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EFEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BITUNG 

 

Fitriani Lundeto 
 

Abstrak 
 

Relaas panggilan merupakan salah satu instrument yang sangat penting 

dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat panggilan maka kehadiran para 

pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat Panggilan Relaas dalam 

Hukum Acara Perdata dikatagorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 

R.Bg serta pasal 1865 BW.  

Dengan tidak tersampaikan Relaas kepada pihak pihak yang berperkara, 

mengakibatkan tergugat atau termohon tidak mengetahui perihal jadwal sidang dan 

apa yang menjadi tuntutan kepadanya. Kemudian dengan tidak tersampaikannya 

Relaas kepada tergugat atau termohon, maka termohon atau tergugat kehilangan 

hak untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan yang diajukan baik oleh para 

penggugat atau pemohon. Hal ini dialami oleh beberapa pihak yang berperkara di 

Pengadilan Agama Bitung. Bahkan ada yang sampai meributkan persoalan ini di 

Pengadilan Agama Bitung Pasca Putusan Hakim di terbitkan. Baik dalam perkara 

ghaib maupun verstek, yang relaas panggilannya disampaikan melalui Kelurahan.  

Hal ini kemudian mendorong keingintahuan peneliti tentang efektifitas 

Relaas panggilan melalui Kelurahan dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Bitung.  

Melalui penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif 

menggunakan teknik penggalian data observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :  

Hasil penelitian membuktikkan bahwa Konsep Relaas dalam hukum Islam 

tertuang dalam KHI Pasal 131, 138 s.d 140. Begitu juga konsep Relaas dalam 

hukum Posisitif tertuang dalam  Herzien Indlandsch Reglement atau disingkat 

dengan HIR dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah 

seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa 

dan Madura. atau disingkat dengan RBg. 

Kesimpulan, pelaksanaan Relaas panggilan melalui kelurahan tidak Efektif 

pada empat perkara yaitu Perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA Bitg, Perkara Nomor 

91/Pdt.G/2019/PA Bitg, Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg dan Perkara 

Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA, meski kemudian telah terpenuhi unsur resmi dan 

patut. 

 

Kata Kunci: Relaas Panggilan, Perceraian 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A.  Pedoman Transliterasi 

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang 

lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak 

terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan 

dengan alih aksara ini penting diberikan. 

Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan 

dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan juga 

oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling 

kontrol dalam penerapan dan konsistensinya. 

Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara 

lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan 

Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi Paramadina, pedoman 

alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (font) tertentu, seperti 

font Transliterasi, Times New Roman, atau Times New Arabic. 

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, 

pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi 

di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri 

hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan 

logika yang sama. 
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B. Padanan Aksara 

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padananya dalam aksara latin: 

HURUF ARAB HURUF LATIN KETERANGAN 

 Tidak dilambangkan  ا

 b be ب

 t te ت

 ts te dan es ث

 j Je ج

 h ha dengan garis bawah ح

 kh ka dan ha خ

 d de د

 dz de dan zet ذ

 r er ر

 z zet ز

 s es س

 sy es dan ye ش

 sh es dengan ha ص

 dh de dengan ha ض

 th te dengan ha ط

 zh zet dengan ha ظ

 ‘ ع
koma terbalik di atas hadap 

kanan 

 gh ge dan ha غ
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 f ef ف

 q qi ق

 k ka ك

 l el ل

 m em م

 n en ن

 w we و

 h ha ھ

 apostrof ` ء

 y ye ي

 

C. Vokal 

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut: 

TANDA VOKAL 

ARAB 

TANDA VOKAL 

LATIN 
KETERANGAN 

 a fathah َـ

 i kasrah ِـ

 u dammah ُـ

 

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai 

berikut: 

TANDA VOKAL 

ARAB 

TANDA VOKAL 

LATIN 
KETERANGAN 



xvi 

 

ي َـ  ai a dan i 

و َـ  au a dan u 

 

D. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu: 

TANDA VOKAL 

ARAB 

TANDA VOKAL 

LATIN 
KETERANGAN 

 â a dengan topi di atas اي

 î i dengan topi di atas ئي

 û u dengan topi di atas ئو

 

E. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, 

 yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyyah ال

maupun huruf qamariyyah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-

dîwân. 

F. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ( ّ   ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, 

hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah 

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya, kata ۃالضرور  

tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

 

G. Ta Marbûtah 
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Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata 

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ 

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah tersebut 

diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah 

tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi 

huruf /t/ (lihat contoh 3). 

 

NO KATA ARAB ALIH AKSARA 

 tharîqah طريقة 1

 al-jâmi‘ah al-islâmiyyah اجلا معة اإل سال مية 2

 wahdat al-wujûd وحدةالوجود 3

 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti 

ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa 

Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama 

tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama 

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: 

Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-

Kindi). 

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya 

juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf 

cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut EBI, judul buku itu 
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ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. 

Demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar 

katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, 

tidak‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-

Rânîrî. 

 

 

 

I. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di 

atas: 

 

Kata Arab Alih Aksara 

ب االستاذھذ  Dzahaba al-ustâdzu 

 Tsabata al-ajru ثبت االجر

 Al-harakah al-‘ashriyyah احلركة العصرية

 Maulânâ Malik al-Shâlih موالان ملك الصاحل

 Yu’tsirukum Allâh يؤثركم هللا

 Al-âyât al-kauniyyah االايت الكو نية
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DAFTAR SINGKATAN/ ISTILAH 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhânahu wa ta‘âlâ  

saw. = shallallâhu ‘alaihi wa sallam 

as. = ‘alaihi al-salâm 

ra. = radhiyallâhu ‘anhu 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS. …/…:4 = Quran, Surah …, ayat 4 

HR. = Hadits Riwayat 

Alm = Almarhum/Almarhumah 

Nikah = Kawin 

Talak = Cerai 

Relaas = Panggilan  

HIR = Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi 

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara 

dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku 

di pulau Jawa dan Madura 

R.Bg = Rechtsreglement voor de Buitengewesten, yaitu Hukum Acara 

Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. 

Rv = Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, merupakan 

Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Pada akhir tahun 2018 datanglah seorang perempuan dengan sikap emosi 

dan marah-marah di depan Pengadilan Agama Bitung. Kemarahannya 

menunjukkan begitu jengkel dan kecewa, karena dia merasa tidak tahu  menahu 

soal cerai talak yang diajukan oleh suaminya ke Pengadilan Agama Bitung. 

Tiba-tiba dia mendapatkan informasi dari atasan suaminya dan menunjukan 

salinan akta cerai yang didapatkan dari atasan suaminya.  Setelah ditelusuri oleh 

pihak kantor ternyata perkara yang bersangkutan teregistresi dengan nomor 

55/Pdt.G/2018/PA.Btg yang putusan cerainya tertanggal 23 Nopember 2018.  

Dan termasuk perkara ghaib, hal tersebut sontak membuat  wanita tersebut lebih 

marah. Yang bersangkutan tidak terima di katakan ghaib atau dengan kata lain 

tidak diketahui keberadaannya. Padahal yang bersangkutan masih  berada di 

Kota Bitung  dan sering bertemu serta berbicara via telefon dengan Pemohon 

atau suaminya.  

Hasil penelitian juga menjumpai peristiwa serupa, yakni seorang laki-laki 

datang ke Pengadilan Agama Bitung sedikit kecewa karena merasa dikhianati 

oleh istrinya. Peristiwa tersebut terjadi baru-baru ini tepatnya pada akhir Juni 

2019. Kepada petugas Satuan Pengaman (SATPAM) Pengadilan Agama 

Bitung, yang bersangkutan mengakui bahwa ia tidak pernah menerima surat 

panggilan, bahkan tidak tahu sama sekali jika terjadi proses persidangan 

gugatan perceraian atas dirinya. Dia mengetahui akan hal tersebut saat dari 

tetangganya. Peneliti juga melakukan validasi data dan ternyata perkara yang 

bersangkutan teregistrasi dengan nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Btg. Dokumen 

berupa permohonan pemohon dan putusan majelis hakim terhadap dua kasus 

yang tidak diketahui oleh tergugat di atas terlampir dalam Lampiran 3 tesis ini. 
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Contoh kasus yang peneliti kemukakan di atas, menunjukkan akan adanya 

proses yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan hal-hal tersebut bisa terjadi. 

Relaas panggilan terhadap tergugat dalam perkara perceraian pada Pengadilan 

Agama Bitung, tidak seluruhnya sampai ke tangan pihak tergugat, meskipun 

proses penyampaian panggilan sudah sesuai dengan prosedur hukum. 

Hidup adalah ketetapan Tuhan yang mau atau tidak harus dijalani, tidak 

dapat ditawar-tawar. Dalam kehidupan kita dihadapkan pada banyak pilihan 

yang difficult (sulit). Namun mau tak mau kita harus tetap memilih satu pilihan 

hidup. Di dalam kehidupan ini, manusia diciptakan untuk melaksanakan tugas 

yang jelas dan misi yang pasti untuk beribadah,1 melaksanan kekhalifahan,2 dan 

memakmurkan bumi.3 Tugas-tugas tersebut diberikan untuk mengtehui siapa 

yang paling baik amalnya4 dan siapa yang paling bertakwa. Karena hanya orang 

bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah swt.5 

Salah satu bentuk ikhtiar untuk lebih mendekati ketakwaan adalah berbuat 

adil. Karena dalam kehidupan ini terkadang ada perkara yang kita anggap biasa 

dan sepele namun ternyata itu termasuk kezaliman yang sangat besar. 

Sebaliknya bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai nilai keadilan yang sangat 

tinggi tapi ternyata masih ada keadilan lain yang lebih tinggi dan lebih berhak 

untuk dibela. 

Allah swt berfirman: 

 

                                                             
1 QS. al-Zariyat/51:56; Lihat Kementerian Agama RI, al-Qur’ân dan Terjemahnya (Jakarta: PT. 

Putra Sejati Raya, 2003), h. 862.  

 
2 QS. al-Baqarah/2:30; Kementerian Agama RI, al-Qur’ân dan Terjemahnya, h. 862. 

 
3 QS. Hud/11:61; Kementerian Agama RI, al-Qur’ân dan Terjemahnya, h. 358. 

 
4 QS. al-Mulk/67:2; Kementerian Agama RI, al-Qur’ân dan Terjemahnya, h. 955. 

 
5 QS. al-Hujurat/49:13; Kementerian Agama RI, al-Qur’ân dan Terjemahnya, h. 847.  
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Terjemahnya: 

 

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang- 

orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih 

mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-

Mâ’idah/5:8).6 

 

Ayat di atas merupakan perintah untuk berbuat adil. Keadilan adalah gagasan 

paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan 

kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. 

Tetapi makna keadilan sendiri sampai saat ini masih beragam tergantung dari 

pandangan orang yang mengemukakannya.  

Abu Bakar al-Razi, seorang pemikir besar Islam pada masanya (w. 865 M), 

menegaskan bahwa “Tujuan tertinggi kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan 

bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan 

dan praktik keadilan”. Jauh sebelumnya filsuf klasik Aristoteles mengemukakan, 

“Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan 

dimengerti”.7 

Di dalam kehidupan beragama Tuhan sudah memberikan jaminan 

keadilan bagi setiap amal perbuatan hamba-Nya tanpa perlu mencari dan 

meminta keadilan. Namun berbeda halnya dengan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara di Indonesia, rakyat yang merasa hak pribadinya 

dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu 

                                                             
6 Kementerian Agama RI, al-Qur’ân dan Terjemahnya, h. 159. 

  
7 Majid Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 

155.  
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menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia bisa mencari keadilan kepada 

pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang 

berlaku.8 

Terhadap segala perkara yang menyangkut perdata dan pidana Umum 

ditingkat pertama, rakyat bisa mencari keadilan pada Pengadilan Negeri.9 Untuk 

sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara, rakyat bisa mencari 

keadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.10 Adapun menyangkut perkara 

di lingkungan Angkatan Bersenjata, rakyat bisa mencari keadilan kepada 

Pengadilan Militer.11 Sedangkan menyangkut segala perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) 

kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c) 

wakaf dan sadaqah, umat Islam bisa mencari keadilan kepada Pengadilan 

Agama.12  

                                                             
8 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 118 dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten 

(R.Bg) Pasal 142.  

 
9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan 

Kehakiman Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.  

 
10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 4 

menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.  

 
11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 5 ayat (1) menyebutkan 

bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata 

untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan 

pertahanan keamanan negara.  

 
12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Kekuasaan Pengadilan 

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan 

c) wakaf dan shadaqah.  
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Apabila dalam mencari keadilan rakyat menghendaki campur tangan 

pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani 

olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang 

menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat. Jika surat 

permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus 

memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang 

menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.13 

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.14 Sehingga 

dalam memberikan keadilan kepada umat Islam yang mencari keadilan kepada 

Pengadilan Agama, hal itu dilakukan dengan berdasarkan: asas personalitas 

keislaman, asas aquality before the law (persamaan di hadapan hukum), asas 

perdamaian, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas, dan asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan.15   

1.  Asas personalitas keislaman 

Yang dimaksud dengan personalitas keislaman adalah bahwa 

Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus yang hanya berlaku bagi 

seluruh umat Islam di Indonesia. 

2.  Asas aquality before the law 

Asas aquality before the law adalah asas persamaan di hadapan 

hukum, maksudnya adalah siapapun umat Islam boleh mengajukan 

                                                             
13 H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 9.  

 
14 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54. 

 
15 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 57, 58, 59, dan 60.  
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permohonan kepada Pengadilan Agama tanpa membeda-bedakan status 

sosial, suku, ras maupun golongan. 

3.  Asas perdamaian 

Asas perdamaian adalah asas yang di mana Majelis Hakim 

menawarkan perdamaian kepada penggugat ataupun tergugat sejak sidang 

pertama hingga dibacakannya putusan. 

4.  Persidangan terbuka untuk umum 

Dalam hal persidangan untuk umum ini tidak berlaku dalam perkara 

perceraian. Dalam perkara perceraian sidang akan tertutup untuk umum. dan 

akan terbuka lagi untuk umum apabila sudah pembacaan putusan. 

5.  Asas legalitas 

Dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa tidak ada seorangpun 

dapat dihukum selama belum ada hukum yang mengatur. Dengan demikian 

jika belum ada hukum yang mengatur maka tidak bisa menentukan orang 

ini bersalah atau tidak. 

6.  Asas sederhana, Cepat dan Biaya ringan. 

Sederhana disini maksudnya adalah prosedur persidangannya tidak 

berbelit-belit. Cepat disini diartikan bahwa perkara maksimal atau paling 

lambat 6 bulan harus ada keputusan. Sedangkan biaya ringan di sini relatif 

maksudnya ditentukan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.  

