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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengajuan Perkara Dalam Lingkup Peradilan Agama 

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang (UU) Peradilan 

Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang :  

1. Perkawinan 

2. Waris 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf 

6. Zakat 

7. Infaq 

8. Shadaqah 

9. ekonomi syari'ah10 

 Lebih lanjut lagi setelah penulis melalui proses Kerja Praktek pada 

lingkungan PA Batam, sebagai kasir penulis menemukan bahwa PA Batam 

telah membagi secara komprehensif atas pengajuan perkara dengan 

mengelompokkan perkara yang dapat didaftarkan kedalam 2 golongan besar 

yaitu gugatan dan permohonan. 

 
10 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan diubah terakhir kalinya dengan UU Nomor 

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.  
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 Untuk pengajuan perkara gugatan perlu adanya kejelasan atas alamat dari 

penggugat, sedangkan perkara bisa tetap diajukan meski tanpa adanya alamat 

tergugat (pengajuan perkara dilakukan secara ghoib). Sedangkan untuk 

pengajuan perkara permohonan, setiap pihak yang diajukan sebagai pemohon 

perlu untuk memberikan kejelasan alamat. Secara lebih spesifik, berikut 

adalah pembagian yang dilakukan oleh PA Batam dalam pengajuan perkara : 

1. Gugatan 

a) Cerai Gugat 

 Sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan cerai gugat adalah 

pengajuan perkara cerai yang dilakukan oleh sang istri maupun 

kuasanya.11 

 Dampak dari diajukannya perceraian dengan jenis ini adalah disaat 

pembacaan putusan cerai, majelis hakim akan memutus perkara 

perceraian yang diajukan  dengan talak Ba’in Shuhgraa (Pasal 119 ayat 

1 KHI).12 

 Karenanya, disaat observasi penulis juga diingatkan oleh majelis 

hakim bahwa diputusnya cerai gugat dengan talak Ba’in Shughraa 

adalah bentuk hukuman kepada suami karena terjadinya perceraian 

yang diajukan oleh sang istri.13 

 

 
11 Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah 

hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman 

tanpa izin suami. 
12 Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan 

bekas suaminya meskipun dalam iddah. 
13 Keterangan dari hakim C7 PA Batam saat masa observasi persidangan pada bulan Juli 2019). 
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b) Cerai Talak 

 Merupakan perceraian yang diajukan oleh sang suami kepada 

pengadilan agama dimana tempat tinggal sang istri berada (Pasal 129 

KHI).14 

 Berbeda dengan cerai gugat yang diajukan oleh istri ditempat 

tinggalnya sendiri sebagai penggugat, cerai talak tidak mengikuti 

kediaman sang suami sebagai pemohon cerai melainkan tetap diajukan 

ke pengadilan agama ditempat kediaman sang istri. Hal ini sebagai 

bentuk kemudahan kepada pihak wanita karena akan semakin 

menyusahkan sang istri jika ia harus pergi ke pengadilan yang jauh 

dari kediamannya dengan tujuan untuk menghadiri persidangan 

dimana ia akan diceraikan. 

 Mengenai putusan cerainya sendiri biasanya akan diputus dengan 

talak Raj’I sehingga jika belum melewati masa iddah, sang suami tetap 

bisa rujuk kepada sang istri tanpa perlu menikah kembali (Pasal 118 

KHI)15 

c) Hak Asuh Anak 

 Disaat perceraian, jika terjadi perselisihan ataupun atas permintaan 

para pihak (Principal) maka majelis hakim akan memutuskan 

mengenai hak asuh anak. 

 
14 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan 

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan 

alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 
15 Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 

iddah. 
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 Karenanya jika ada pihak yang merasa tidak setuju mengenai 

putusan hakim tersebut maupun ingin menegaskan hak asuhnya maka 

dapat mengajukan gugatan hak asuh anak. 

