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Kepada  
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di  

        Bengkulu 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

 

Bersama ini kami sampaikan Hasil Rumusan Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu atas bedah berkas yang dilaksanakan pada Tanggal 21 April 2016 di Pengadilan Tinggi 

Agama Bengkulu, untuk itu kami minta untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari. 
 

Demikian kami sampaikan untuk segera dilaksanakan, terima kasih. 
 

Wassalam 

Ketua, 

 

 

 

 

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum. 

NIP. 195405201981012001 
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RUMUSAN 

HASIL RAPAT PIMPINAN DAN HAKIM TINGGI 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU 

ATAS BEDAH BERKAS 

HARI KAMIS 21 APRIL 2016 

                         

                         Pendahuluan 

Pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam hal 

pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat  (2)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009,  maka Pengadilan tingkat banding melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga 

agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.   

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 telah melaksanakan kegiatan bedah berkas 

sebagai upaya  pembinaan dan pengawasan serta peningkatan SDM para hakim, 

panitera/panitera pengganti, serta jurusita/jurusita pengganti se wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu, yang dikaitkan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun 

IKAHI ke 63. 

Berdasarkan hasil bedah berkas tersebut  diatas, Pengadilan Tinggi Agama 

Bengkulu memandang perlu untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas 

khususnya dalam hal proses penyelesian perkara sebagai berikut: 
 

1. Administrasi Peradilan 

- Tanggal pembuatan surat gugatan; 

Masih ditemukan tanggal pembayaran dari Bank mendahului dari tanggal 

SKUM dan Pendaftaran oleh karenanya Surat gugat harus diperhatikan tanggal 

pembuatannya, hal ini penting untuk membedakan tanggal pembuatan surat 

gugat dan tanggal pendaftaran, kemudian dibuat SKUM, berdasarkan SKUM 

pihak yang berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank, dengan 

demikian tanggal SKUM mungkin sama dengan tanggal pembayaran ke bank, 

atau setelah tanggal SKUM, dan tidak boleh tanggal pembayaran bank 

sebelum tanggal SKUM. 
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- Masih ditemukan tulisan Kwitansi Dalam Surat Kuasa Untuk  Membayar 

(SKUM).  

seharusnya kata  “Kwitansi”  tidak perlu dicantumkan dalam Surat Kuasa 

Untuk Membayar (SKUM) karena Surat Kuasa Untuk Membayar implisit 

memberikan pengertian makna Kwitansi.  (Lihat Pola Bindalmin dan Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama  ta h u n  

2 0 1 3 ,  h a l . 2  d a n  3 .  

M a s i h  d i t e m u k a n  d a l a m  r e d a k s i  S K U M  t i d a k  a d a  

k e s e r a g a m a n .  

S e h a r u s n y a  m e n g a c u  k e p a d a  P o l a  B i n d a l m i n  d a n  B u k u  I I  

H a l a m a n  3  c o n t o h  t e r l a m p i r .  

- Tanda tangan pembuat  surat gugatan; 

Ditemukan dalam surat gugatan pengaju dan penandatangan tidak sama, harus 

diperhatikan siapa pengaju dalam surat gugatan tersebut, kalau yang 

mengajukan in person maka yang menandatangani surat gugat adalah in 

person, dengan demikian pengaju dan penandatangan dalam surat gugat harus 

dilakukan oleh orang yang sama. 

- Surat Kuasa Khusus. 

Terhadap perkara yang menggunakan kuasa hukum, majelis hakim harus 

cermat dan teliti memeriksa keabsahan surat kuasa, dari segi formil maupun 

materiil. Jika gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum, maka tanggal 

pada surat kuasa paling tidak harus bersamaan dengan tanggal pendaftaran 

kuasa, tidak boleh surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum sementara 

tanggalnya lebih dahulu dari   pendaftaran surat kuasa. 

Misalnya surat kuasa terdaftar di Pengadilan Agama pada tanggal  2  

sementara  gugatan  yang  ditandatangani  oleh kuasa hukum terdaftar pada 

tanggal 1. 