Meskipun undang-undang telah mengatur sedemikian lengkap dan detail 

hukum acara di peradilan agama, tetapi proses peradilan agama, khususnya  di 

Pengadilan Agama Bitung ternyata ada saja persoalan yang ditemukan 

sebagaimana yang telah diuraikan pada awal pendahuluan dimana ada beberapa 

pihak yang merasa dirugikan meski kemudian semua telah berjalan sesuai prosedur 

yang ada. 

Prosedur yang peneliti maksud adalah praktik Relaas (pemanggilan pihak 

yang berperkara) yang hanya berpedoman pada pasal 390 ayat (1), (2)  dan (3) HIR 
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serta Pasal 148-151 R.Bg. tentang tata cara pemanggilan menurut hukum. Dalam 

ketentuan tersebut dikemukakan bahwa tiap-tiap surat panggilan, kecuali yang akan 

disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di 

tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala 

desanya atau lurahnya yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat 

panggilan itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan 

menurut hukum (Pasal 390 ayat (1) R.Bg.), dan diperluas pasal (2) meliputi ahli 

warisnya jika orang itu sudah meninggal dunia.  

Dengan disampaikannya Relaas panggilan kepada Kepala Desa/ Lurah, maka 

tugas Jurusita dalam menyampaikan panggilan dinyatakan sudah selesai. Artinya, 

Jurusita tidak perlu memvalidasi surat panggilannya telah disampaikan oleh Lurah 

kepada pihak yang berperkara atau belum. Akibatnya, terdapat perkara-perkara yang 

diputuskan oleh majelis hakim/ ditetapkan Pengadilan Agama Bitung, namun 

tergugat tidak mengetahuinya.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong keingintahuan peneliti 

tentang efektifitas Relaas panggilan melalui Kelurahan dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Bitung.  

 

B. Batasan Masalah   

Penelitian ini difokuskan pada analisis Bagaimana dampak hukum Relaas 

panggilan melalui kelurahan dan efektifitas Relaas panggilan dalam penyelesaian 

perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Bitung studi kasus pada empat perkara 

perceraiaan di empat kelurahan Kota Bitung, serta peneliti ingin menegetahui 

bagaimana konsep Relaas menurut hukum Islam. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari uraian yang telah peneliti tetapkan di atas selanjutnya diformulasikan dalam 

rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana konsep Relaas menurut hukum Islam dan hukum positif. 

2. Apakah efektif Relaas panggilan melalui Kelurahan dalam penyelesaian 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganilis efektifitas Relaas 

panggilan dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Bitung, secara khusus: 

a. Menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap Relaas. 

b. Menganalisis pengaruh hukum Relaas panggilan melalui kelurahan dan 

efektifitas Relaas panggilan dalam penyelesaian perkara perceraian di 

pengadilan agama bitung 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam 

pengembangan khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak terkait, terutama: 

a.  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki keterkaitan akademis 

(academic significance) yang dapat menambah informasi dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan tentang 

Relaas pada khususnya. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman (guide) bagi 

pihak-pihak yang menyelenggarakan persidangan pada lembaga peradilan. 

Secara implementatif, diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi 

Pengadilan Agama Bitung dalam penerapan Relaas panggilan melalui kelurahan 

dan mengukur efektifitas Relaas panggilan dalam penyelesaian perkara 

perceraian di pengadilan Agama Bitung.  
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E. Tinjauan Kajian Terdahulu   

Penelitian tentang Relaas panggilan khususnya dalam penyelesaian 

perkara perceraian dalam bentuk tesis hingga penelitian ini telah selesai belum 

berhasil Peneliti temukan. Namun demikian terdapat beberapa tulisan ilmiah 

yang dipublikasikan baik melalui website resmi peradilan agama, jurnal, 

maupun media massa yang membahas tentang Relaas panggilan dari perspektif 

yang berbeda. 

Untuk menggambarkan kelayakan, urgensi, dan posisi penelitian ini di 

tengah hasil penelitian terdahulu, maka perlu dipaparkan sekaligus dikritisi 

hasil-hasil kajian  tentang Relaas panggilan dalam penyelesaian perkara 

perceraian yang telah dilakukan oleh peneliti terdalu dilihat dari berbagai 

perspektif yang digunakan, antara lain: 

1. Andri Iskandar, “Kekuatan Hukum Akta Relaas atas RUPS yang Dibuat 

melalui Media Video Konferensi”.16 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalis isu hukum sebagai berikut: 

(1). Keabsahan akta Relaas dibuat melalui media video konferensi (2). 

Tanggung gugat notaris terhadap akta Relaas yang dibuat melalui media 

video konferensi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukm yang bersifat normatif 

engan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut : (1) Rapat 

umum pemegang saham merupakan kewajiban pertama perseroan terbatas 

yang segera diselenggarakan oleh direksi. Rapat umum pemegang saham 

                                                             
16 Andri Iskandar, “Kekuatan Hukum Akta Relaas atas RUPS yang Dibuat melalui Media Video 

Konferensi”, (Tesis, Universitas Narotama Surabaya, 2018).  
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adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan 

hukum mereka sebagai pemilik perseroan. Setiap rapat harus jelas 

ditentukan tempat pelaksanaannya, tempat perseroan melakukan kegiatan 

usaha utamanya, rapat umum pemegang saham perseroan terbuka, dan 

dimungkinkan mengadakan rapat umum pemegang saham di mana saja. (2) 

Akta yang dibuat notaris akta otentik yang otentisitasnya itu bertahan terus 

bahkan sampai sesudah meninggal dunia. Tanda tangan pada akta tersebut 

tetap mempunyai kekuatan walaupun tidak dapat lagi menyampaikan 

keterangan mengenai kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris 

untuk diberhentikan atau dipecat dari jabatannya maka akta tersebut tetap 

memiliki kekuatan sebagai akta otentik tetapi akta tersebut harus dibuat 

sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.  

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti 

menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap 

akta otentik dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yaitu 

Kekuatan pembuktian lahiriah, Kekuatan pembuktian formal, Kekuatan 

pembuktian material. 

Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan perbaikan kepada 

: (1) Rapat umum pemegang saham merupakan kewajiban pertama 

perseroan terbatas yang segera diselenggarakan oleh direksi. Seperti yang 

diketahui rapat umum pemegang saham adalah Rapat yang dilakukan oleh 

para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik 

perseroan. Setiap rapat harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya. (2) 

Jabatan notaris dapat dikatakan bahwa terdapat ketentuan yang tidak lazim 

di dunia peradilan dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak 

dikenal tanggung gugat secara mutlak yang tanpa batas waktu dan 

ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang 

bertanggung gugatnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau 
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memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari 

suatu struktur negara pemerintahan dan Organisasi mempunyai batasan. 

Ada batasan dari segi wewenang ada juga dari segi waktu artinya sampai 

batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seorang notaris harus 

berakhir. Oleh karena itu, setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu 

tanggung gugat, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena 

apabila jabatan yang dipangku seorang telah habis yang bersangkutan 

berhenti penggugatnya dalam jabatan yang pernah dipangkunya. 

2. Iwaris Harefa, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam 

Memberikan Persetujuan terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum 

dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang 

Jabatan Notaris”.17 

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan 

profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan 

salah satu profesi terhormat, luhur dan mulia (officium nobile), jabatan 

Notaris sebagai seorang pejabat umum, merupakan tempat bagi seseorang 

untuk dapat memperoleh nasihat yang bisa di andalkan. Semenjak 

disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah hadir 

lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris. Peran penting lembaga 

baru ini adalah menggantikan peran dan kewenangan yang telah dilakukan 

oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan atau 

penolakan atas pemanggilan penyidik, penuntut umum dan hakim yang 

disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1). Dalam hal ini Bagaimana pembinaan yang 

dilakukan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 

                                                             
17 Iwaris Harefa, “Kewenangan Majelis KehormatanNotaris dalam Memberikan Persetujuan 

terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 

AYAT (1) Undang-undang Jabatan Notaris”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018). 
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Undang-Undang Jabatan Notaris, Bagaimana dasar hukum Majelis 

Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, 

penuntut umum dan hakim berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-

Undang Jabatan Notaris, Bagaimana hak dan kewajiban Notaris setelah Majelis 

Kehormatan Notaris memberikan persetujuan. 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif 

atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku (law 

in book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses 

pengadilan, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan 

perundangundangan (statute approach). Sehingga ditemukan suatu azas-azas 

hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah 

serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas, yang 

dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam 

penulisan tesis ini, yaitu mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris 

dalam memberikan persetujuan pemanggilan penyidik, penuntut umum dan 

hakim berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan 

Notaris. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, kewenangan Majelis Kehormatan 

Notaris dalam melakukan pembinaan kepada Notaris tidak diatur dan 

dijelaskan mekanismenya secara rinci dan konkrit dalam peraturan perundang-

undangan. Dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan 

persetujuan pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah 

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Hak dan kewajiban Notaris 

setelah Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan adalah 

mendapatkan pendampingan dari Majelis Kehormatan Notaris. 
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3. Pradiptya Yoga Aditama, “Studi tentang Masalah Panggilan Sidang 

terhadap Para Pihak dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di 

Pengadilan Negeri Karanganyar”.18 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemanggilan 

terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan perkara perdata di 

Pengadilan Negeri Karanganayar, masalah- masalah yang timbul dalam 

proses pemanggilan terhadap para pihak serta bagaimana cara- cara 

pemecahannya, dan tanggung jawab petugas apabila terjadi permasalahan 

dalam proses pemanggilan terhadap para pihak di Pengadilan Negeri 

Karanganyar.  

Dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian Deskripstif. Penelitian 

Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan atau 

menggambarkan keadaan obyek yang diteliti secara menyeluruh dan 

sistematis. Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.  

Penggumpulan data primer digunakan teknik wawancara, 

sedangkan untuk data sekunder digunakan studi pustaka. Analisis data 

yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan model interaktif, karena 

data yang terkumpul tidak dapat dimasukan dalam kategori-kategori 

tertentu, melainkan berupa kalimat-kalimat atau narasi. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti atas perintah 

Ketua Majelis Hakim, dengan membawa salinan Relaas, panggilan 

disampaikan ditempat tinggal para pihak dan jurusita harus bertemu 

sendiri yang bersangkutan, apabila tidak bertemu, panggilan diserahkan 

kepada kepala desa, apabila pihaknya meninggal dunia, maka diserahkan 

                                                             
18 Pradiptya Yoga Aditama, “Studi tentang masalah panggilan sidang terhadap para pihak dalam 

proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri Karanganyar”, (Tesis, Universitan Negeri 

Semarang, 2012).  
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ahli waris, tenggang waktu panggilan paling lambat tiga hari sebelum 

persidangan, apabila yang dipanggil tidak diketahui alamatnya, 

dilakukan panggilan umum, apabila yang berpekara tidak berada dalam 

satu wilayah hukum pengadilan, panggilan dilakukan melalui pengadilan 

negeri dimana pihak tersebut bertempat tinggal. panggilan terhadap 

badan hukum ditujukan kepada pimpinan badan hukum itu, panggilan 

terhadap orang yang tinggal diluar Indonesia disampaikan melalui 

Departemen Luar Negeri. Masalah Yang Timbul Dalam Proses 

Pemanggilan : para pihak yang dipanggil telah pindah alamat sedangkan 

alamat baru tidak diketahui, para pihak tidak bertempat tinggal dalam 

satu wilayah hukum, pihak yang dipanggil tidak mau menandatangani 

surat panggilan. pihak yang dipanggil selalu tidak berada ditempat, 

sehingga jurusita tidak pernah bertemu, apabila badan hukum telah bubar 

atau pihak yang dipanggil sudah meninggal dunia.  

Tanggung Jawab Petugas Yang Berkewajiban Memanggil Para Pihak: 

harus memikul biaya panggilan yang tidak sah tu dan wajib memanggil 

sekali lagi menurut ketentuan Undang- Undang yang berlaku, dan jika pihak 

yang berpekara menderita rugi, maka petugas yang bersangkutan dapat 

dituntut membayar ganti kerugian yang dideritanya. 

4. Rizka Sukmafadila, “Tanggung Jawab Pidana Notris dalam Pembuatan 

Relaas Akta”.19 

Akta Relaas sebagai akta otentik jika dibuat dengan memenuhi svarat 

formal dan materiil oleh Notaris sesuai dengan yang diatur dalam UUJN, 

maka tidak ada keraguan terhadap keabsahan akta tersebut. Apabila akta 

yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak memenuhi svarat formal, maka 

                                                             
19 Rizka Sukmafadila, “Tanggung Jawab Pidana Notris dalam Pembuatan Relaas Akta”, (Tesis, 

Unair, 2009).  
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kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagaimana akta di bawah 

tangan. Otentisitas akta relaas sebagai akta otentik tidak dipengaruhi oleh 

ada tidaknya tanda tangan dari para pihak. Dan segi hukum pidana, Notaris 

bertanggung jawab jika dalam suatu akta relaas terdapat kepalsuan akta. 

Kepalsuan akta yang dimaksud adalah bila isi yang ada dalam akta tersebut 

dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, contohnya dalam 

pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu 

Perseroan Terbatas, yang dinyatakan seolah - olah dihadiri oleh seluruh 

pemegang saham padahal dalam kenyataannya tidak seluruh pemegang 

saham hadir. 

5. Walno Rofiyanto, “Pelaksanaan Surat Panggilan Ghaib yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Karanganyar”.20 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai 

pelaksanaan pemanggilan Ghaib bagi termohon perceraian yang dilakukan 

oleh Pegadilan Agama Karanganyar dan faktor-faktor yang menjadi alasan 

penerbitan surat panggilan Ghaib di Pengadilan Agama Karanganyar. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu 

hasil wawancara dengan panitera, wakil panitera, dan hakim di Pengadilan 

Agama Karanganyar, sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu : buku, literatur, 

peraturan perundang-undangan, laporan, arsip dan internet. Teknik analisis 

yang digunakan bersifat kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan 

hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

                                                             
20 Walno Rofiyanto, “Pelaksanaan Surat Panggilan Gaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama 

Karanganyar”, (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2008).  
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bahwa perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama Karanganyar 

mempunyai 3 (tiga) sebab yakni ekonomi, mental dan moral. Perkara 

perceraian dengan panggilan Ghaib tidak menganut azas cepat sederhana 

dan biaya ringan; mengenai pelaksanaan dan tata cara pemangilan yang 

dilakukan oleh petugas Pengadilan Agama Karanganyar sudah sesuai 

dengan Peraturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan; faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat 

panggilan Ghaib ada 3 (tiga) yakni: Ditinggal pergi salah satu pihak selama 

dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak yang ditinggalkan, Tergugat atau 

Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, Tergugat atau Termohon tidak 

diketahui keberadaanya dengan kata lain tidak diketahui apakah Tergugat 

atau Termohon sudah meninggal atau masih hidup. Dalam pelaksanaan 

panggilan Ghaib oleh petugas dari Pengadilan Agama Karanganyar tidak 

menemui hambatan-hambatan teknis maupun hambatan prosedural; 

Validasi data panggilan Ghaib tergugat atau termohon perceraian dengan 

panggilan Ghaib yang dilaksanakan petugas Pengadilan Agama 

Karanganyar hanya dapat dibuktikan dengan surat keterangan Ghaib dari 

kelurahan yang dilegalisasi oleh Kepala Desa tempat tinggal terakhir 

tergugat atau termohon perceraian ghaib. 

