
mengulangi lagi perbuatannya tidak baiknya tersebut, sehingga
Pemohon habis kesabaran dan terpaksa Pemohon mengusirnya.
b.

Bahwa tuntutan

Termohon mengenai nafkah lampau untuk

Termohon dan untuk dua orag anak lampau sebesar Rp. 1.500.000,Pemohon tidak sanggup memberikan, karena selama ini Pemohon
sudah kirim nafkah untuk Termohon dan juga untuk dua orang anak
tersebut secara rutin setiap bulan melalui adik kandung Termohon
untuk diberikan kepada Termohon dan kedua anaknya sebesar Rp.
1.500.000,- di luar kebutuhan yang insidentil seperti sakit,
kebutuhan sekolah danlain-lain.
c.

Bahwa apabila terjadi perceraian nanti Pemohon siap memberikan
kepada Termohon sebagai berikut:
1. Nafkah lampau selama 14 bulan, setiap bulan Rp. 500.000,- X14
= Rp.7.000.000,2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,3. Nafkah Iddah Rp. 500.000,- X 3 seluruhnya sejumlah Rp.
1500.000,-

d.

Bahwa untuk ke depannya setelah perceraian, Pemohon siap
memberikan nafkah untuk kedua orang ana k Pemohon setiap bulan
Rp. 1.500.000,- sampai anak tersebutdewasa.
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e.

BahwaPemohonjugasiapuntukmembelikanSepedaMotoruntukanak
Pemohon tersebut, namun belum bisa menentukan waktunya,
melihat situasi dan kondisianak.

f.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, pihak termohon menyampaikan
jawaban dublik sacra lisan pada pada pokoknya menyetujui sepenuhnya
serta menerima mengenai nafkah-nafkah yang akan diberikan oleh
pemohon sebagaimana dalam repliknya tersebut.
Selanjutnya dalam persidangan, memasuki ranah kesaksian sebagai

mana dari para pihak-pihak mengajukan bukti persaksian guna memperkuat
hal-hal yang telah didalilkanya selama persidangan berjalan, disini pemohon
bahkan mengajukan 2 orang saksi:
1.

Saksi pertama, umur 66 tahun, petani dan berdomisili di magetan,
bersumpah

telah

memberikan

keteranangan

sebagaimana

pada

pokoknya:
a. Saksi mengenal pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri
sah, status saksi disini yakni kakak ipar pemohon, dalam hal ini saksi
mengetahui maksud kedatangan termohon kesini untuk bercerai
dengan Termohon.
b. Saksi menuturkan bahwasanya awalnya pemohon dan termohon
hidup rukun dan dikaruniani 2 orang anak perempuan namun sejak
awal bulan april 2017 antara pemohon dan termohon sudah tidak
harmonnis, dimana saksi sering menyaksikan pemohon dan termohon
bertengkar dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah
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ekonomi yang menurut termohon dirasa kurang dan puncaknya
termohon pulang kerumah orangtuanya dan berlangsung sekitar
setahun hingga saat ini, padahal dari pihak keluarga pemohon dalam
setahun ini sudah berusaha menasehati pemohon agar bisa rukun
kembali dengan termohon dan saat ini saksi sudah tidak sanggup
untuk merukunkan pemohon dan termohon
2.

Saksi kedua, umur 58 tahun, TNI dan berdomisili di Kabupaten Madiun,
bersumpahtelah memberikan keteranangan sebagaimana pada pokoknya
Saksi mengatahui pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah,
menikah sejak 17 tahun yang lalu, lalu tinggal dan menetap di asrama
TNI Adyang kemudian pindah ke madiun. Keduanya sering bertengkar
setelah meiliki 2 orang anak pemohon dan termohon bertengkar dalam
rumah tangganya yang disebabkan masalah ekonomi yang menurut
termohon dirasa kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan
pernah mengaku kebobolan uang di rekening BRI dan setelah ditelusuri
termohonlah yang mengambil, saksi saat masih aktif menjabat atasan
pemohon pernah mendamaikan pemohon dan termohon.
Selanjutnya mejelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon

guna mengajukan bukti dan saksi, disini termohon hanya mengajukan saksi
satu tanpa mengajukan bukti tertulis apapun, adapun keterengan sebagai
berikut:
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a.