 Surat    Edaran   Mahkamah    Agung RI Nomor : 31/P/169/M/1959 tanggal 

19 Juni 1959 dan Nomor : 6 / 1994 tanggal 16Oktober 1994 tentang Surat 

Kuasa Khusus dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Peradilan Agama  oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 

2014 halaman    70  dan  71).  Sedang kalau surat kuasa dibuat setelah 

gugatan diajukan, maka dalam surat kuasa tersebut harus   mencantumkan 

nomor perkara, disamping unsur-unsur yang disebut di atas. 

 

- Dalam surat kuasa khusus harus d i p e r h a t i k a n  a p a k a h  t e l a h  

disebutkan secara tegas untuk berperkara   pada tinggkat Pengadilan 

Agama, tingkat banding dan tingkat kasasi. 

Jika untuk tingkat kasasi harus dengan surat kuasa khusus yang dibuat 

tersendiri untuk berperkara pada tingkat kasasi (Pasal 44 ayat (1) huruf (a) 
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Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 51 K/Pdt/1991 tanggal 25 Janjuari 1992). 

- Kartu Tanda  Pengenal Advokat (KTPA)  dan Berita Acara Sumpah. 

Kalau pihak berperkara diwakili oleh kuasa hukum Advokat, maka 

majelis hakim harus cermat menanyakan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan 

harus dicocokkan dengan mengkroscek data yang lain apakah Kartu Tanda 

Pengenal Advokat  tersebut masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, 

kalau sudah habis masa berlakunya, maka  Hakim mengingatkan agar 

dilakukan perpanjangan untuk memperoleh kartu tanda pengenal Advokat 

yang baru. 

Dalam hal penyumpahan advokat, baca Surat Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September  2015. 

- Formulir PMH, PHS, PPP, dan PJS; 

 Semua    formulir    harus    berpedoman    pada    Formulir Administrasi 

Kepaniteraan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama Tahun 2012. 

 Ketika contoh formulir dari Badilag sudah  dicetak menjadi PMH, PHS, 

PPP dan PJS yang ditanda tangani, maka tulisan formulir dan keterangan   lain 

yang ada di atas sebelah kiri harus dihapus. 

 Dalam PMH tidak perlu memakai kata Bismillah dan kata Bismillah hanya 

ada dalam putusan . 

- Dasar Hukum PMH, PHS, PPP, dan PJS 

 Dalam penerapan    dasar    hukum    pada    penetapan    dimaksud 

seharusnya  cukup menggunakan  pasal  dalam R.Bg.,meskipun   pada contoh 

formulir menyebutkan HIR / R.Bg.Hal tersebut dapat dimaklumi karena 

formulir yang dikeluarkan   oleh   Direktorat   Jenderal   Badan   Peradilan 

Agama meliputi wilayah hukum HIR dan R.Bg. Dengan demikian Pengadilan 

Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu cukup 

mencantumkan pasal dalam R.Bg. 

- Amar dalam PHS, relaas panggilan kepada Tergugat 

Perintah pemberitahuan kepada Penggugat untuk mempersiapkan 

bukti dan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban pada sidang “tersebut” 

tidak sejalan dengan tahapan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, 

oleh karenanya kata “tersebut” dihilangkan,  karena jika para pihak hadir 

pada sidang pertama, maka tahapan yang dilakukan hakim dalam memeriksa 

perkara adalah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. 

Selain itu, para pihak kemungkinan mengajukan komplain, serta tidak sesuai 

dengan azas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, karena  mereka telah 

mempersiapkan apa yang tertuang dalam relaas panggilan, ternyata oleh 

majelis hakim acara pemeriksaanya berbeda. (Perma Nomor 1 Tahun 2016). 

 Untuk perkara ghoib, itsbat nikah dan perkara sejenis  y ang tidak wajib 
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dilakukan mediasi, maka dalam relaas panggilan kata “tersebut” masih 

relevan dicantumkan. 

- Penggunaan stempel dinas. 