Keenam karya tulis ilmiah (tesis) di atas dari perspektif obyek formal 

(Kajian secara umum) memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang Peneliti 

lakukan, yaitu masalah Relaas panggilan, akan tetapi ditinjau dari obyek 

material (Kajian secara khusus) penelitian yang Peneliti lakukan berbeda 

dengan penelitian terdahulu, yakni pada aspek objek formalnya tentang Relaas 

panggilan dalam penyelesaian perkara perceraian, lokusnya berbeda, dan waktu 

penelitiannya juga berbeda. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian tesis ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). dengan pendekatan 

kualitatif 21 melalui metode observasi, interview, dan dokumentasi.22  

Penelitian lapangan (field research) 23 adalah sebuah penelitian yang 

sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi 

tertentu,24 tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang 

menjadi objek penelitian.25  

 

b. Pendekatan Penelitian  

Untuk memudahkan identifikasi dan penerapan metode, pengumpulan 

data, dan analisis data,26 penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,27 

yaitu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat 

alami,28 dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya 

                                                             
21 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 4 (Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 

2002), h. 80-115.   

 
22 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2005), h. 24-26; Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, h. 16. 

 
23 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), h. 14.  

 
24 M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2012), h. 56.  

 
25 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, h. 14.  

 
26 Julia Branen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Cet. II; Samarinda: Fak. 

Tarbiyah IAIN Samarinda, 1999), h. 9.  

 
27 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 80-115.  
28 Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan (Cet. I; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 120-121. 
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atau yang ada dibalik kenyataan-kenyataan yang teramati.29 Karena itu 

penelitian dengan pendekatan kualitatif sering juga disebut dengan inkuiri 

naturalistik (naturalistic inquiry) atau studi lapangan (field study).30 

Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara 

primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan 

konstruktivist atau pandangan advokasi/ partisipatori atau keduanya. 

Pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, 

fenomenologis, etnografis, studi grounded theory, atau studi kasus.31  

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.32 Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller 

mendefiniskan pendekatan kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamat an 

pada manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilahannya.33 

Lebih jelasnya, pendekatan kualitatif bermakna kualitas konsep atau 

data. Data yang dihimpun bukan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam 

bentuk nilai,34 dalam wujud konsep-konsep seperti kerja keras sekali, kerja 

                                                             
 
29 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Alfabeta,  2007), h. 4. 

 
30 Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan, h. 120-

121. 

 
31 Emzir, Metodologi  Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 28.  

 
32 Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXI; 

Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2005), h. 4.  

 
33 Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 4. 

 
34 Andi Wahju Rahardjo Emanuel, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Teknologi Informasi 

(Yogyakarta: Andi, 2016), h. 16. 



19 

 

keras, kurang keras, tidak keras, tidak keras sekali; pintar sekali, pintar, 

kurang pintar, tidak pintar, tidak pintar sama sekali. Kualitas konsep-

konsep itu dijelaskan menggunakan skala oleh alat ukur, dalam penjelasan 

konsep atau operasionalisasi variabel dalam sebuah perencanaan desain 

penelitian.35 

 

c. Metode Penelitian 

Dalam menerapkan penelitian lapangan, peneliti menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual. 

Terdapat dua pengertian; yang pertama mengartikannya sebagai kegiatan 

pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi 

dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari Peneliti. Deskripsi semacam 

ini berguna untuk mencari masalah sebagaimana halnya hasil penelitian 

pendahuluan atau eksplorasi.  

Metode deskriptif dilakukan oleh peneliti yang menggunakan metode 

kualitatif. Setelah menyusun perencanaan penelitian, peneliti lalu ke lapangan 

(field) tidak membawa alat pengumpul data, melainkan langsung melakukan 

observasi atau pengamatan evidensi-evidensi, sambil  mengumpulkan data dan 

melakukan analisis.36  

 

2. Latar Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bitung dengan alamat Jl. 

Stadion 2 Saudara Kel. Manembo-nembo Tengah Kec. Matuari Bitung Sulawesi 

Utara. Sejarah singkat PA Bitung peneliti uraikan dalam bab tiga tesis ini.  

                                                             
 
35 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, h. 23. 

 
36 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, h. 61.  
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Sehubungan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif maka 

penelitian ini tidak ditentukan batas waktu secara jelas sampai peneliti 

memperoleh pemahaman yang benar-benar mendalam tentang objek yang 

diteliti, namun karena berbagai pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya 

dan tenaga maka penelitian ini dapat diakhiri dan dibuat laporannya, jika 

dianggap telah mencapai data dan analisis data sesuai dengan rancangan. 

Namun demikian penelitian ini tetap dibatasi waktunya selama 3 bulan. 

 

3. Subjek Penelitian 

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk 

menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informant karena 

informant memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, 

dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas 

tersebut. Istilah lain adalah partisipan. Partisipan digunakan, terutama apabila 

subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan 

subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Istilah informan dan partisipan 

tersebut secara substansial dipandang sebagai instrument utama dalam penelitian 

kualitatif.37 

Menurut Patton ada dua teknik pemilihan partisipan (sampling partticipant) 

dalam penelitian kualitatif. Pertama, random probabilty sampling yaitu 

pengambilan sample dari populasi secara random dengan memperhatikan jumlah 

sample, dengan tujuan agar sample dapat digeneralisasikan pada populasi. Kedua, 

purpose sampling, sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa 

memperhatikan kemampuan generalisasinya. Pernyataan atau pengakuan tidak 

ditemukannya informasi dan dipengaruhi oleh pertimbangan dana dan waktu yang 

telah dianggarkan sejak dimulainya penelitian. Hal ini karena hampir semua 

                                                             
37 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), h. 88. 
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pelaksanaan penelitian memiliki jadwal penelitian yang sangat terbatas meskipun 

dalam penelitian kualitatif, pembatasan waktu kurang relevan dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh penelitian yang dimaksudkan, waktu senantiasa berhubungan 

erat dengan biaya yang tersedia untuk penelitian, jadi sangat tidak mungkin 

menggunakan banyak waktu dengan biaya yang kurang memadai.38 

Untuk menentukan subjek penelitian dilakukan langkah-langkah: 

a. Memetakan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Bitung 

b. Memilih sumber daya manusia di Pengadilan Agama Bitung yang dapat  

memberikan jawaban yang dibutuhkan peneliti. 

c. Menetapkan jumlah partisipan dalam penelitian ini, yaitu Ketua, Hakim, 

Panitera, Jurusita, dan Lurah. 

d. Menetapkan partisipan sebagai tenaga ahli yang menguasai Relaas 

e. Menetapkan waktu untuk melakukan wawancara terhadap partisipan dalam 

penelitian ini.  

 

4. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif mempunyai ciri khas peneliti sangat berperan, artinya 

penelitilah yang menentukan skenario pengumpulan data penelitian.39 Sebagai 

instrumen utama penelitian kualitatif, peneliti melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Mengadakan observasi dan interview tak struktur yang dipandang lebih 

memungkinkan dilakukan, dengan alasan bahwa peneliti telah memiliki 

basis ilmu pengetahuan yang relevan dengan masalah yang diteliti; 

misalnya apabila peneliti menguasai ilmu hukum, pengamatan dan 

wawancaranya berhubungan langsung dengan objek penelitian dibidang 

                                                             
38 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 89. 

 
39 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 163. 
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hukum. Peneliti dapat menjadi instrumen penting yang menuangkan 

makna hukum sebagai alat penelitian utama atau key instrumen. 

b. Mencari makna di setiap perilaku atau tindakan objek penelitian, 

sehingga ditemukan pemahaman orisinal terhadap masalah dan situasi 

yang bersifat kontekstual. Metode ini berupaya memahami perilaku 

manusia dalam konteks yang lebih luas dan holistik dipandang dalam 

kerangka pemikiran dan perasaan responden.  

c. Triangulasi, data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya 

dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Misalnya dari pihak 

kedua, pihak ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang 

berbeda. Tujuannya dalam membandingkan informasi tentang hal yang 

sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat 

kepercayaannya. 

Sehubungan dengan penelitian ini memusatkan perhatian pada Relaas 

dalam penyelesaian perkara perceraian, maka secara rinci yang dijadikan subjek 

dalam penelitian adalah:  

a. Ketua Pengadilan Agama Bitung 

b. Hakim Pengadilan Agama Bitung 

c. Jurusita Pengadilan Agama Bitung, dan 

d. Lurah yang ditentukan melalui purposive sampling.  

e. Pihak berperkara (tergugat / termohon). 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir 

dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan 

beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

a. Observasi; Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling 

efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 
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sebagai instrument. Format yang di susun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi.40 Sebagai 

metode  ilmiah  observasi diartikan sebagai pengamatan pencatatan 

sistematis.41 

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk : 

1) Mempersiapkan apa saja yang akan diobservasi 

2) Membuat instrumen observasi 

3) Melakukan observasi terhadap Relaas di Pengadilan Agama Bitung 

4) Melakukan observasi terhadap laporan perkara di PA Bitung 

5) Melakukan observasi terhadap Relaas yang sampai dikelurahan 

6) Membuat catatan-catatan hasil observasi 

b. Wawancara; di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus memikir 

kan tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada responden dan 

menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan 

mengorek jawaban responden dengan tatap muka.42 Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interiewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang mewawancarai (Interiewee) yang memberikan jawaban.43 

1) Membuat instrumen wawancara 

2) Menentukan subjek yang akan diwawancara 

                                                             
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 229. 

 
41 Suwardi Lubis, Metodologi Penelitian Sosial (Medan : USU Prees, 1987), h. 101. 

 
42 Suwardi Lubis, Metodologi Penelitian Sosial, h. 227. 

 
43 Risnayanti, Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya 

Villa Dago Pamulang (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004), h. 41. 
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3) Hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan, dimulai 

dari penjelasan ringkas identitas, deskripsi situasi atau konteks, identitas 

masalah, deskripsi data dan ditutup dengan pemunculan tema 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, laporan perkara, surat kabar, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan 

metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.44  

Dokumen yang dibutuhkan pada penelitian ini, yaitu: 

1) Berkas perkara perceraian 

2) Arsip Relaas panggilan  

3) Daftar hadir sidang 

4) Dan dokumentasi yang mendukung penelitian ini 

 

6. Tahap -Tahap Penelitian 

Dalam metode penelitian yang mentaati metode ilmiah, tahapan-tahapan 

penelitian harus sistematis dan prosedur atau terencana dengan matang. 

Tahapan tersebut adalah: (a) Penentuan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan 

Agama Bitung, (b) Penentuan fokus penelitian yaitu Relaas dalam penyelesaian 

masalah perceraian di Pengadilan Agama Bitung, (c) Penentuan metode 

penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, (d) Penentuan sumber 

informasi  yaitu SDM Pengadilan Agama Bitung dan lurah, (e) Penentuan 

teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen, 

                                                             
 
44 Arikunto, Prosedur Penlitian, h. 231. 
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serta (f) Penentuan metode analisis data terdiri dari: pengumpulan, reduksi, 

tampilan, dan kesimpulan serta saran 

Dalam penelitian ini terdapat dua tahap penelitian, yaitu:  

 

a. Tahap Persiapan Penelitian  

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun 

berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-

pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. 

Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih 

ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan 

mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi 

dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman 

wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.  

Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman 

observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku 

subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting 

wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan 

langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun 

apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mecatatnya 

setelah wawancara selesai.  

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai degan karakteristik 

subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti 

bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah 

subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan 

subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. 
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b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan 

tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. 

Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman 

berdasarkan wawancara dalam bentuk verbatim tertulis. Selanjutnya 

peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan 

langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data diakhir 

bab ini. Setelah itu peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan 

yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Para pakar selalu mengartikan dokumen dalam dua 

pengertian, yaitu: Pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah 

sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, terlukis dan lain-

lain. Kedua, diperuntukkan bagi surat resmi dan surat negara seperti, 

perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya.45   

Dalam hal ini yang ada hubungannya dengan pengelolaan 

manajemen keuangan ditinjau dari keuangan syariah, seperti dokumen-

dokumen yang berupa buku-buku yang berkaitan degan masalah yang 

diteliti dimana hal ini adalah sumber utama yang dipergunakan peneliti, 

selain hasil-hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorgani 

sasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan 

oleh data.46  

                                                             
45 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 

2009), h. 11. 

 
46 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 161. 
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Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinam-

bungan dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan maupun diluar 

lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemuka kan oleh 

Miles dan Huberman,47 yaitu: 

1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data berkaitan dengan 

penelitian ini yang difokuskan pada Relaas Pengadilan Agama Bitung 

ditinjau dari penyelesaian perkara perceraian. Jadi data akan 

dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan informan dan tenaga ahli 

di bidang hukum dan Relaas. 

2) Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari 

seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian 

dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang 

menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, menggolongkan 

mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan 

data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. 

Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian 

dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian 

disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri. 

3) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. 

Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari 

sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang 

paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data dapat menggambarkan 

Relaas di Pengadilan Agama Bitung.  

                                                             
 
47 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman,Analisis Data Kualitatif (Terj. Tjejep; Rohendi 

Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 19-20. 
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4) Kesimpulan dan verifikasi, Data yang sudah diatur sedemikian rupa 

(dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan 

sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya 

bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang 

“grounded” maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan 

pengujian kesimpulan tentatif tadi terhadap Relaas di Pengadilan Agama 

Bitung yang dikaji berdasarkan konsep penyelesaian perkara perceraian. 

Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam 

memahami proses dan hasil penelitian tentang Relaas dalam penyelesaian 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. 

 

 

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Menurut Moleong, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.48  

Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan 

keabsahan data kualitatif yaitu : 

a. Kredibilitas (Credibility) yaitu menjaga keterpercayaan peneliti dengan cara: 

1) Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses 

penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan 

keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun 

kelokasi guna menditeksi dan memperhitungkan penyimpangan yang 

dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan subjek 

kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri. Jadi jika data 

dibutuhkan maka peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara 

                                                             
48 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 173. 
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terhadap kegiatan pada proses peradilan khususnya penerapan Relaas pada 

Pengadilan Agama Bitung. 