Saksi umur65tahun,agamaIslam,pekerjaan tani, tempat kediaman di
Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagaiberikut:
1) Saksi mengenal pemohon dan termohon adalah pasangan suami
istri sah, status saksi disini yakni paman temohon, dalam hal ini
saksi mengetahui maksud kedatangan termohon kesini untuk
bercerai dengan permohon.
2) Saksi mengetahui keadaaan rumah tangga pemohon dan termohon
rukun dan telah dikaruniani satu orang anak, namun sejak bulan
september 2003 mulai goyah yang mana saksi sering menerima
aduan termohon bahwa sering terjadi perselisihandan pertengkaran
akibat masalah ekonomi yakni adanya termohon sering meminjam
uang tanpa seizin dari pemohon, puncak dari pertengkaran dan
perselisihan ini termohon meninggalkan rumah dan pulang
kerumah orangtuanya, bahwa pihak keluarga pemohon dalam
setahun ini sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon
kembali, saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan
pemohon dan termohon.48
Selanjutnya peneliti menggali informasi bagaimana tanggapan hakim

terkait keabsahan bukti tertulis yang diajukan kedua belah pihak apakah dapat
digunakan dalam persidangan, jawaban bapak Sugeng:

48

Salinan Putusan No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., hlm 69.
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“Bukti tertulis fotokopi akta nikah yang sah yakni yang telah
bermatrai cukup, sebagaimana pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) undangundang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Cukai, bilamana bukti telah
dicocokan sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatanggani pejabat
yeng berwenanang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil
sesuai pasal 165 HIR. jo pasal 1686 BW. Merupakan akta otentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sehingga
terbukti kebenaran hubungan hukum antara pemohon dan termohon
sebagai suami istri yang sah, dan dengan demikian keduanya
berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persona standi in
judicio).”
Selanjutnya juga mengenai bukti saksi yang dihadirkan pihak
pemohon ataupun termohon dalam persidangan apakah sudah memenuhi
syarat sah persaksiannya, menurut Bapak Sugeng:
“Kesaksian yang mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi
secara langsung terhadap peristiwa dimaksut serta relevan dengan
dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka saksi yang didatangkan pihak
pemohon ataupun termohon telah memenuhi syarat materiil alat bukti
saksi sebgaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR., dan oleh
karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian.”49

C. Deskripsi Ultra Petitum Putusan No.445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn
Dijelaskan bahwa putusan melebihidari petitum termohon/penggugat
rekonvensi, dimana dalam petitum gugatan termohon hanya memintakan
nafkah madliyah selama 14 bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta
rupiah)serta nafkah anak untuk kedua anakanya yang masing-masing berusia
16 tahun dan 11 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) dalam setiap bulanya dalam rentan tahun 05 tahun kedepan (untuk
anak pertama) dan 10 tahun kedepan (untuk anak kedua) yakni sampai amak49

Hakim Sugeng Hariadi, M.Hum., Wawancara tanggal 8 November 2019.
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anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mampu mengurus keperluanya
sendiri.
Adapun untuk besaran nafkah anak yang naik 10% penulis mencoba
menayakan kepada Bapak Sugeng terkait bagaimana dasar putusan ini :
“Nafkah tersebut setiap tahunya haruslah disesuaikan dengan tingkat
inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia minimal
sebesar 10% persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. “
Selanjutnya penulis menggali jawaban lebih dalam berkaitan kenapa
harus memberikan lebih dari petitum terkusus nafkah anak saja, bapak sugeng
menjelaskan:
“Adanya kenaikan sebagai penjamin kesejahteraan pasca perceraian
hal ini masih bersesuain dengan petitum subsidair penggugat
rekonvensi yang mana apabila hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya, hakim berpendapat bahwa putusan ini
masih bersesuaian dengan petitum primair ”