Pada prinsipnya stempel dinas hanya dipergunakan untuk surat yang ditanda 

tangani oleh pejabat struktural. 

PMH dan Surat Penunjukan untuk Panitera Pengganti  dan Surat Penunjukan 

untuk Jurusita/Jurusita Pengganti setelah ditanda tangani   kemudian dibubuhi 

stempel dinas, sedang Penetapan Hari Sidang setelah ditanda tangani tidak 

dibubuhi stempel dinas karena yang menandatangani adalah pejabat 

fungsional hakim (Buku   II   Pedoman   Pelaksanaan   Tugas   Dan   

Administrasi Peradilan Agama, Tahun 2014 halaman 25 dan 26). 

 Pada relaas panggilan, karena banyak masyarakat keberatan dan tidak mau 

menerima   relaas panggilan yang tidak dibubuhi stempel dinas  sehingga  

menghambat  kinerja  aparat  peradilan, maka demi kemaslahatan untuk 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu relaas panggilan untuk 

yang berpekara dibubuhi stempel dinas berdasarkan Petunjuk tindak lanjut 

hasil monitoring Pelaksanaan Pola Bindalmin dan Hukum Acara di 

Lingkungan Peradilan Agama tahun 2009, yang letaknya dibawah 

sebelah kiri nama jelas JSP dan mengenai sebagian kecil nama dan 

tandatangan, sedangkan untuk yang diberkas tidak dibubuhi stempel 

dinas.   

- Nomenklatur Surat Penunjukan untuk Panitera Pengganti, Penunjukan 

untuk Jurusita Pengganti. 

Berpedoman kepada Standarisasi formulir Adminisrasi Kepaniteraan 

Peradilan Agama Tahun 2011 oleh Direktorat Pembinaan Administrasi 

Pengadilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI 

Nomenklatur untuk    Panitera    Pengganti    “SURAT PENUNJUKAN 

PANITERA PENGGANTI”. 

Nomenklatur untuk Jurusita     Pengganti “SURAT PENUNJUKAN 

JURUSITA PENGGANTI” 

“Tulisan formulir yang diatas sebelah kiri dihapus”. 

- Hal-hal yang harus ditulis tangan dan diketik.  

 Majelis Hakim pada setiap persidangan disamping harus memeriksa secara 

cermat tentang resmi dan patutnya relaas, juga harus memeriksa mana  yang  

harus  ditulis tangan dan mana yang boleh diketik. 

Relaas panggilan yang harus ditulis tangan adalah tanggal dan hari   

pelaksanaan pemanggilan, serta kondisi yang ditemukan pada saat 

pelaksanaan panggilan bertemu atau tidak, hal tersebut sebagai indikator 

bahwa Jurusita/JurusitaPengganti benar- benar melaksanakan tugas di tempat 

tinggal para pihak. Apabila sudah diketik memberikan kesan bahwa panggilan 

dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. 
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Tehnis Peradilan. 

- Berita Acara Sidang. 

Penulisan  berita acara sidang mengacu kepada Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 

halaman 30 dan 31 dan (Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan 

Format Putusan Pengadilan Agama Tahun 2014). sebagai contoh adalah : 

 

Berita Acara Sidang  

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bn  

Sidang Pertama 

 

Berita Acara Sidang  

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bn 

Lanjutan 

 

dengan  menggunakan  font  Arial  12  dan  menggunakan  kertas HVS 

A4 70 gram, margin atas dan bawah 3 cm, margin kiri 4 cm dan kanan 

2 cm, dan kalimat “Sidang pertama dan Lanjutan” tidak 

menggunakan kurung buka dan tutup. 

Berita acara sidang harus diberi nomor halaman secara bersambung 

dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir dan diletakkan di 

sebelah kanan bawah. 

Jawaban replik, duplik, alat bukti dan seluruh dokumen terkait serta 

kesimpulan, menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor halaman 

(Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama 

Tahun 2014 Buku II Edisi Revisi Hal.31).  