2) Ketekunan Pengamatan yang terus menerus. Pada kegiatan ini pengamatan 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang 

sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada masalah tersebut 

secara rinci. Oleh sebab itu berarti peneliti mengadakan mengadakan 

pengamatan dilokasi dengan teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap 

faktor-faktor yang dominan. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai 

pada suatu titik sehingga pemeriksaan pada tahap awal terlihat salah satu 

atau semua faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

Peneliti akan melakukan pengamatan secara berulang-ulang terhadap 

konkoasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. 

3) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan memberikan 

suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji 

hipotesis yang muncul dari dari pemikiran paneliti. Dalam diskusi ini juga 

bisa terungkap segi- segi lainnya yang justru membongkar atau membuka 

pemikiran peneliti. Sebaiknya teman diskusi memiliki pengalaman dalam 

bidang yang dipermasalahkan terutama isi dan metodologinya. Peneliti 

akan melakukan diskusi dengan sejawat yang peneliti anggap dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan, contohnya: melakukan diskusi 

dengan pakar di bidang fiqih muamalat. 

 

b. Keteralihan (Transferability) 

Dengan melakukan uraian rinci dari data kategori, dari kasus ke kasus 

lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran 

yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal 

ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan jelas dan akurat. Sehingga 

akan memberi masukan bagi siapa saja yang membaca dan akan merasa tertarik 
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untuk dapat diaplikasikannya pada tempat dan konteks yang lain. Jadi untuk 

mendapatkan data yang baik harus dilakukan kajian berdasarkan konsep 

hukum, sehingga dalam pengambilan kesimpulan tentang Relaas dalam 

penyelesaian perkara perceraian dapat membuat perbaikan di Pengadilan 

Agama Bitung. 

 

c. Kebergantungan (Dependability) 

Mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau 

ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan 

memperhatikan konsistensi dan realibilitas data. Jika dua atau beberapa kali 

pengulangan dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, 

maka dikatakan realibilitasnya tercapai. Peneliti dalam konteks ini dapat 

mengadakan beberapa kali wawancara terhadap informan. Peneliti berkunjung 

langsung di Pengadilan Agama Bitung dan melakukan beberapa wawancara 

yang intinya sama, jika jawabannya secara umum sama maka sudah memenuhi 

syarat kebergantungan (Dependability). 

 

d. Kepastian (Confirmability) 

Mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga 

kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang 

dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh di Pengadilan 

Agama Bitung untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang 

diperoleh dimana dapat menyimpulkan Relaas perkara perceraian pada 

Pengadilan Agama Bitung. Kepastian hasil penelitian dapat diakui oleh 

banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti guna menguji kevalidan 

data atau keabsahan data agar objektif kebenarannya sangat dibutuhkan 

beberapa orang nara sumber sebagai informan dalam penelitian. Nara 

sumber  tersebut yaitu Ketua Pengadilan Agama Bitung dan Hakim. 
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Dengan teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian 

didiskusikan dengan rekan-rekan sejawat selanjutnya dianalisis dengan 

membanding teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara teknik diatas 

diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian 

data dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

8. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian 

Data-data yang telah dianalisis dan dinyatakan valid selanjutnya disusun 

dalam  bentuk  laporan  hasil  penelitian  berupa  tesis.  Terdapat  dua metode 

Penelitian laporan hasil penilitian, yaitu deduktif dan induktif. 

a. Deduktif (deductive approach), yaitu sebuah Penelitian kesimpulan 

(conclution) hasil penelitian menggunakan logika berdasarkan seperang 

kat premis yang diberikan. Peneliti menganalisa data tentang efektifitas 

relaas panggilan melalui kelurahan secara umum, kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif (inductive approach), yaitu sebuah Penelitian kesimpulan hasil 

penelitian dari khusus menjadi umum (going from specific to the general), 

Peneliti mengalisa data dan fakta empiris kasus yang ada, kemudian 

memahami karakteristik dan latar belakang dari hasil ijtihad dan diambil 

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan sebagai sebuah statemen yang 

bersifat umum.49 

 

9. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap sebagaimana tergambar pada 

tabel berikut ini: 

 

                                                             
49 Jujun S. Surya Sumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Cet. XII; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 48-49.  
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No Kegiatan 

2019 

Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Penyusunan 

Proposal 

x            

2 Pengumpulan Data  x x x x        

3 Analisis Data      x x x x    

4 
Penyusunan Hasil 

Penelitian 

         x x x 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulisan tesis 

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado terbaru tahun 2019. 

Pada bagian awal terdiri atas halaman sampul, selanjudnya halaman judul, lembar 

persetujuan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa 

Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan pedoman 

transliterasi. 

BAB I  Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori, memuat tentang dasar hukum Relaas panggilan, 

tindakan yang mendahului pemanggilan perkara perceraian, tahap pemanggilan 

perkara perceraian, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka teori.  

BAB III Gambaran Umum Latarbelakang Penelitian, pada bagian ini 

membahas tentang sejarah Pengandilan Agama Bitung, letak geografis, dan jumlah 

perkara perceraian, pimpinan Pengadilan Agama Bitung dari tahun ketahun. 

BAB IV Data Dan Temuan Penelitian, pada bagian ini peneliti 

menyampaikan hasil penelitian dengan paparan data serta temuan penelitian.   
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BAB V  Pembahasan. dibagian ini peneliti menyampaikan hasil penelitian 

tentang bagaimana Relaas Panggilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, 

dan Efektifitas Relaas Panggilan  dalam penyelesaiaan Perkara Perceraian  di 

Pengadilan Agama Bitung, dengan mengkhususkan efektifitas Relaas panggilan 

melalui kelurahan. 

BAB VI  bagian terakhir ini sebagai penutup memuat tentang simpulan, 

implikasi dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Dasar Hukum Relaas Panggilan 

Secara etimologi, kata “relaas” peneliti belum temukan asal-usulnya hingga 

penelitian ini selesai. Sedangkan secara terminologi, istilah Relaas banyak dijumpai 

dalam referensi hukum baik berupa buku, artikel ilmiah populer, maupun karya tulis 

ilmiah.  

Menurut Abdul Manan, relaas adalah akta autentik karena 

ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Jurusita/ Jurusita Pengganti.1 

Relaas berisi panggilan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan 

melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim.2 

1. Dasar hukum Relaas panggilan dalam hukum Islam 

Secara historis tidak ditemukan dalam literatur tentang tatacara pemanggilan 

dimasa Rasulullah tetapi dalam hukum Islam kontemporer yang termuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam KHI di Indonesia menjelaskan tetang tata cara 

pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini pemohon dan termohon 

diatur dalam pasal 131 dan 138 s.d 140 KHI.3   

  

 

                                                             
1 Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. 

III; Jakarta: Kecana, 2005), h. 137.   

  
2 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 213.   

 
3 Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Direktoraat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000) Hal. 61 dan 64 s.d 65.  
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Pasal 131 

Ayat 1 : Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud 

Pasal 129 dan dalam waktu selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil 

pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 

Pasal 138.  

Ayat 1 : Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan 

perceraiaan, baik penggugagat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil 

untuk menghadiri sidang tersebut. 

Ayat 2 : Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tesebut dalam ayat (1) 

dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. 

Ayat 3 : Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila yang 

bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang 

sederajat. 

Ayat 4 : Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan 

secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka 

selambat lambatnya (3) hari sebelum sidang dibuka. 

Ayat 5 : Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. 

 Pasal 139. 

Ayat 1 : Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak 

mempunyai tempat kediaman yang tetap panggilan dilakukan dengan cara 

menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan 

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mas media lain yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 

Ayat 2 : Pengumuman melalui surat kabar atau surat surat kabar atau mas media 

tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak (2) kali dengan tenggang waktu (1) bulan 

antara pengumuman pertama dan kedua. 
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Ayat 3 : Tenggang waktu antar panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya (3) bulan. 

Ayat 4 : Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, 

kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 

Pasal 140. 

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 

ayat (2) panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.4  

   

2. Dasar hukum Relaas panggilan dalam hukum posisitf 

Dasar hukum Relaas tertuang dalam Herzien Indlandsch Reglement atau 

disingkat dengan HIR dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement 

untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar 

pulau Jawa dan Madura. atau disingkat dengan RBg. 

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan 

secara resmi official dan patut properly kepada pihak pihak yang terlibat dalam 

suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal hal yang diminta 

dan diperintahkan majelis Hakim atau Pengadilan. 5 

Tata cara pemanggilan yang sah dan patut adalah : 

a. Yang melaksanakan panggilan adalah Jurusita.6 

b. Bentuknya dengan surat panggilan.7 

                                                             
4 Pasal 132 ayat (2) dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan 

Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia 

Setempat. KHI,  Hal. 62. 

 
5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. (Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika 2015), Hal. 213 

 
6 Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR 

 
7 Pasal 390 ayat (1) HIR 
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Surat pemanggilan harus memperhatikan jarak dari tempat kediaman kedua 

belah pihak sampai ke tempat persidangan itu, sehingga melalui pasal 122 HIR 

diatur tempo antara hari pemanggilan dari hari persidangan tidak boleh kurang dari 

tiga hari kerja.  

Akibatnya, bila surat pemanggilan ternyata kurang dari tempo tiga hari kerja, 

maka pihak yang dipanggil tesebut berhak untuk memilih alasan secara hukum 

bahwa ia tidak bisa hadir. 

c. Cara Memanggil yang sah. 8 

1) Tempat tinggal tergugat diketahui : 

- Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri in person  

- Penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili 

- Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan tidak 

diketemukan jurusita ditempat kediaman. 

2) Tempat tingggal tergugat tidak diketahui : 

- Jurusita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati dan 

- Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumatkan surat 

panggilan Jurusita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum 

kamar sidang.  

Pada bagian dua diumumkan melalui Radio Republik Indonesia atau dikenal 

dengan RRI. 

Pemanggilan bagi pihak-pihak berperkara dalam lingkungan peradilan 

agama maupun pengadilan umum lebih populer dan dikenal oleh khalayak 

dengan istilah Relaas. 

Menurut Pasal 388 HIR (Herzien Inlandsch Reglement),9 Relaas 

adalah: (1) Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat; (2) 

                                                             
8 Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR 

 
9 Pasal 388 Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai 

umum Pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)
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Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak/ salah satu pihak 

apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau 

berdasarkan alasan yang sah; dan (3) Panggilan terhadap saksi yang diperlu 

kan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR, (dalam hal 

ini mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan).10 

 

B. Tindakan yang Mendahului Pemanggilan Perkara Perceraian 

Relaas merupakan tindakan lanjutan dari tahap penyampaian gugatan dan 

pembayaran biaya perkara.11 

1. Penyampaian gugatan kepada pengadilan 

Gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan berdasarkan 

kompetensi relatif, yaitu : (a) Dalam bentuk surat gugatan (in writing); (b) 

Ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya; dan (c) Dialamatkan kepada 

Ketua Pengadilan.12 

 

a. Prinsip gugatan perceraian 

1)  Harus Ada Dasar Hukum 

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa 

hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan 

kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan 

tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk 

menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. 

                                                             
pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-

keputusan. Jika tidak ada orang yang demikian, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah 

hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus menunjuk seorang yang cakap dan dapat dipercayai 

untuk mengerjakannya.   

 
10 Kementerian Pendidikan Nasional RI, KBBI, h. 8.  

 
11 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 118 ayat (1) dan pasal 121 ayat (4).  

 
12 HIR Pasal 118 ayat (1).  
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Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia 

harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya 

atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang 

menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat. 

Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, 

maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa 

itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar 

gugatan yang mempunyai alasan hukum.13 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para pihak yang 

bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah 

diketahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada 

dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang 

pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan 

yang diambilnya.  

Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam 

gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah karena hal tersebut 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah 

dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan 

jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. 

Dalam mempertahankan dalil gugat di dalam persidangan 

tidak hanya sekadar menjawab atau membantah saja, tetapi 

kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat 

dalam mempertahankan dalil gugat, dan ini sangat membantu hakim 

dalam upaya menemukan hukum (law making) dalam memutus 

perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa 

                                                             
13 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9.  
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peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan 

dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.14  

Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk 

meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan itu bahwa 

peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi, tidak 

hanya diada-adakan atau direkayasa. Di samping itu, disebutnya 

dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan 

adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya 

mengajukan gugatan kepada pengadilan. Padahal kalau diteliti 

dengan saksama, gugatan itu diajukan tanpa dasar hukum sama 

sekali, sehingga apabila dibiarkan akan menyulitkan pengadilan 

dalam memeriksa gugatan tersebut.  

Misalnya Ahmad menggugat Bahrum kepada pengadilan 

karena Ahmad menganggap Bahrum telah cedera janji mengenai 

utang pada Ahmad yang hingga kini belum dibayar, sedangkan 

perjanjian utang piutang antara keduanya sebagai dasar hukum 

untuk menggugat Bahrum sama sekali tidak dibuat baik secara 

tertulis maupun secara lisan, dan tidak dipersaksikan pada orang 

lain. Gugatan seperti ini jelas tidak ada dasarnya, dalil gugat yang 

menjadi dasar hukum gugatan itu sama sekali tidak ada. Hanya 

dengan kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar 

hukum sajalah yang dapat diterima sebagai gugatan di  pengadilan.15 

2) Adanya Kepentingan Hukum 

Suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada pengadilan 

yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak Penggugat haruslah 

                                                             
14 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 7.  

15 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, h. 7. 
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mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak 

mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi 

para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang 

berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, 

sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung 

haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan 

hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.16  

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah 

kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari Penggugat. 

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat 

mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan 

melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan 

diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan 

dipertimbangkan, apakah Penggugat betul orang yang berhak 

mengajukan gugatan? Kalau ternyata tidak berhak maka ada 

kemungkinan gugatannya akan dinyatakan tidak diterima. 

Penggugat dapat berupa orang perorangan, dapat pula berbentuk 

Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persero, 

Perum dan Badan Hukum Publik, dan sebagainya.17 

Sebenarnya peraturan perundang-undangan tidak mengatur para 

pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Tetapi 

orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai 

pihak di muka pengadilan. Mereka ini merupakan pihak materiil karena 

mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan 

                                                             
16 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, h. 7.   

17 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, h. 8.  
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dan sekaligus menjadi pihak formal karena mereka sendirilah yang 

beracara di muka pengadilan. 

Mereka bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Akan tetapi 

dalam keadaan tertentu orang yang tidak berkepentingan dapat 

bertindak sebagai para pihak di muka pengadilan, asalkan pihak 

yang berkepentingan itu langsung .menyerahkan kepada orang lain 

dengan memberikan surat kuasa khusus.18 

3)  Merupakan suatu sengketa 

Tuntutan hak sebagaimana tersebut dalam Bab Pendahuluan 

adalah tuntutan perdata (burgerlijk vordering), yaitu tuntutan hak 

yang mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 

2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal US HIR/Pasal 

132 R.Bg. Gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak Tergugat atau 

yang bersifat volunter, bukanlah merupakan kewenangan 

pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada 

pihak lawan. 