BAB IV
ANALISIS

A. Faktor-Faktor Pertimbangan Putusan Ultra Petitum Partium dalam
Perkara Nomor 445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn
Terdapat dua faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
ultra petitum partium. Faktor pertama yaitu inflasi mata uang yang terjadi di
Republik Indonesia. Faktor yang kedua adalah alasan kebutuhan anak yang
selalu meningkat tiap tahunnya. Dalam memberikan penambahan jumah
nafkah sebesar 10% persen tiap tahun terlepas dari biaya pendidikan dan
kesehatan menjadi poin penting.
Putusan yang berisi penambahan melebihi terhadap petitum yang
dimintakan dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana SEMA nomor 03
tahun 2015 poin 14 bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti
dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang
ditetapkan.
Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah instrumen
hukum herarki perundang-undangan, hal ini tetaplah mengikat ke lembaga
peradilan karena menjadi salah satu kewengan sah yang diberikan undangundang kepada mahkamah agung dimana berlaku untuk seluruh peradilan
dibawahnya.
Sebab kenaikan disini juga bentuk penjaminan akan kesejahteraan si
anak terlebih kusus dalam segi ekonomi dan pendidikan sebagaimana amanat
48
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Undang-Undang Pernikahan tentang putusnya perceraian serta akibatnya
dalam pasal 41 bahwa seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan pokok
kehidupan dan pendidikan.
Perceraian sebagai solusi rumah tangga sudah tidak mampu
dipertahankan memiliki dampak akan pemeliharaan berupa pemenuhan
kesejahteraan si anak hanya didapatkanya terbatas sampai usia dewasa yang
harusnya diperoleh sepanjang usianya tak terbatas.

B. Analisa Putusan Ultra Petitum Partium dalam Perkara Nomor
445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn Ditinjau Dengan Asas Hukum Progresif
Segala sesuatu diciptakan tentunya memiliki tujuan tersendiri, begitu
juga dengan hukum lebih khusus dalam putusan perkara disini. Terdapat
berbagai teori yang dikemukan oleh ilmuan hukum untuk memberikan
penjelasan terkait dengan tujuan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan
oleh Gustav Radbruch

yang menyatakan bahwa

tujuan hukum adalah

keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwechmaerten), dan kepastian
(rechtssicherkeit).
Dalam praktik penegakkan hukum ke tiga tujuan tersebut harus
diperhatikan secara proporsional. Akan tetapi ketiga tujuan hukum tersebut
tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain. Dalam
konteks tertentu keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan
kepastian, bahkan tuntutan kemanfaatan juga dapat bertabrakan dengan
keadilan dan kepastian hukum.
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Dalam fakta putusan pengadilan, bahwa tergugat rekonfensi dihukun
dengan hukuman diberikan yaitu memeberikan nafkah untuk dua orang anak
melalui penggugat rekonfensi setiap bulan Rp. 1.500.000,00 ditambah 10%
tiap tahunya, hukuman tersebut meleihi tuntutan awal penggugat rekonvensi
sebesar Rp. 1.000.000,00 selama 14 bulan.
Putusan yang dijatuhkan atas tergugat rekofensi, ditinjau dari
kepastian hukum timbul dua persfektif hukum yang tidak memeperbolehkan
dan memperbolehkan, dari sudut

yang tidak memeperbolehkan mengacu

pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam
memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang
dikemukakan dalam gugatan.
Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut
harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik
(good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).
Sebaliknya dari yang memperbolekan dengan mendasarkan pada Putusan
Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan boleh memberi
putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang
erat satu sama lainnya.
Dalam hal ini asas non ultra petita tidak berlaku secara mutlak sebab
hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu
harus berusaha agar memberikan putusan yang benar- benar menyelesaikan
perkara.
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Dari