 Hasil dari gugatan ini adalah berupa putusan hak asuh anak yang 

dapat diajukan eksekusi jika diperlukan. Maksud dari eksekusi adalah 

permintaan kepada pengadilan untuk membantu menjalankan hasil 

putusan. 

d) Wali Adhol 

 Diajukan saat keluarnya surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

yang menolak perkawinan diadakan karena tidak bersedianya wali 

nikah untuk menikahkan calon mempelai wanita maupun pria yang 

ingin melangsungkan perkawinan, sedangkan wali nikah sendiri 

diharuskan keberadaannya oleh hukum.16 

 Yang dimaksud dengan wali adhol sendiri adalah penolakan wali 

untuk menikahkan anak dan pasangannya yang telah berakal dan 

baligh, meskipun keduanya telah meminta dan keduanya juga saling 

mencintai. Penolakan semacam ini menurut syara’ dilarang.17 

 Karenanya pengajuan wali adhol dilakukan untuk menghadirkan 

wali dan para pihak demi memutus wali yang sah bagi para pihak agar 

perkawinan dapat dilaksanakan demi mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah.18 

 

 
16 Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI Juncto (Jo.) Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 
17 Al Zuhaily, W. (1997). al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu, Juz 9, Dar al-Fikr. Beirut, 6720. 
18 Pasal 2 KHI. 
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e) Harta Bersama 

 Merupakan gugatan yang diajukan setelah didapatkannya akta 

perceraian, yaitu disaat putusan perceraian sudah berkekuatan hukum 

tetap (BHT/incraht) atas harta yang telah didapatkan selama 

perkawinan berlangsung dan bukan merupakan harta yang terkategori 

sebagai harta masing-masing.19 

 Pada dasarnya pengajuan harta bersama bagi para pihak yang 

beragama islam bisa dilakukan saat pengajuan perceraian dilakukan, 

tetapi jika terjadi perselisihan setelah putusnya perkara perceraian 

ataupun atas pilihan dari masing-masing pihak sendiri, gugatan atas 

harta bersama bisa diajukan saat perkara perceraian telah diputus dan 

berkekuatan hukum tetap.20  

f) Pembatalan Perkawinan 

 Merupakan gugatan yang dapat diajukan jika salah satu atau para 

pihak ingin membatalkan perkawinan yang telah berlangsung.21 

 Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai faktor, 

seperti karena terpenuhinya syarat batalnya perkawinan yang ada 

dalam pasal 70 KHI maupun karena diajukan melalui alasan-alasan 

yang terkandung dalam pasal 71 dan 72 KHI seperti karena adanya 

unsur penipuan mengenai keadaan istri maupun suami. 

 

 
19 Pasal 87 ayat 2 KHI “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”. 
20 Pasal 86 ayat 1 UU Peradilan Agama “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, 

dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun 

sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
21 Diatur dalam pasal 70 sampai pasal 76 KHI. 
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g) Waris 

 Gugatan waris dapat diajukan jika memang terdapat perselisihan 

mengenai harta waris bagi para pihak yang beragama islam. Nantinya 

Pengadilan Agama akan memutuskan siapa yang berhak sebagai ahli 

waris maupun berapa besaran yang dapat diterima ahli waris tersebut 

atas harta warisan. 

 

2. Permohonan 

a) Pengangkatan Anak 

 Merupakan proses untuk menetapkan para pihak untuk menjadi 

orang tua angkat dari calon anak angkat tersebut. Penetapan ini sendiri 

mengakibatkan beralihnya tanggung jawab termasuk pemeliharaan dari 

orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.22 

b) Asal usul Anak 

 Adalah suatu proses penetapan yang mengesahkan asal usul dari 

sang anak tersebut. Hasil penetapan ini diperlukan dalam berbagai 

keperluan administrasi sehari-hari seperti dalam dunia pendidikan yang 

memerlukan data dari orang tua kandung, baik itu ayah maupun 

ibunya. 