Pengadilan berkewajiban mengadili dan memutus perkara yang 

diajukan kepadanya hanya perkara perselisihan dan persengketaan 

sebagai asas point d’interent, point d’action atau geen belaang 

geenactie dalam arti tidak ada sengketa maka tidak ada perkara. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan 

kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu 

telah menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat, sehingga perlu 

diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan 

tidak memihak. 

                                                             
18 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, h. 8. 
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Oleh karena itu, haruslah hati-hati dalam menyusun gugatan 

terhadap pihak lawan atau tergugat (gedagde atau dependent), 

karena kalau dalam mendudukkan pihak tergugat tidak cermat maka 

akan mengakibatkan gagalnya gugatan di pengadilan.  

4)  Dibuat dengan cermat dan terang 

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan 

Pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada 

pengadilan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144ayat (1) 

R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada pengadilan. 

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan 

yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara 

demikian maka akan mengalami kegagalan dalam siding 

pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, 

padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat 

gugat tidak boleh obscuur libel, artinya tidak boleh kabur baik 

mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum 

yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.19 

Di samping hal tersebut di atas, dalam membuat surat gugat 

diperlukan ketelitian yang saksama, sebab apabila salah sedikit saja 

dalam menyusun kalimat, atau salah mempergunakan istilah, atau 

salah menempatkan dan menyebutkan peraturan perundang-

undangan akan mengubah pengertian dari hal yang dimaksud 

sebenarnya, dan ini akibatnya sangat fatal yaitu gugatan tersebut 

dapat dinyatakan tidak diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim 

dalam persidangan Ketelitian yang sangat perlu diperhatikan yaitu 

                                                             
19 Achmad Fausan & Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri 

(Bandung: Yramawidya, 2006), h. 71.  
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tentang objek gugatan, para pihak yang berperkara, dasar hukum, 

teori-teori, istilahistilah asing, penyebutan role, tahun dan 

sebagainya.20 

5) Memahami hukum formil dan materiil 

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang 

membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan 

hukum materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan 

seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang 

pengadilan.  

Dalam praktik Peradilan agama sangat sulit ditemukan pada 

Penggugat yang mengetahui hukum formal dan materiil secara utuh, 

meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan itu 

mempergunakan jasa pemberi bantuan hukum. Jalan keluar yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang 

belum memahami hukum formal dan materiil ini adalah 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg di 

mana dikemukakan bahwa Ketua pengadilan berwenang 

memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya 

dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat 

gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang 

hukum formal dan materiil itu.21 

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun 

gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan 

dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana 

                                                             
20 Achmad Fausan & Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, h. 

71.  

 
21 Lihat Penjelasan Pasal 119 HIR, jo Pasal 143 RBg.  
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gugatan diajukan, bagaimana cara mengajukan gugatan 

rekonvensi,22 intervensi, eksekusi, dan sebagainya. Di samping itu, 

hukum formal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum 

materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil 

juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena 

hal ini sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu 

gugatan. Hukum materiil ini tidak saja menyangkut hal-hal yang 

berhubungan dengan peraturan perundangundangan, tetapi juga 

doktrin-doktrin, teori-teori hukum. 

b. Prosedur Mengajukan Gugatan Perceraian 

Sehubungan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di 

Indonesia sekarang adalah sistem HIR dan R.Bg, maka Penggugat bebas 

merumuskan surat gugatannya, asalkan saja surat gugatan tersebut 

mencakup segala hal yang berhubungan dengan kejadian materiil yang 

menjadi dasar gugatannya. 

Apabila surat gugat kurang jelas, maka berdasarkan Pasal 19 

HIR dan Pasal 143 R.Bg Ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk 

kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Mahkamah Agung 

RI dalam sebuah putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 

menyatakan bahwa oleh karena HIR dan R.Bg. tidak menentukan 

syarat-syarat tertentu dalam isi surat gugat, maka para pihak bebas 

menyusun dan merumuskan gugatan tersebut asalkan cukup 

memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar 

gugatannya. 

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 

November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa gugatan 

                                                             
22 Pasal 132 huruf (a) HIR  mendefinisikan rekonvensi  adalah  gugatan yang diajukan tergugat 

sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.  
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yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang 

dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dia 

dapat menggugat kembali dengan konsekuensi memperbaiki kembali 

gugatannya.23 

Dari uraian tersebut di atas, teori mana yang harus dipergunakan 

sebenarnya tidaklah menjadi persoalan. Tetapi dalam perkembangan 

praktik dan kemajuan dalam pendidikan hukum cukup memberikan 

indikasi bahwa adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama 

tanpa harus mengabaikan teori kedua. 

1)  Gugatan tertulis 

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat 

(1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus 

diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang 

berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu 

harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat.  

Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka 

yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 

ayat (1) R.Bg. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, Ketua 

pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada 

Penggugat atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang seluk 

beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang 

berwenang. 

Surat gugatan dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan 

jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama tempat tinggal 

mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya.  

                                                             
23 Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970.  
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Surat gugat sebaiknya diketik rapi, akan tetapi apabila yang 

bersangkutan tidak bisa mempergunakan mesin tik, dapat juga ditulis 

dengan tangan di atas kertas biasa, tidak perlu diberi meterai.  

Perlu juga diperhatikan pula bahwa surat gugat harus dibuat 

dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu 

helai untuk arsip Penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi 

untuk masing-masing Tergugat dan turut Tergugat.  

Setelah surat gugat atau gugat lisan dibuat, surat gugat tersebut 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan 

membayar persekot uang perkara.24 

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, tidak ada 

ketentuan khusus dan persyaratan tertentu tentang tata cara menyusun 

dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv Pasal 8 Nomor 3 

menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan 

yang meliputi: 

a)  Identitas para pihak 

b)  Fundamentum petendi atau posita 

c)  Petitum dan tuntutan 

2)  Gugatan lisan 

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara 

tertulis sebagaimana .yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 

ayat (1) R.Bg. Tetapi dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg 

dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka 

gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan 

selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat segala hal ihwal gugatan itu 

dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena sesuatu hal tidak 

                                                             
24 Achmad Fausan & Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan, h. 71. 

 



48 
 

dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta 

seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut 

sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.25 

 

b. Pembayaran biaya perkara 

Pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara dan merupakan 

syarat imperatif (imperative requirement) atau syarat memaksa atas 

pendaftaran perkara dalam buku registrasi. Jika gugatan yang diajukan ke 

pengadilan tidak dibayar, konsekuensinya adalah: 1) Gugatan tidak didaftar 

dalam buku register perkara; 2) Perkara atas gugatan itu, dianggap tidak ada 

(never existed); dan 3) Gugatan tidak bisa di proses dalam persidangan 

pengadilan.26 

 

a.  Biaya perkara 

Yang dimaksud biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar 

oleh penggugat atau biaya sementara, agar gugatan dapat diproses dalam 

pemeriksaan persidangan. Biaya sementara dapat bertambah sesuai 

dengan kebutuhan proses pemeriksaan.27  

Misalnya, biaya pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggap 

penting baik atas permintaan salah satu pihak ataupun atas pertimbangan 

majelis sesuai dengan kewenangan ex-officio yang dimilikinya. 

Biaya sementara beda dengan biaya akhir yang meliputi biaya yang 

timbul dalam semua tingkat peradilan. Prinsipnya biaya akhir dibebankan 

                                                             
25 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, h. 8.  

 
26 HIR Pasal 121 ayat (4).   

 
27 HIR Pasal 182 ayat (1).  
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kepada pihak yang kalah perkara.28 Apabila penggugat berada di pihak 

yang kalah, dengan sendirinya panjar itu diperhitungkan menjadi biaya 

yang dipikulkan kepadanya. Apabila kurang, ia harus menambahnya, dan 

apabila panjar itu lebih, sisanya dikembalikan kepadanya. 

b.  Panjar biaya 

Patokan menentukan panjar biaya didasarkan pada taksiran 

menurut keadaan, meliputi 5 (lima) komponen, yaitu:  

1)  Biaya kantor kepaniteraan dan biaya materai; 

2)  Biaya melakukan panggilan saksi, ahli, juru bahasa, dan biaya 

sumpah; 

3)  Biaya pemeriksaan setempat; 

4)  Biaya juru sita melakukan pemanggilan dan pemberitahuan; 

5)  Biaya eksekusi.29 

Taksiran yang paling penting diperhitungkan adalah biaya 

pemanggilan dan pemberitahuan sehubungan dengan besarnya biaya 

transportasi juru sita ke tempat penggugat dan tergugat. Semakin jauh 

tempat mereka, semakin besar biaya panggilan dan pemberitahuan yang 

ditetapkan. Sewajarnya, biaya transportasi yang ditaksir, bukan kendaraan 

yang paling mahal dan yang khusus tetapi biaya transportasi yang berlaku 

bagi masyarakat umum. 

c.  Berperkara tanpa biaya (prodeo) 

Bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat 

diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo atau kosteloos atau free of 

charge).30 Titik tolak memberi kemungkinan berperkara tanpa biaya, 

                                                             
28 HIR Pasal 181 ayat (1). 

 
29 HIR Pasal 121 ayat (4).  

 
30 HIR Bab Ketujuh Bagian Ketujuh Pasal 237. 
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berdasarkan alasan kemanusiaan (humanity) dan keadilan umum (general 

justice). Memberi hak dan kesempatan (opportunity) kepada yang tidak 

mampu untuk tampil membela dan mempertahan kan hak dan 

kepentingannya di depan sidang pengadilan secara cuma-cuma (free of 

charge). 

1)  Pengajuan oleh penggugat 

Jika yang mengajukan permintaan izin adalah penggugat, hal itu 

diajukan pada saat menyampaikan surat gugatan. Permintaan dapat 

langsung dimasukkan dalam surat gugatan atau dalam surat 

tersendiri;31 dan dapat juga diajukan dengan lisan.32 

2)  Pengajuan izin oleh tergugat 

Permintaan izin prodeo bisa juga diajukan oleh tergugat pada saat 

mengajukan jawaban atau selama tahap proses jawab-menjawab 

berlangsung. Tidak mesti diajukan pada jawaban pertama, tetapi dapat 

juga diajukan pada jawaban kedua (rejoinder).33 

3)  Syarat permintaan prodeo 

Disertai surat keterangan dari pemerintah setempat (bisa Camat/ 

cukup Kepala Desa) bahwa berdasarkan pemeriksaan atau penelitian, 

pemohon benar-benar orang tidak mampu.34 

4)  Proses pemberian izin 

Izin beperkara tanpa biaya, diberikan melalui proses: 

a)  Permintaan izin diperiksa pada sidang pertama, sebelum majelis 

memeriksa perkaranya sendiri. 

                                                             
31 HIR Pasal 238 Ayat (1).  

 
32 HIR Pasal 120.  

 
33 HIR Pasal 238 Ayat (2).  

 
34 HIR Pasal 238 Ayat (3). 
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b)  Diperiksa dan diputus lebih dahulu apakah permintaan izin 

dikabulkan atau ditolak sebelum perkara diperiksa. 

Pihak lawan dapat mengajukan perlawanan berdasarkan alasan: 

a) Permintaan tidak beralasan, 

b) Pemohon adalah orang yang mampu.35 

5) Putusan izin prodeo, tidak bisa dibanding 

Putusan izin beperkara tanpa biaya yang dijatuhkan pengadilan, 

merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan 

tersebut bersifat final, dan terhadap putusan tertutup upaya banding.36 

c. Registrasi 

Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara baru dapat dilakukan 

setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang 

ditetapkan panggilan bibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan, serta 

panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara.37 

1). Pemberian nomor perkara.  

Panitera memberi nomor perkara atas gugatan, berdasarkan nomor 

urut yang tercantum dalam buku Register perkara. 

2). Penyerahan perkara kepada ketua pengadilan.  

Panitera menyerahkan perkara kepada ketua pengadilan segera 

setelah panitera memberi nomor. Penyerahan perkara harus dilakukan 

secepat mungkin, tidak boleh diperlambat. Hal itu melanggar asas 

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau bertentangan dengan 

                                                             
35 HIR Pasal 239 Ayat (1).  

 
36 HIR Pasal 291.  

 
37 HIR Pasal 121 ayat (4).  
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prinsip justice delayed, justice denied (Peradilan yang lambat, mengingkari 

keadilan).38 

d. Penetapan majelis oleh ketua pengadilan 

Apabila ketua berhalangan, penetapan majelis dilakukan wakil ketua. 

Jangka waktu penetapan, secepat mungkin atau sesuai yang digariskan 

Mahkamah Agung (MA) paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal 

penerimaan. 

1). Penyerahan Kepada Majelis 

Hasil penetapan harus dilakukan segera, atau sesuai yang digariskan 

Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal surat penetapan 

majelis. 

2). Majelis paling sedikit 3 orang 

Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara, sekurang-

kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim kecuali apabila Peraturan 

Perundang-undang menentukan lain. Sehingga seorang bertindak 

sebagai ketua majelis hakim (presiding judge), dan yang lain sebagai 

anggota.39 

5. Penetapan hari sidang 

Yang menetapkan hari sidang adalah majelis yang menerima 

pembagian distribusi perkara. Penetapan hari sidang, dituangkan dalam 

bentuk surat penetapan.40 

                                                             
38 UU Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 Ayat (2) yang telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 

2004. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Mahkamah Agung 

menggariskan pelimpahan perkara dari Panitera kepada Ketua Pengadilan dilakukan paling lambat 7 

(tujuh) hari dari tanggal registrasi. 

 
39 Pasal 15 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-undang 

nomor 35 tahun 1999) dan sekarang digariskan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 

2004. 

 
40 Menurut Pasal 121 Ayat (1) HIR, penetapan hari sidang harus dilakukan segera setelah majelis 

menerima berkas perkara; sedangkan menurut penggarisan MA, paling lambat 7 hari dari tanggal 
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C. Tahap Pemanggilan Perkara Perceraian  

 

Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti yang 

dimaksud di bawah ini. 

 

1.  Majelis memerintahkan pemanggilan 

Dalam penetapan hari sidang, diikuti pencantuman perintah kepada 

panitera atau juru sita untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat atau 

tergugat), supaya hadir di depan persidangan pada waktu yang ditentukan 

untuk itu. Pemanggilan itu juga meliputi perintah agar para pihak juga 

menghadirkan saksi-saksi mereka.41 

 

2.  Yang melaksanakan pemanggilan 

Pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan 

pemanggilan adalah juru sita, sesuai dengan kewenangan relatif yang 

dimilikinya. Jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi 

relative yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan dengan 

mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di 

wilayah hukum tersebut.  