ulasan

diatas,

dalam

memutus

perkara

No.445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tidak serta – merta lepas dari peraturan dan
juga pendapat ahli hukum. Walaupun terdapat dua pendapat yang berbeda hal
tersebut merupakan hal yang sering terjadi didunia hukum.
Putusan tersebut masih dapat dikategorikan memenuhi asas kepastian
hukum, kerena hakim tetap menggunakan pegangan dalam mejatuhkan
putusannya. Dalam nilai keadilan hakim memberikan rasa adil didalam
penjatuhan hukuman dengan mempertimbangan nilai pemenuhan nafkah
keluarga ada pada suami disetiap bulanya dan itulah nilai yang hidup dalam
masyarakat.
Hal ini hakim memandang nilai pemenuhan nafkah keluarga sudah
sepantasnya seorang suami menjadi pemimpin atau pemenuh kebutuhan
keluarga. Disamping hal tersebut anak dari perkawinan penggugat dan
tergugat masih kecil atau belum dewasa, ssehingga hakim memutuskan masa
pemberian nafkah untuk kedua anak tersebut sampai mereka dewasa.
Nilai kemanfaatan disini terimplementasikan dalam putusan dengan
menekankan ketahanan ekonomi kedua anak dan bekas istri demi kelajutan
kehidupan dimana kedua anaknya masih dalam keadaan menempuh
pendidikan dan belum mampu bekerja atau memiliki penghasilan sendiri.
Selain itu juga tambahan dari tuntutan sangat membantu anak,
tambahan tersebut adalah 10 % setiap tahunnya. Mengingat keadaan atau
kebutuhan di negara kita setiap tahunnya naik signifikan. Hal itu akan sangat
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memberi kemanfaat kepada anak untuk mencukupi kehidupan mereka
kedepannya sampai mereka dewasa.
Dari isi putusan dihasilkan fakta adanya kesanggupan suami terkait
nafkah mahdiyah, hukum progresif melihat bahwa keadaan isteri yang sudah
ditinggal setahun diberi kompensasi. Asas moralitas dari suami ke isteri
masih dapat disanggupi, dalam konvensi nominal majelis hakim memandang
kebutuhan anak berdasarkan usia masing".
Melihat kebutuhan berdasarkan usia ditemukan nominal yg semakin
naik. Maka pemohon alias tergugat rekonvensi dibebani tambahan 10%
sebagai pemaknaan realita pergerakan ekonomi terhadap pemenuhan
kebutuhan hidup.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah

peneliti

melakukan

pengamatan

terhadap

perkara

ini

berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan penelitian yang dilakukan
penulis maka peneliti berkesimpulan :
1. Dua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petitum
partium. Faktor pertama yaitu inflasi mata uang yang terjadi di Republik
Indonesia. Faktor yang kedua adalah alasan kebutuhan anak yang selalu
meningkat tiap tahunnya
2. Putusan hakim dalam memberikan nafkah dengan penamabahan jumlah
10% disetiap tahun, menjadi poin penting dalam hukum progresif
menimbang nilai yang hidup dalam masyarakat serta nilai utama dalam
hukum yaitu kepastian hukum, yaitu diperbolehkanya hakim menjatuhkan
petitum dengan melebihkan dari yang dimintakan, juga keadilan hukum
yang merujuk pewajiban atas nafkah yang diminta bekas istri

untuk

keberlanjutan kehidupanya dan yang terakir nilai kemanfaatan dengan
adanya penambahan yang berkaca dengan keasadaran akan bertambahnya
umur seoranga anak maka akan bertambah juga nilai kebutuhanya
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B. Saran-Saran
1. Kewajiban menafkahi menjadi nilai utama dalam kehidupan berkeluarga
sebab berjalanya roda ekonomi sebuah keluarga berasal dari sini. Seringkali
permasalahan perpecahan suatu keluarga dipicu ekonomi yang tidak
tercukupi. Maka suami dalam hal ini sebagai kepala rumahtangga wajib
memenuhinya.
2. Apabila terdapat kasus cerai gugat yang serupa dengan perkara No.
445/PDT.G/2018/PA.KAB.MN

sebaiknya

mempertimbangkan

terkait

nafkah anak karena ini menjadi poin penting keberlanjutan masa depanya.
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