 Setelah salinan putusan asal usul anak didapatkan, orang tua dapat 

memperbaiki akta lahir anak jika hanya terdapat satu nama orang tua 

saja sehingga dapat menjadi akta lahir pada umumnya (tercantum 

nama ibu dan ayahnya sekaligus) 

 
22 Pasal 171 huruf h KHI. 
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c) Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) 

 Yaitu proses penetapan atas sahnya suatu perkawinan. Cara ini 

dapat dilakukan oleh para pihak baik itu suami, istri, anak maupun 

pihak yang berkepentingan atas berlangsungnya perkawinan antara 

suami dan istri yang telah menikah secara sah (Pasal 7 ayat 3 KHI).23 

 Istbat nikah dilakukan untuk mengesahkan perkawinan beserta 

anak-anak yang lahir selama perkawinan tersebut secara hukum 

dihadapan negara, sehingga berkekuatan hukum tetap. 

 Pada dasarnya bila perkawinan telah dilakukan secara sah menurut 

hukum agama maka itsbat nikah juga turut mengesahkan perkawinan 

tersebut menurut hukum Indonesia. 

d) Dispensasi Nikah 

 Adalah suatu bentuk penetapan yang diberikan oleh pengadilan 

agama kepada calon mempelai baik pria maupun wanita yang masih 

dibawah umur.24 

 Salinan putusan dari dispensasi nikah ini bisa dibawa ke KUA 

untuk dijadikan sebagai bahan kelengkapan dokumen yang kurang saat 

ingin mengajukan perkawinan sebagai mempelai yang masih dibawah 

umur. 

 

 
23 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya 

Akta Nikah; (c) Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) 

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) 

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 
24 Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa 

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. 
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e) Izin Poligami 

 Merupakan izin yang dimintakan oleh suami untuk memiliki istri 

lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Untuk dapat 

mendaftarkan permohonan jenis ini ada sangat banyak syarat yang 

harus dipenuhi oleh sang suami tetapi yang paling utama adalah surat 

pernyataan dari istri pertama maupun semua yang berstatus sebagai 

istri sang suami pada saat ini untuk bersedia dipoligami oleh sang 

suami. 

 Meskipun telah mendapatkan izin poligami, secara mendasar sang 

suami tidak akan pernah bisa memiliki lebih dari empat orang istri 

sekaligus dalam suatu waktu yang bersamaan karena hal itu telah 

diatur dalam KHI sebagai bentuk dari pembatalan perkawinan yang 

dikarenakan tidak adanya hak sang suami untuk melaksanakan akad 

nikah jika sedang memiliki 4 orang istri dalam waktu yang 

bersamaan.25 

f) Surat Kuasa Insidentil 

 Merupakan pemberian kuasa dari principal kepada kerabat untuk 

beracara pada perkara yang dimaksud dan didaftarkan khusus ke 

pengadilan agama dimana perkara tersebut didaftarkan. 

 Saat permohonan surat kuasa insidentil diterima maka sang kerabat 

dapat mewakili principal untuk beracara di pengadilan agama yang 

dimaksud selama dalam lingkup perkara itu sendiri. 

 

 
25 Pasal 70 huruf a KHI. Perkawinan batal apabila : a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia 

tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah 

satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i. 
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g) Penetapan Ahli Waris 

 Permohonan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk 

mempertegas status hukum dari ahli waris yang mendapatkan harta 

waris dari sang pewaris. 

 Setelah permohonan penetapan ahli waris berstatus BHT dengan 

diterbitkannya salinan putusan, maka sang ahli waris dimata hukum 

telah sah berstatus sebagai ahli waris dari sang pewaris atas harta 

warisan yang dimaksudkan. 

h) Perwalian 

 Merupakan permohonan bagi para pihak yang beragama islam agar 

sang principal menjadi wali dari sang anak yang dimintakan penetapan 

perwaliannya. 