- Penulisan susunan majelis contoh: 

                                  Susunan Majelis Hakim yang bersidang : 
 

DRA. RADEN AYU HUSNA,AR     sebagai Ketua Majelis 
 

DRS. SIRJONI                                            sebagai Hakim Anggota 
 

A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H., M.H.I sebagai Hakim Anggota 
 

 dan dibantu oleh ARISA, S.H. sebagai Panitera Pengganti; 
 

- Penunjukan mediator 

Penunjukan mediator merupakan bagian dari proses persidangan oleh 

karenanya masuk dalam bagian berita acara sidang, karena bagian dari 

berita acara sidang maka harus diberi nomor halaman, contoh; 

Pemohon/Penggugat   dan   Termohon/Tergugat,   sepakat memilih 

Saudara/i. ………. sebagai mediator, dan atas dasar itu  Ketua  

Majelis  menetapkan  mediator  tersebut  dengan penetapan sebagai 

berikut: 
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       Setelah penetepan mediator, berita acara sidang ditutup yang 

ditangatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti 

- Laporan Hasil Mediasi 

 Laporan   Hasil   Mediasi   untuk   perkara   perceraian   dan 

sejenisnya yang telah ditentukan hari penundaannya pada waktu  

penetapan  mediator, tidak termasuk bagian dari Berita Acara Sidang, 

oleh karenanya Laporan Hasil Mediasi diletakkan setelah Berita 

Acara Sidang, sehingga redaksi Berita Acara Sidang  seperti contoh 

sebagai berikut: 

“.....Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan hasil proses 

mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat dan 

Termohon/Tergugat melalui mediator ……………………………..  

atas   pertanyaan      Ketua  Majelis tersebut, 

Pemohon/Penggugat dan   Termohon/Tergugat sama-sama 

menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil.  

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi 

yang      dibuat      dan      ditandatangani      oleh      mediator 

……………………     tanggal     …………………..           yang 

menyatakan  bahwa  mediasi  tidak  berhasil, lalu  persidangan 

dilanjutkan  dan  Ketua  Majelis  menyatakan  sidang  tertutup untuk 

umum (perkara perceraian)”. 

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan 

Pemohon/Penggugat tertanggal ………………. Yang terdaftar 

dikepaniteraan Pengadilan Agama ………… pada tanggal ……….. 

dengan nomor …………. 

Surat pernyataan tidak berhasil dari kedua belah pihak tidak perlu lagi 

di masukkan kedalam berkas perkara.  
 

2.  Tehnis  Pemeriksaan 

- Penguasaan Gugatan/Permohonan dan Jawab Menjawab. 

Hakim sejak menerima gugatan (sebelum menentukan PHS) sudah 

harus menguasai dan mengevaluasi gugatan/permohonan dan garis 

besar isi gugatan dan kekurangannya dicatat dalam buku catatan 

hakim. 

Pada  persidangan  pembacaan  gugatan/permohonan  hakim harus 

meminta penjelasan kepada penggugat/pemohon jika dalam 

gugatan/permohonan dipandang perlu penjelasan. 

Hakim harus memenuhi tahapan proses pemeriksaan dari pembacaan 

gugatan, jawaban, replik, duplik, kalau ada mungkin rereplik dan 

reduplik dan semua itu secara garis besarnya harus dicatat dalam buku 

catatan hakim untuk memudahkan  pemeriksaan selanjutnya khususnya 
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dalam membuat rumusan masalah. 

- Perumusan Masalah atau Pokok Sengketa 

Rumusan masalah adalah  selisih antara informasi penggugat melalui 

gugatan dan replik, dengan informasi tergugat melalui jawaban dan 

duplik. 