Yurisdiksi relatif juru sita, mengikuti yurisdiksi relatif pengadilan 

tempatnya berfungsi. Pemanggilan yang dilakukan Juru sita di luar yurisdiksi 

relatif yang dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampauan batas 

wewenang (exceeding its power), dan berakibat: a) Pemanggilan dianggap 

                                                             
penerimaan berkas perkara, majelis harus menerbitkan penetapan hari sidang; Berdasarkan pasal 121 ayat 

(3) HIR, penetapan hari sidang dimasukkan atau dilampirkan dalam berkas perkara, dan menjadi bagian 

yang tidak terpisah dari berkas perkara yang bersangkutan.  

 
41 HIR 121 ayat (1).  
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tidak sah (illegal), dan b) Atas alasan, karena pemanggilan dilakukan oleh 

pejabat juru sita yang tidak berwenang (unauthorized bailiff).42 

 

3.  Bentuk Panggilan 

Panggilan perceraian dilakukan dalam bentuk: 

a.  Surat tertulis (in writing), Misalnya telegram dan surat tercatat, 

b.  Lazim disebut surat panggilan atau Relaas panggilan maupun berita 

acara panggilan, dan 

c.  Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (oral), karena sulit 

membuktikan keabsahannya.43 

d. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan 

dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar 

atau mass media, sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu 

antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan.44 

Ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 ini adalah untuk 

pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian. Ketentuan ini juga dapat 

diterapkan secara analogis dalam perkara perdata lainnya. 

 

4. Isi surat panggilan pertama kepada tergugat 

Surat panggilan pertama berisi: 

a. Nama yang dipanggil 

b. Hari dan jam serta tempat sidang 

c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan 

                                                             
42 HIR Pasal 388, jo pasal 390 ayat (1). Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1986, secara formil jabatan 

fungsional juru sita telah merupakan salah satu subsistem dalam organisasi pengadilan. Fungsi utamanya 

adalah membantu Panitera melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi.  

 
43 HIR Pasal 390 ayat (1).  

 
44 Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau mass 

media.  
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d. Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan 

e. Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat. 

Isi surat panggilan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sifat kumulatifnya 

adalah imperatif (memaksa) bukan fakultatif. Oleh karena itu, salah satu saja 

lalai mencantumkannya, mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dan 

dianggap tidak sah.45 

Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, mewajibkan juru sita 

untuk: (a) Melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, dan (b) 

Salinan tersebut, dianggap gugatan asli.46 

 

5.  Tata Cara panggilan yang sah menurut hukum 

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) 

dan (2) dan (3) HIR.47 Pasal 1, Pasal 6 angka ke-7 dan ke-8, 

serta Pasal 7 Rv.48 Pasal-pasal tersebut mengklasifikasi tata cara pemanggilan 

berdasarkan diketahui atau tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat atau 

orang yang dipanggil, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, dan 

pemanggilan terhadap yang telah meninggal dunia.  

Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi: 

a. Tempat kediaman, atau 

b.  Tempat alamat tertentu, atau 

c.  Tempat kediaman sebenarnya. 

                                                             
45 HIR Pasal 121 Ayat (1).  

 
46 HIR Pasal 121 Ayat (2). 

 
47 M. Karjadi, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, h. 95. 

 
48 Engelbrecht, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 671. 
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Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah 

tempat secara nyata tinggal.49 Yang sah dan resmi dijadikan 

sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta 

atau dokumen. Yang terpenting di antaranya:50 

a. Berdasarkan KTP, 

b.  Kartu rumah tangga atau kartu keluarga, 

c.  Surat pajak, dan 

d.  Anggaran dasar perseroan.51 

Adapun cara pemanggilan tergugat sesuai dengan kategori tergugat 

yang terdiri dari 4 (empat) kateori, yaitu: 

a. Pemanggilan tergugat yang tempat tinggalnya diketahui 

1)  Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili atau 

tempat domisili pilihan tergugat. 

2)  Disampaikan kepada yang bersangkutan. 

3)  Disampaikan kepada kepala desa/ Lurah, apabila yang bersangkutan 

dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau 

kediaman.52 

b. Pemanggilan tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui  

Tata cara pemanggilan yang sah yang disebut dengan pemanggilan  

umum / pemberitahuan  umum  (general  convocation) kepada tergugat 

yang tidak diketahui tempat tinggalnya.  

                                                             
49 M. Karjadi, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, h. 95.  

 
50 Engelbrecht, Himpunan Peraturan PerundangUndangan, h. 671. 

 
51 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 213. 

 
52 HIR Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3).  



57 
 

1)  Surat panggilan (surat juru sita) disampaikan kepada Bupati atau 

Walikota, sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang 

dimilikinya. 

2) Bupati/ Walikota tersebut: 

a)  Mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu; 

b)  Caranya, dengan jalan menempelkannya pada pintu umum 

kamar persidangan pengadilan yang bersangkutan. 

Agar cara pemanggilan bentuk ini lebih objektif dan realistis,  

a) Selain penempelan di pintu ruang sidang, 

b) Pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah 

satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau 

yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum pengadilan yang 

bersangkutan.53 

c.  Pemanggilan tergugat yang berada di Luar Negeri 

Terhadap mereka yang bertempattinggal di luar Indonesia dan 

tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia dengan cara: 

1)  Panggilan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai 

dengan yurisdiksi relatif yang dimilikinya. 

2)  Selanjutnya, JPU memberi tanda mengetahui pada surat aslinya,  

3)  Mengirimkan turunannya kepada pemerintah (Menteri Luar Negeri) 

untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. 

Namun apabila tempat tinggalnya di luar negeri diketahui : 

1)  Panggilan disampaikan melalui jalur diplomatik 

                                                             
53 HIR Pasal 390 Ayat (3). 
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2)  Penyampaiannya kepada Departemen Luar Negeri (Deplu), 

Kedutaan, atau Konsulat, langsung dilakukan juru sita tanpa 

melibatkan JPU.54 

d.  Pemanggilan Terhadap Yang Meninggal 

1) Apabila ahli waris dikenal 

a) Panggilan ditujukan kepada semua ahli waris sekaligus tanpa 

menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka satu per satu.  

b) Dalam hal ini cukup disebut nama dan tempat tinggal pewaris 

yang meninggal itu. Panggilan disampaikan di tempat tinggal 

almarhum (pewaris) yang terakhir. 

 

2)  Apabila Ahli Waris Tidak Dikenal 

a)  Panggilan disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal 

terakhir almarhum. 

b) Selanjutnya, Kepala Desa segera menyampaikan panggilan 

tersebut kepada ahli waris almarhum. 

c) Jika Kepala Desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli 

waris, panggilan dikembalikan kepada juru sita yang dilampiri 

dengan surat keterangan tidak diketahui dan tidak dikenal. Atas 

dasar penjelasan Kepala Desa/ Lurah itu, juru sita dapat 

menempuh tata cara melalui panggilan umum.55 

6.  Jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang 

Jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang: 

a.  Patokan menentukan jarak waktu, berdasarkan faktor jarak antara 

tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang dilangsungkan. 

                                                             
54 HIR Pasal 390 Ayat (3).  

 
55 HIR Pasal 390 Ayat (2).  
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1)  8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan 

gedung pengadilan (tempat sidang) tidak jauh, 

2)  14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan 

3) 20 (dua puluh) hari, jika Jjaraknya jauh.56 

b.  Jarak waktu panggilan dalam keadaan mendesak, aturannya sebagai 

berikut: 

1) Jarak waktunya dapat dipersingkat, 

2)  Batas mempersingkat tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.57 

c.  Jarak waktu pemanggilan orang yang berada di Luar Negeri 

1)  Prinsipnya, didasarkan pada perkiraan yang wajar, 

2) Faktor yang perlu diperhatikan: 

a)  Jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu 

segi serta jarak tempat tinggal tergugat dengan konsulat Jenderal 

RI, dan 

b)  Faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian 

panggilan.58 

d. Penentuan jarak waktu, apabila tergugat terdiri atas beberapa orang 

Pasal 14 Rv, tidak boleh berpatokan kepada tempat tinggal tergugat yang 

paling dekat. Namun, harus didasarkan kepada tempat tinggal tergugat 

yang paling jauh. 

 

7.  Pendelegasian pemanggilan 

Pendelegasian pemanggilan adalah tindakan melimpahkan pelaksanaan 

pemanggilan kepada juru sita pada pengadilan yang lain, yaitu: 

                                                             
56 HIR Pasal 122.  

 
57 HIR Pasal 122. 

 
58 HIR Pasal 122 dan Rv Pasal 10.  
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a. Orang yang hendak dipanggil berada di luar wilayah hukum juru sita. 

b. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan yang meliputi 

wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil. 

c. Ketua pengadilan bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan 

yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat, untuk 

memerintahkan juru sita pengadilan tersebut menyampaikan 

panggilan. 

d. Ketua pengadilan yang diminta bantuan, mengeluarkan perintah 

pemanggilan kepada juru sita berdasarkan permintaan bantuan dimaksud. 

e. Segera setelah itu, menyampaikan langsung kepada ketua pengadilan 

yang melimpahkan, tentang pelaksanaan panggilan yang dilakukan.59 

 

8. Larangan melakukan pemanggilan 

Panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan, sebelum jam 

6 pagi atau sesudah jam 6 sore; dan tidak boleh disampaikan, hari Minggu. 

Pengecualian terhadap larangan ini hanya dapat dilakukan apabila: (a) Ada 

izin dari ketua pengadilan; (b) Izin diberikan atas permintaan penggugat; (c) 

Izin diberikan dalam keadaan mendesak, dan (d) Izin dicantumkan pada 

kepala surat panggilan/ pemberitahuan. 

 

9. Tata cara pemanggilan ditegakkan asas lex fori 

Asas lex fori yaitu prinsip hukum perdata internasional yang 

menganjurkan hukum acara yang diterapkan ialah hukum nasional dari 

hakim yang memeriksa dan memutusperkara. Prof. Asikin Kusuma 

Atmadja berpendapat “Karena cara mengajukan perkara dan cara 

pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara adalah sangat bersifat 

acara maka dari itu harus tunduk pula kepada peraturan hukum dari negara 

                                                             
59 Rv Pasal 5.  
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hakim sendiri, in casu berlakulah hukum acara perdata yang diatur dalam 

HIR.” 

 

10. Otentikasi surat panggilan 

Surat panggilan dinyatakan otentik apabila: (a) Ditandatangani oleh 

juru sita; dan (b) Berisi keterangan yang ditulis tangan juru sita yang 

menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang 

bersangkutan secara in person atau kepada keluarga atau kepada kepala 

desa/Lurah. 

 

11. Panggilan batal, juru sita dapat dihukum 

Apabila surat panggilan dinyatakan batal; dan hal itu terjadi 

disebabkan perbuatan juru sita: dilakukan dengan sengaja (intentional) dan 

karena kelalaian (omission). Dalam hal itu, juru sita dapat dihukum: (a) 

Untuk mengganti biaya panggilan dan acara biaya yang batal; dan (b)  Untuk 

membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang 

dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan PMH.60 

 

                                                             
60 PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang digariskan Pasal 1365 KUH Perdata.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah PA Bitung 

Sejalan dengan sejarah terbentuknya Kota Bitung, maka eksistensi 

Pengadilan Agama Bitung adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya 

status Bitung sebagai Kotamadya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1990 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa : Pengadilan Agama Bitung 

berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. 

Namun demikian Pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak tejadi 

dengan serta merta akan tetapi melalui proses yang cukup panjang / lama karena 

Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk setelah 6 tahun dibentuknya Kotamadya 

Bitung yaitu pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 1997. 

Adapun Pengadilan Agama bagi orang-orang Islam di Bitung dahulunya 

diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Manado. Pengadilan Agama Bitung 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1996, 

sedangkan Sekretariat Pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor : 210 tahun 1997 dan Pembentukan Kepaniteraan 

berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/025/SK/1997. 

Seiring terbentuknya Pengadilan Agama Bitung tahun 1996, diangkat pula Bapak 

Drs. Yusuf Bukhari, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Bitung yang pertama. 

Dengan segala keterbatasan Ketua PA Bitung bersama seluruh jajarannya terus 

berbenah untuk membangun PA Bitung menjadi lebih baik demi menciptakan 

kenyamanan dan pelayanan bagi Para Pencari Keadilan. 
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Pada tahun 2005 PA Bitung telah mendapat fasilitas perkantoran yang 

cukup memadai ditandai dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama 

Bitung pada tanggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. 

Bagir Manan, SH., MCL.1 

B. Visi Misi Pengadilan Agama Bitung 

Visi :  

Terwujudnya Pengadilan Agma Bitung yang Agung 

Misi :  

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan 

kepada masyarakat pencari keadilan; 

2. Meningkatkan kinerja aparat pengadilan Agama Bitung yang profesional, 

efektif, efisien dan akuntabel; 

3. Tersedianya informasi Pengadilan yang dapat di akses oleh masyarakat 

4. Meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan hukum 

kepada masyarakat pencari keadilan.2 

 

C. Kondisi Geografis  

Pengadilan Agama Bitung bertempat beralamat di Jl. Stadion 2 Saudara 

No.Kel, Manembo-nembo Tengah, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Seperti 

yang diketahui bahwa Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi 

Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut 

yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut 

Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di 

kaki gunung Duasudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh 

                                                             
1 http://pa-bitung.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-bitung 

 
2  http://pa-bitung.go.id/pages/visi-dan-misi-pengadilan-agama-bitung 

http://pa-bitung.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-bitung
http://pa-bitung.go.id/pages/visi-dan-misi-pengadilan-agama-bitung
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Kota Bitung terletak pada posisi geografis di antara 1o23’23”-1o35’39″LU 

dan 125o1’43”-125o18’13″BT dan luas wilayah daratan 304 km2. 

Dari aspek topografis, sebagian besar daratan Kota Bitung berombak 

berbukit 45,06%, bergunung 32,73%, daratan landai 4,18% dan berombak 18,03%. 

Di bagian timur mulai dari pesisir pantai Aertembaga sampai dengan Tanjung 

Merah di bagian barat, merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan 

kemiringan 0-150, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah 

perkotaan, industri, perdagangan dan jasa. 