 Yang membedakan wali dengan orang tua angkat adalah wali 

berhak untuk mengurus anak menggunakan harta anak itu sendiri, 

sedangkan orang tua angkat tidak hanya mengurus anak dengan harta 

anak itu sendiri tetapi juga harta orang tua angkat selama itu adalah 

tanggung jawab orang tua angkat yang seluruh hak kepengurusan atas 

anak tersebut memang telah jatuh kepada orang tua angkat. 

 Mengingat wali tidak perlu mengurus anak perwaliannya 

menggunakan harta pribadinya maka dengan akta lain wali juga tidak 

berkewajiban untuk mewariskan hartanya kepada anak tersebut dan 

anak tersebut juga tidak berhak meminta kepengurusan kepada wali 

melebihi dari harta yang dimilkinya.26 

 
26 Pasal 111 dan 112 KHI. 
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B. Standar Dokumen Dalam Pengajuan Perkara 

 Mengenai dokumen pada dasarnya ada beberapa persyaratan umum yang 

perlu disiapkan para pihak sebelum mengajukan perkara yaitu :27 

1. Standar Identitas 

 Yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat maupun pemohon 

yang ditambah dengan Surat Keterangan Domisili jika alamat KTP bukan 

berada pada wilayah Batam, disertai dengan tanda pengenal identitas bagi 

para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (Buku nikah dalam proses 

perceraian maupun Akta Kelahiran dalam perkara hak asuh anak). 

2. Ghoib 

 Hal ini hanya terdapat dalam pengajuan perkara gugatan, yaitu jika 

keberadaan tergugat tidak diketahui lagi. Penggugat perlu untuk 

menyiapkan dokumen yaitu Surat Keterangan Ghoib yang bisa didapatkan 

dari Lurah setempat. 

3. Surat Gugatan / Permohonan 

 Yaitu surat yang berisi mengenai duduk persoalan perkara (Posita) 

sehingga diajukan untuk dimintakan penyelesaiannya pada PA Batam, 

juga berisi permintaan dari penggugat maupun pemohon atas hasil akhir 

yang diharapkan atas pengajuan perkara tersebut (Petitum). Surat ini dapat 

dibuat sendiri dengan disertai soft copy maupun dibantu pembuatannya 

pada Pos Bantuan Hukum (Posbakhum) yang tersedia pada ruangan 

 
27 Standar Operasional Prosedur Administrasi Kepaniteraan : Prosedur Penerimaan Perkara 

Pengadilan Agama Batam Kelas I-A, Kode Dokumen : SOP/AP/04/1. 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Batam secara gratis dengan 

melampirkan surat keterangan tidak mampu pada saat pembuatan.28 

4. Bukti Pembayaran 

 Merupakan hal yang juga perlu dilampirkan dalam pengajuan 

perkara. PA Batam sendiri memberikan kemudahan dalam proses 

pembayaran ini yaitu dengan cara pembayaran non tunai melalui kartu 

debit pada mesin EDC yang tersedia di kasir, sedangkan untuk 

pembayaran selain dari hal tersebut dapat dilakukan sendiri selama tujuan 

pembayaran tetap ke rekening BRI PA Batam yang kemudian ditunjukkan 

kepada kasir agar mendapatkan verifikasi melalui SKUM. 

5. Dokumen Fotokopi 

 Untuk dokumen fotokopi yang bersifat sebagai identitas perlu 

untuk dilakukan proses leges terlebih dahulu, yaitu proses pemberian 

materai dan stempel oleh Kantor Pos Pusat Batam Centre. 

 Dokumen fotokopi juga sebaiknya tidak dipotong, yaitu tetap 

dalam bentuk lembaran utuh sehingga lebih memudahkan petugas dalam 

proses pemberkasan dan terkhusus bukti pembayaran difotokopi 3 lembar.  

6. Surat Izin Atasan 

 Merupakan dokumen tambahan yang diperlukan oleh TNI, PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) maupun POLRI dalam mengajukan perkara 

perceraian pada lingkungan peradilan.29 

 

 
28 Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010. 
29 Izin cerai pegawai PNS dari atasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
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