Contoh perkara perceraian: 
 

Peristiwa hukum yang didalilkan bahwa rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran. Dari hasil jawab 

menjawab, sebagian dibenarkan dan sebagian dibantah oleh tergugat, 

maka dalam rumusan masalahnya adalah hal-hal yang dibantah oleh 

tergugat. Maka dengan demikian rumusan masalah tidak tepat kalau 

dikatakan “Apakah rumah tangga penggugat/pemohon dan 

tergugat/tergugat tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk 

dirukunkan?”. Karena pertanyaan tersebut adalah kesimpulan hakim, 

setelah hakim menganalisa/menkonstruksi  fakta  hukum  (yang  

dibenarkan dan yang terbukti dalam pokok masalah), maka hakim 

menarik kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat/pemohon dan 

tergugat/termohon sudah pecah karena tidak harmonis dan sudah sulit 

dirukunkan. 

 

Contoh rumusan perkara harta warisan: 
 

Peristiwa hukum didalilkan penggugat bahwa ada pewaris, ada ahli 

waris serta ada beberapa harta warisan. Dari hasil jawab menjawab,  

masalah pewaris  dan  ahli  waris tidak dibantah tetapi  beberapa harta 

warisan dibantah oleh tergugat, maka dalam rumusan masalahnya 

adalah apakah harta yang dibantah itu adalah harta warisan atau bukan 

harta warisan. 

- Pengakuan  atau  hal  yang  tidak  dibantah,  ada  pengakuan murni  

ada  pengakuan  berkualifikasi dan  pengakuan berklausula 

- Pengakuan yang berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai 

dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. 

Misalnya penggugat menyatakan bahwa  tergugat berhutang 

sebesar lima juta rupiah, dalam hal ini tergugat mengaku telah 

berhutang kepada penggugat akan tetapi bukan lima juta melainkan 

tiga juta rupiah, penggugat membuktikan hutang tergugat lima juta 

rupiah, tergugat membuktikan hutangnya hanya tiga juta rupiah. 

- Pengakuan berklausula yaitu suatu pengakuan yang disertai 

dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya 

penggugat menyatakan bahwa    tergugat telah berhutang sebesar 

lima juta rupiah. Tergugat mengaku bahwa ia telah berhutang lima 

juta rupiah tetapi tergugat menyatakan bahwa utang telah dibayar 
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lunas, jadi pengakuan di sini adalah pengakuan yang disertai dengan 

keterangan penyangkalan, penggugat harus membuktikan hutang 

tergugat, tergugat harus membuktikan adanya pelunasan hutang. 

- Rumusan masalah pada pengakuan berkualifikasi maupun 

berklausul  adalah apakah yang didal i lkan penggugat  

atau bantahan tergugat .  

 

- Pemeriksaan bukti surat. 

Dalam pemeriksaan buki surat (akta otentik, akta di bawah tangan, akta 

sepihak) majelis hakim harus memeriksa syarat formil dan materil 

(lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama 

Tahun 2014 Buku II Edisi Revisi 2013, hal.90). 

Majelis hakim juga harus memeriksa; 

a. apakah   alat   bukti   berupa   fotokopi   telah dinazeglen 

(dilekatkan meterai dan distempel pos). 

b. Mencocokkan  dengan  aslinya  (Pasal  301  R.Bg.  dan Pasal 

1888 KUH Perdata). Jika tidak ada aslinya maka ditulis “tidak 

dapat dicocokkan dengan aslinya karena pihak tidak mengajukan 

aslinya”. Terhadap bukti ini tidak bisa dijadikan bukti yang 

sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan. Dan 

dapat sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya. 

 

c. Ketua Majelis memberi  tanggal,     bulan  dan  tahun  pada  

alat  bukti tersebut dan membubuhkan parafnya di atas bukti 

surat tersebut “telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya”.  

d. Memberi kode pada alat bukti tersebut seperti P1, P2 dan 

seterusnya (kalau hanya satu alat bukti maka cukup P saja) 

atau T1, T2 dan seterusnya. 

e. Memperlihatkan  alat  bukti    kepada  pihak  lawan  untuk 

memberikan tanggapan. 

f. Hal-hal yang dilakukan majelis hakim terhadap alat bukti 

tersebut di atas harus termuat dalam berita acara sidang. 

- Keterangan Saksi dan Saksi Ahli 

Alat buki saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. 