Di bagian utara keadaan topografi semakin bergelombang dan berbukit-

bukit yang merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman 

margasatwa dan cagar alam. Di bagian selatan terdapat Pulau Lembeh yang 

keadaan tanahnya pada umumnya kasar ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura 

dan palawija. Disamping itu memiliki pesisir pantai yang indah sebagai potensi 

yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata bahari.3 

 

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019 

Sesuai dengan Perma No 7 tahun 2015 

Nama Jabatan 

Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H Ketua  

Masita Olii, S.HI Wakil Ketua 

Asmawati Sarib, S.Ag Hakim 

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H Hakim 

Nurafni Anom, S.HI Hakim 

Drs. Subardi Mooduto Panitera 

Irma Tadju, S.HI Sekretaris 

Hanafie Pulukadang, S.Ag Wapan Hukum 

                                                             
3 https://bencanasulut.wordpress.com/2013/06/09/kondisi-geografis-kota-bitung/ 

https://bencanasulut.wordpress.com/2013/06/09/kondisi-geografis-kota-bitung/
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Surianto Mahmud, BA Wapan Gugatan 

Jane, S.H Panmud Permohonan 

Fitriani Lundeto, S.HI Kasbub Bag 

Kepegawaian dan 

Ortala 

Shinta Dewi Mandulangi, SE Kasub Bag Umum dan 

Keuangan 

Nurdiana Ode, S.HI Kasbub Bag 

Perencanaan, TI, dan 

Pelaporan 

Fadly Ratuwalangon Jurusita Pengganti 

Chairul Amri, S.T Jurusita Pengganti 

Tabel 01 

 

E. Jumlah Perkara Perceraian Tiga Tahun Terakhir Pengadilan Agama 

Bitung 

Tahun Jumlah Perkara Relaas Kelurahan 

2016 110 37 

2017 151 72 

2018 177 67 

Tabel 02 
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BAB IV 

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Paparan Data   

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai deskripsi data yang diperoleh peneliti 

selama penenlitian baik dengan cara studi pustaka maupun wawancara yang 

melibatkan pihak Kelurahan, Hakim, dan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan 

Agama Bitung. Selain itu juga akan sampaikan temuan data terkait dengan inti 

permasalahan yang menjadi inspirasi peneliti melakukan penelitian. Juga disajikan 

analisis data untuk membuat proposisi dari masing-masing pernyataan dan 

pertanyaan dari kontributor dalam hal ini pihak kelurahan, hakim dan Jurusita/ 

Jurusita Pengganti.  

 

1. Bagaimana konsep Relaas menurut hukum Islam dan hukum positif. 

Dari penelusuran peneliti tentang konsep Relaas menurut hukum Islam, dari 

sudut historis, tidak ditemukan literatur yang menjelaskan secara nyata praktek 

Relaas dimasa Rasulullah atau dimasa Nabi Muhammad. Meski demikian, praktek 

penggunaan Relaas yang digunakan di pengadilan Agama disandarkan pada 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya Pasal 131 dan 138 s.d 140. 

Sehingga praktek beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan Relaas 

panggilan memiliki dasar sesuai Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah 

diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang sekarang dikenal 

dengan Kementeraian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2000. 

 Relaas panggilan dalam hukum positif  sebagaimana telah dijelaskan pada 

BAB II Point C tentang tahap pemanggilan perkara perceraian, menegaskan bahwa 

Relaas panggilan adalah bagian dari hukum beracara di Pengadilan Agama yang 

dengan diterbitkannya (Relaas), para pemohon telah melewati tahapan-tahapan 

berperkara mulai dari memasukan surat gugatan, diregister dan lain sebagainya. 
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2. Bagaimana efektifitas Relaas panggilan melalui Kelurahan dalam 

penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Bitung. 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan deskripsi data yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun poin poin yang 

akan dipaparkan meliputi : 

 

1. Jurusita Pengganti 

Memahami prosedur dan tata cara memanggil atau mengantar Relaas 

panggilan, Hal yang dilakukan jika saat mengantar Relaas panggilan pihak 

berperkara tidak berada di tempat, Tanggapan Jurusita pengganti jika ada pihak 

yang tidak mengetahui proses persidangan karena tidak menerima Relaas panggilan 

seidang melalui Kelurahan. 

Hasil observasi dan wawancara dengan tiga jurusita pengganti dipengadilan 

Agama Bitung sebagai responden, Sdr. Chairul Amri, Sdr. Fadly Ratunwalangon 

dan Sdr. Nihlawati Dj menyatakan : 

“Memahami prosedur dan tata cara memanggil atau mengantar Relaas 

panggilan dengan jenis perkara yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan 

Agama”.1  

 

Hal ini menegaskan bahwa setiap Jurusita dan Jurusita Pengganti di Pengadilan 

Agama Bitung memahami prosedur dan tatacara menyampaikan panggilan atau 

mengantar Relaas panggilan kepada mereka yang berperkara di Pengadilan Agama 

Bitung. 

Kemudian pada proses penyampaian atau proses mengantar Relaas panggilan 

kepada pihak pihak yang berperkara dalam hal ini adalah para termohon dan para 

pemohon terkadang para jurusita atau jurusita pengganti mengalami kesulitan untuk 

bertemu langsung dengan masing masing pihak, entah itu karena alamat yang tidak 

                                                             
1 Hasil wawancara tanggal 28 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung  
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jelas atau lokasi yang sulit dijangkau, atau jika ditemukan alamatnya, yang 

bersangkutan tidak berada ditempat. Maka hal yang pertama dilakukan adalah 

mengusahakan sedapat mungkin untuk bertemu dengan para pemohon dan 

termohon yang berperkara untuk memenuhi unsur kepatutan dalam menyampaikan 

Relaas panggilan. Tapi jika semua usaha telah dilakukan dan tidak juga bisa 

bertemu langsung, maka alternatif terakhir seperti yang tertuang dalam HIR dan 

Rbg. 2 Hal ini juga senada dengan pernyataan Sdr. Chairul Amri, Sdr. Fadly 

Ratunwalangon dan Sdr. Nihlawati Dj yang menyatakan :     

“ Jika semua usaha telah dilakukan untuk menyampaikan Relaas panggilan 

kepada pihak pihak yang berperkara dan tidak juga bertemu maka Relaas 

panggilan akan diserahkan ke Kelurahan sesuai dengan data register dimana 

domisili terakhir para termohon dan pemohon”.3 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa setiap jurusita atau jurusita 

pengganti senantiasa berusaha untuk menunaikan tugasnya dan mengejar unsur 

kepaptutan dari setiap Relaas panggilan yang menjadi amanahnya meski kemudian 

mengantarkan ke kelurahan adalah pilihan terakhir jika semua usaha telah 

dilakukan. 

Selanjudnya dalam proses penyampaian Relaas panggilan oleh Kelurahan jika 

terjadi kasus ada salah satu pihak yang beperkara tidak mendapatkan Relaas 

panggilan maka seharusnya itu menjadi tanggungjawab Kelurahan sebab telah 

disanggupi oleh kelurahan dengan menerima Relaas dari jurusita atau jurusita 

pengganti. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sdr. Chairul Amri, Sdr. Fadly 

Ratunwalangon dan Sdr. Nihlawati Dj sebagai berikut :  

“ Setiap Relaas panggilan yang diteruskan ke Kelurahan, Relaas tersebut sudah 

menjadi tanggungjawab pihak Kelurahan untuk diteruskan kepada penggugat 

dan tergugat atau termohon dan pemohon yang berperkara”.4 

                                                             
2 HIR Pasal 390   

 
3 Hasil wawancara tanggal 28 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung 

 
4 Hasil wawancara tanggal 28 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung  
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2. Pihak Kelurahan  

Lurah mengetahui tentang Relaas panggilan sidang, Lurah 

menandatangani Relaas panggilan sidang, Petugas khusus untuk mengantar 

Relaas panggilan sidang warga kelurahan, Kelurahan tidak bertemu dengan 

warga bersangkutan, apakah yang dilakukan terhadap Relaas panggilan 

tersebut, Sanksi hukum terhadap petugas kelurahan yang tidak menyampaikan 

Relaas panggilan sidang warganya, Buku khusus tentang Relaas panggilan 

yang masuk di Kelurahan, Lurah mengetahui peraturan yang mengatur tentang 

penyampaian Relaas panggilan melalui Kelurahan, Biaya khusus dari pihak 

Kelurahan untuk menyampaikan Relaas panggilan, Pendapat Kelurahan jika 

ada warganya yang tidak mengetahui proses persidangan karena tidak 

menerima Relaas panggilan sidang melalui Kelurahan. 

Observasi dan wawancara dilakukan di empat Kelurahan diantaranya 

Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, Kelurahan Girian Indah 

Kecamatan Girian, Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian, dan 

Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian.  

Sengaja diambil dua kecamatan dari delapan kecamatan yang ada di Kota 

Bitung dengan empat kelurahan sebagai objek penelitian sebab awal persoalan 

yang melandasi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

Relaas panggilan ini berada di dua Kelurahan yaitu kelurahan Bitung Tengah 

Kecamatan Maesa dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian. 

Sedangkan dua kelurahan lainnya menjadi bahan penilaian lainnya tentang 

bagaimana praktek penanganan Relaas panggilan Oleh Kelurahan yang 

disampaikan pengadilan Agama Bitung. 

Selanjutnya dalam observasi dan wawancara dengan Sdr. Yeane Sengke, 

SH selaku Kasie. Ekososmas (Kepala Seksi Ekonomi Sosial Kemasyarakatan) 

Kelurahan Bitung Tengah yang mewakili Lurah mengungkapkan bahwa : 
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 “ Setiap Lurah senantiasa mengetahui dan mengenal dokumen Relaas 

panggilan sidang dan itu hal biasa ”.5   

 

Hal serupa juga di kemukakan oleh Sdr. Lientje Sanger, S.Sos Lurah 

Girian Indah, Sdr. Rukman Rasyid, S.Sos Lurah Girian Weru Satu dan Sdr. 

Kader S. Djumading, S.Sos Lurah Girian Bawah, bahwa : 

 “ Lurah pasti mengetahui dan mengenal dokumen Relaas panggilan 

sidang dan itu hal biasa karena saya yang menandatangani serta 

memberi cap/stempel Kelurahan pada salinan Relaas yang akan di bawa 

kembali oleh Jurusita pengganti ke Pengadilan Agama sebagai bukti 

Relaas telah tersampaikan dikelurahan dan setiap Relaas panggilan 

sidang akan tercatat pada buku surat masuk di Kelurahan”. 

 

Dalam proses menyampaian Relaas panggilan sidang dari Pengadilan 

Agama Bitung kepada pihak pihak yang berperkara dalam hal ini adalah para 

termohon dan pemohon disetiap kelurahan tidak memiliki petugas khusus 

untuk menangani dokumen Relaas. Hal ini yang diungkapkan oleh Girian 

Indah Sdr. Lientje Sanger, S.Sos dan Lurah Bitung Tengah dalam hal ini 

diwakili oleh Kasie. Ekososmas Sdr. Yeane Sengke, SH : 

  “ Dikelurah tidak ada petugas khusus untuk mengantar Relaas panggilan 

sidang dari Pengadilan Agama Bitung untuk warga kami ”.6 

 

Hal berbeda dengan pernyataan Lurah Girian Bawah Sdr. Kader S. 

Djumading, S.Sos dan Lurah Girain Weru Satu Sdr. Rukman Rasyid, S.Sos, 

keduanya memberikan pernyataan sebagai berikut : 

“ Dikelurah ada petugas khusus untuk mengantar Relaas panggilan 

sidang dari Pengadilan Agama Bitung untuk warga kami ”. 

 

                                                             
5 Hasil wawancara tanggal 24 September 2019 di Kantor Lurah Bitung Tengah Kecamatan 

Maesa Kota Bitung 

 
6 Hasil wawancara tanggal 23-25 September 2019 di Kantor Lurah Girian Weru Satu, Kantor 

Lurah Girian Indah dan Kantor Lurah Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung  
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Selanjutnya jika proses penyampaian Relaas panggilan telah berjalan dan 

kemudian ternyata dilapangan pihak Kelurahan tidak bertemu dengan warga 

yang berperkara di Pengadilan Agama Bitung, maka yang dilakukan adalah 

meneruskan Relaas panggilan ke perangkat kelurahan dalam hal ini Kepala 

Lingkungan sesuai alamat domisisli para pemohon dan termohon tinggal. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan keempat responden sebagai sumber informasi 

peneliti : 

 “ Jika pihak Kelurahan tidak bertemu dengan warga yang bersangkutan, 

maka akan dititipkan ke kepala lingkungan dan atau ketua RT sesuai 

alamat domisisli warga yang berperkara baik pemohon dan termohon ”. 

 

Jika ditemukan ternyata ada petugas Kelurahan yang tidak menyampaikan 

Relaas panggilan dari pengadilan Agama Bitung untuk warganya yang 

berperkara, Lurah tidak dapat memberi sanksi sebab tidak ada aturan yang 

mengaturnya. Jika pun hal itu tejadi maka akan diberikan Teguran lisan Hal ini 

sesuai dengan pernyataan keempat responden : 

“ Tidak ada sanksi hukum terhadap petugas kelurahan yang tidak 

menyampaikan  Relaas panggilan sidang dari Pengadilan Agama 

Bitung. Hal bisa dilakukan Lurah jika diketahui hal itu terjadi maka 

akan diberikan teguran lisan kepada petugas yang bersangkutan”. 

 

Secara umum dari empat kelurahan yang menjadi sumber informasi, tidak 

memahami tentang peraturan yang menjelaskan bahwa Relaas panggilan 

sidang bisa disampaikan ke Kelurahan jika Jurusita atau Jurusita Penganti tidak 

bertemu secra langsung dengan pihak-pihak yang berperkara dialamat 

domisilinya masing masing. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan sebagai 

berikut : 

“ Kami tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang penyampaian 

Relaas panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bitung melalui 

Kelurahan”. 
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Begitu juga tentang biaya, dalam proses mengantar atau menyampaikan 

Relaas panggilan Pengadilan Agama Bitung, Kelurahan tidak mengalokasikan 

anggaran khusus untuk petugas kelurahan yang mengantar Relaas panggilan 

kepada warganya. Hal ini sesuai dengan pernyataan keempat responden 

sebagai sumber informasi : 

 “ Kami tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk petugas kelurahan 

yang bertugas menyampaikan  Relaas panggilan sidang dari 

Pengadilan Agama Bitung  untuk warga yang berperkara ”. 

 

Tanggapan Lurah tentang jika ada warga yang berperkara dipengadilan 

Agama Bitung dan tidak bisa mengikuti sidang perkara dikarenakan Relaas 

yang disampaikan ke Kelurahan tidak diteruskan kepada warga bersangkutan 

mendapat penyataan yang sama sebagai berikut : 

“ Jika terjadi hal demikian maka Lurah akan memberikan Saran-saran 

kepada yang bersangkutan untuk memakai atau mentaati aturan aturan 

yang sudah diproses di pengadilan Agama Bitung ”. 

 

Ada sedikit pembelaan atas kelalaian Kelurahan pada persoalan di atas 

dan diberikan sedikit saran untuk Pengadilan Agama Bitung Khusus pada 

lembaran Relaas oleh Lurah Girian Weru Dua Sdr. Rukman Rasyid, S.Sos 

terkait hal diatas yaitu : 

“ Bisa jadi mungkin Relaas panggilan sidang tidak disampaikan pihak 

kelurahan dikarenakan yang bersangkutan tidak berada di alamat 

domisili atau lagi bekerja di luar daerah, dan alangkah baiknya jika 

setiap Relaas panggilan sidang Pengadilan Agam Bitung 

mencantumkan No Telp/HP yang bersangkutan (warga yangber 

perkara”. 