Keterangan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim 

dipersidangan tentang peristiwa  yang disengketakan dengan jalan 

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu 

pihak dalam perkara yag dipanggil ke persidangan. 

Dalam menimbang kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian  

saksi yang satu dengan yang lainnya. 
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- Keterangan  saksi Ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, Pasal 181 R.Bg 

Seorang  ahli sebelum memberikan keterangan harus mengucapkan 

sumpah promissoir  terlebih dahulu, sehingga keterangan yang diberikan 

adalah keterangan dibawah sumpah. 

Pasal 145 HIR/172 R.Bg tentang saksi yang tidak dapat didengar 

keterangannya sebagai saksi berlaku juga terhadap  saksi ahli. 

Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat seorang ahli, apabila 

keterangannya itu berlawanan dengan keyakinannya. 

Prosedur Pemeriksaan saksi ahli dan saksi harus dibedakan karena saksi 

ahli memberikan keterangan di muka sidang didasarkan pada ilmu 

pengetahuan dan pikirannya, sedangkan seorang saksi memberikan 

keterangan di muka sidang mengenai peristiwa apa yang dilihat, didengar, 

dan dialaminya sendiri. 

- Penempatan bukti surat 

Bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon maupun 

Tergugat/Termohon harus dimasukkan ke dalam berita acara sidang, 

karena bukti surat merupakan bagian dari berita acara sidang, oleh 

karenanya harus diberi nomor halaman, dan tidak boleh didudukkan 

sebagai lampiran.  

     -  Fakta hukum. 

Hakim harus memahami dan membedakan  antara  peristiwa hukum 

dan fakta hukum 

       Peristiwa hukum adalah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para 

pihak, sedang fakta hukum adalah peristiwa hukum yang telah 

terbukti. 

 

- Pertimbangan  Hukum 

Majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum  harus sesuai dan 

mendasarkan pada berita acara sidang.  

Amar putusan harus sama yang ada diberita acara sidang dan dibuku 

register perkara. 

- Biaya Perkara 

Pencantuman biaya perkara pada kaki putusan dalam penulisannya 

belum ada keseragaman, mengacu kepada kesepakatan KPTA                

se Indonesia di Palembang penulisan biaya proses ditulis dengan biaya 

“Alat Tulis Kantor” (ATK). 

 

- Kontruksi Putusan 

Kontuksi putusan terdiri dari: 

a. Kepala Putusan 

b. Duduk Perkara 

c. Pertimbangan Hukum 

d. Amar Putusan 

e. Bahagian Penutup. 



  10 
 

Bahagian penutup memuat ; 

- Musyawarah Majelis Hakim 

- Kapan putusan dijatuhkan, dalam sidang terbuka untuk umum. 

- Nama majelis hakim, dan juga Panitera. 

- Kehadiran para pihak yang berpekara. 

- Rincian biaya perkara 

- Harus bermeterai. 

      Nama majelis hakim dalam kaki putusan dan yang menandatangani 

harus sama pada saat putusan diucapkan walaupun pada saat 

sebelumnya ada pergantian majelis, apabila ada pergantian hakim 

anggota harus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan PMH 

baru, dan dicatat dalam berita acara sidang serta dibuku register 

perkara.  

Dalam putusan tidak perlu lagi dicantumkan hakim anggota yang 

lama dan hakim anggota yang baru. 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama 

Tahun 2014  Buku II Edisi Revisi hal.29 point 11 dan Pedoman 

Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format Putusan Pengadilan 

Agama Tahun 2014. 

 

Penutup 

 

  Rumusan Hasil evaluasi ini merupakan pedoman bagi  para hakim 

dan aparat lainnya   dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bagi 

Hatibinwasda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka  

meningkatkan  kualitas  pemeriksaan  dan  putusan.  Oleh karena itu 

diharapkan seluruh hakim dan aparat lainnya serta hakim tinggi supaya 

mempelajari rumusan hasil eksaminasi ini. 

 

Bengkulu, 04 Mei  2016 

Ketua, 

 

 

 

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum. 

NIP. 195405201981012001  
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