 

 

3. Hakim Pengadilan Agama Bitung 

Tanggapan Bapak/Ibu terhadap Relaas panggilan melalui Kelurahan yang 

tidak sampai kepada pihak berperkara, Terhadap Relaas panggilan melalui 

Kelurahan, apakah berpengaruh terhadap putusan Hakim, Tanggapan 
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Bapak/Ibu tentang seorang Ibu yang tidak pernah mengetahui proses 

persidangan karena tidak pernah menerima Relaas panggilan melalui 

Kelurahan. 

Observasi dan wawancara yang dilakukan dipengadilan Agama Bitung 

selain Jurusita Pengganti, juga melibatkan Hakim Pegadilan Agama Bitung. 

Dari lima Hakim yang ada, peneliti melibatkan empat Hakim diantaranya Sdr. 

Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H, Sdr. Masita Olii, S.HI, Sdr. Nurafni Anom, 

S.HI,  Sdr. Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H dengan pertimbangan keempat 

Hakim adalah yang lebih mudah untuk dihubungi dan tidak berhalangan disaat 

wawancara meski mencuri waktu disela-sela kesibukan menangani perkara dan 

persidangan. 

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama Bitung sesungguhnya telah 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan khusus dalam persoalan Relaas 

panggilan persidangan selain jurusita diharuskan bertemu langsung dengan 

para pihak yang berperkara dalam hal ini pemohon dan termohon untuk 

menyampaikan Relaas panggilan sidang, juga bisa disampaikan Ke Kelurahan 

Relaas panggilan sidang tersebut jika Jurusita atau Jurusita Pengganti 

berhalangan atau terhalang untuk bertemu secara langsung dengan pihak pihak 

yang berperkara. Hal ini oleh keempat Hakim yang diwawancarai sebagai 

sumber informasi menegaskan hal yang sama yaitu : 

“ Relaas panggilan sidang bisa disampaikan ke Kelurahan oleh Jurusita 

atau Jurusita Pengganti karena sesuai dengan ketentuan hukum acara”.7 

 

Selanjutnya jika Kelurahan yang telah diberikan amanah untuk 

menyampaikan Relaas panggilan oleh Pengadilan Agama Bitung melalui 

Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak melaksanakan apa yang menjadi Perintah 

Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan Relaas panggilan sidang 

                                                             
7 Hasil wawancara tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung  
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terhadap warganya yang berperkara dalam hal ini termohon dan pemohon, 

mendapat dua pernyataan dari empat Hakim dianataranya Sdr. Nurafni Anom, 

S.HI dan Sdr. Masita Olii, S.HI berpendapat bahwa : 

“ Relaas panggilan sidang yang disampaikan ke Kelurahan oleh Jurusita 

atau Jurusita Pengganti dan kemudian tidak sampai kepada pihak-pihak 

yang berperkara hal itu bisa terjadi dikarenakan memang tugas untuk 

mengantar Relaas panggilan bukan tugas pokok mereka yang berada di 

kelurahan. Oleh karenanya Jurusita atau Jurusita Pengganti harus pro 

aktif dan lebih kreatif, jika Relaas panggilan sudah diserahkan ke 

Kelurahan maka alangkah baiknya ada salinan yang diserahkan ke pihak 

keluarga atau tetangga untuk menghindar kejadian pihak tidak 

mendapat Relaas Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bitung”.8 

 

Berbeda dengan Sdr. Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H dan Sdr. Hizbuddin 

Maddatuang, S.H.,M.H menegaskan bahwa : 

“ Relaas panggilan sidang yang disampaikan ke Kelurahan oleh Jurusita 

atau Jurusita Pengganti dan kemudian tidak sampai kepada pihak-pihak 

yang berperkara hal itu tidak boleh terjadi dikarenakan dengan 

ditandatanganinya Relaas dan diberi stempel Kelurahan maka 

tanggungjawab untuk menyampaikan sudah disanggupi oleh pihak 

kelurahan dalam hal ini adalah Lurah. Oleh karenanya Jurusita atau 

Jurusita Pengganti harus pro aktif dan lebih kreatif, jika Relaas 

panggilan sudah diserahkan ke Kelurahan maka alangkah baiknya ada 

salinan yang diserahkan ke pihak keluarga atau tetangga untuk 

menghindar kejadian pihak tidak mendapat Relaas Panggilan sidang 

dari Pengadilan Agama Bitung”.9 

 

Selanjutnya dalam proses persidangan Relaas panggilan sidang 

Pengadilan Agama Bitung baik yang diserahkan secara langsung kepada pihak 

pihak yang berperkara atau melalui kelurahan tidak akan mempengaruhi 

putusan Hakim Pengadilan Agama Bitung. Sebab yang dilihat Hakim dalam 

                                                             
8 Hasil wawancara tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung  

 
9 Hasil wawancara tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung  
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Relaas panggilan adalah apakah resmi dan patut. Relaas panggilan yang yang 

ditanda-tangani oleh kelurahan secara hukum berkedudukan sama dengan 

relaas panggilan yang ditanda-tangani oleh pihak berperkara, berteKeempat 

Hakim sebagai narasumber berpendapat sama yaitu : 

“ Relaas panggilan sidang yang disampaikan ke Kelurahan oleh Jurusita 

atau Jurusita Pengganti tidak akan mempengaruhi putusan Hakim 

Pengadilan Agama Bitung”.10 

 

 

4. Pihak Berperkara (Termohon / Tergugat) 

Apakah saudara tau saudara sedang berperkara atau dalam proses kasus 

perceraian dipengadilan Agama Bitung pada awalnya, Bagaimana saudara 

mengetahui saudara sedang berperkara atau dalam proses kasus perceraian di 

pengadilan Agama Bitung, Apakah saudara mengetahui permohonan atau 

gugatan yang diajukan pasangan saudara (isteri/suami) dalam proses kasus 

perceraian ke Pengadilan Agama Bitung, Apakah saudara menerima relaas 

persidangan kasus perceraian dari Pengadilan Agama Bitung yang disampaikan 

melalui Kelurahan tempat saudara berdomisili.  

 

 Observasi dan wawancara dilakukan di empat Kelurahan diantaranya 

Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, Kelurahan Girian Indah 

Kecamatan Girian, Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian, dan 

Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian. Untuk mendapatkan keterangan 

pembanding dalam studi kasus ini, maka bukan hanya kepada Lurah dan atau 

perangkat desa yang mewakili Lurah yang dilakukan waawncara, tetapi juga 

kepada pihak yang berperkara dalam hal ini adalah termohon atau tergugat 

yang menjadi warga di kelurahan setempat.  

                                                             
10 Hasil wawancara tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung  
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Kemudian dalam narasi wawancara sengaja tidak mencantumkan nama 

narasumber atau sumber data (tergugat/termohon) tetapi diganti dengan nomor 

perkara pihak pihak yang berperkara dengan relaas panggilan melalui 

Kelurahan dalam proses perceraian di dua kecamatan dari delapan kecamatan 

yang ada di Kota Bitung dengan empat kelurahan sebagai objek penelitian, 

mengingat awal persoalan yang melandasi ketertarikan peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang Relaas panggilan ini berada di dua Kelurahan 

yaitu kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa dan Kelurahan Girian Weru 

Satu Kecamatan Girian. Sedangkan dua kelurahan lainnya menjadi bahan 

penilaian lainnya tentang bagaimana praktek penanganan Relaas panggilan 

Oleh Kelurahan yang disampaikan pengadilan Agama Bitung sebagai studi 

kasus. 

Selanjutnya dalam observasi dan wawancara dengan pihak yang 

berperkara dengan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA Bitg dan Perkara Nomor 

91/Pdt.G/2019/PA Bitg. Terkait apakah mengetahui kalau dirinya sedang 

berperkara di pengadilan Agama Bitung pada awalnya, kedua narasumber atau 

sumber data menegaskan bahwa : 

 

“Saya sebagai termohon/tergugat tidak mengetahui kalau saya sedang 

diajukan cerai di Pengadilan Agama Bitung”.11 
 

 

Berbeda dengan Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg dan Perkara 

Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg, Terkait apakah mengetahui kalau dirinya 

sedang berperkara di pengadilan Agama Bitung pada awalnya keduanya 

memberikan pernyataan bahwa :  

 

“Saya sebagai termohon/tergugat mengetahui kalau saya sedang diajukan 

cerai di Pengadilan Agama Bitung melalui pasangan (isteri/suami) tetapi 

                                                             
11 Hasil wawancara tanggal 4 - 5 September 2019 di Kediaman  Perkara Nomor 55 /Pdt.G /2018 

/PA Bitg dan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA Bitg. 



77 

 

saya tidak mengetahui hari, tanggal dan jam persidangan. Bahkan saya 

tidak mengetahui dimana alamat Pengadilan Agama Bitung”.12 

 

Bagaimana kemudian para termohon/ tergugat mengetahui kalau dirinya 

sedang atau dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bitung,  Perkara 

Nomor 55/Pdt.G/2018/PA Bitg memberikan pernyataan bahwa :  

 

“Saya mengetahui kalau saya dalam proses perceraian dan dijadikan 

sebagai tergugat di Pengadilan Agama Bitung melalui salah seorang 

pimpinan kantor dimana tempat suami saya bekerja. Dan itu setelah ada 

surat Putusan Cerai dari Pengadilan”.13 

 

Selanjutnya terkait bagaimana kemudian para termohon/ tergugat 

mengetahui kalau dirinya sedang atau dalam proses perceraian di Pengadilan 

Agama Bitung,  Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA Bitg memberikan 

pernyataan bahwa : 

 

“Saya mengetahui kalau saya dalam proses perceraian dan dijadikan 

sebagai termohon di Pengadilan Agama Bitung melalui tetangga yang 

dititipkan mantan isteri saya Akta Cerai dari Pengadilan”.14 

 

 Berbeda dengan perkara Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg dan 

Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg. terkait bagaimana kemudian para 

termohon/ tergugat mengetahui kalau dirinya sedang atau dalam proses 

perceraian di Pengadilan Agama Bitung, keduanya memberikan pernyataan 

bahwa : 

                                                             
 
12  Hasil wawancara tanggal 6 September 2019 di Kediaman  0061/Pdt.G/2017/PA Bitg dan 

Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg. 
13 Hasil wawancara tanggal 4  September 2019 di Kediaman  Perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/ 

PA Bitg. 

 
14 Hasil wawancara tanggal 5 September 2019 di Kediaman  Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA 

Bitg. 
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“Saya mengetahui kalau saya dalam proses perceraian dan dijadikan 

sebagai termohon/tergugat di Pengadilan Agama Bitung melalui tetangga 

dan saudara yang disampaikan secara lisan dari pihak Kelurahan ketika 

berkunjung ke Kelurahan untuk keperluan pengurusan surat 

keterangan”.15 

 

Selanjutnya dalam observasi dan wawancara dengan pihak yang 

berperkara dengan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA Bitg, Perkara Nomor 

91/Pdt.G/2019/PA Bitg, Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg dan Perkara 

Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg. Terkait Apakah saudara mengetahui 

permohonan atau  gugatan yang diajukan pasangan saudara (isteri/suami) 

dalam proses kasus perceraian ke Pengadilan Agama Bitung, keempat 

narasumber atau sumber data menegaskan bahwa : 

 

“Saya tidak mengetahui isi permohonan atau gugatan yang diajukan 

pasangan saya (isteri/suami) dalam proses kasus perceraian ke 

Pengadilan Agama Bitung”.16  

 

Selanjutnya keterangan apakah saudara menerima relaas persidangan 

kasus perceraian dari Pengadilan Agama Bitung yang disampaikan melalui 

Kelurahan tempat saudara berdomisili, keempat naarsumber atau sumber data 

dalam observasi dan wawancara yaitu Perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA Bitg, 

Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA Bitg, Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA 

Bitg dan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA, menegaskan bahwa : 

 

“Saya tidak pernah menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama 

Bitung tentang perkara perceraiaan yang disampaikan ke Kelurahan 

tempat saya berdomisili”.17 

                                                             
 
15 Hasil wawancara tanggal 6 September 2019 di Kediaman  Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/ 

PA Bitg dan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg. 

 
16 Hasil wawancara tanggal 4 - 6 September 2019 di Kediaman  Perkara Nomor 55 /Pdt.G 

/2018 /PA Bitg, Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA Bitg, Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/ PA 

Bitg dan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg. 
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B.  Temuan Penelitian   

 Hasil observasi data perkara perceraiaan di Pengadilan Agama Bitung 

tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan 

peningkatan perkara dari tahun ketahunnya. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Jumlah Perkara Cerai Pada Tahun 2016 berjumlah 110 Perkara dengan jumlah 

Relaas panggilan melalui kelurahan berjumlah 37 Relaas panggilan. Pada tahun 

2017 Jumlah perkara perceraian berjumlah 151 Perkara dengan jumlah Relaas 

panggilan melalui kelurahan berjumlah 72 Relaas panggilan. Sedangkan pada tahun 

2018 jumlah perkara cerai berjumlah 177 perkara dengan jumlah Relaas panggilan 

melalui kelurahan berjumlah 67 Relaas panggilan. 

Yang menarik adalah bukan dari jumlah perkara perceraian Pengadilan 

Agama Bitung, tetapi pada jumlah Relaas panggilan. Sebab ditemukan bahwa ada 

beberapa kasus perceraian dengan Relaas panggilan melalui kelurahan pihak-pihak 

yang berperkara terutama termohon tidak mengetahui jadwal persidangan, alamat 

Pengadilan Agama Bitung, Apa yang menjadi gugatan terhadap dirinya dalam hal 

ini termohon atau tergugat. Bahkan ada yang lebih ekstrim tidak mengetahui jika 

dirinya telah diputus Cerai talak oleh pemohon dalam hal ini adalah suami dengan 

putusan bahwa termohon (isteri) tidak dapat ditemukan alamatnya sehingga oleh 

pengadilan menjadikannya ghaib. Perkara ini bisa dilihat pada nomor putusan 

55/Pdt.G/2018/PA Bitg. Atau seorang suami tidak mengetahui jika dirinya telah di 

cerai gugat oleh isteri. Perkara ini bisa dilihat pada nomor putusan 

91/Pdt.G/2019/PA Bitg. Begitu juga dengan beberapa kasus perceraiaan yang oleh 

                                                             
17 Hasil wawancara tanggal 4 - 6 September 2019 di Kediaman  Perkara Nomor 55 /Pdt.G 

/2018 /PA Bitg, Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA Bitg, Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/ PA 

Bitg dan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg. 
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tergugat atau termohon mengetahui dirinya diperkarakan pada Pengadilan Agama 

Bitung, tapi kemudian karena Relaas panggilan tidak sampai kepada yang 

bersangkutan dari kelurahan sehingga dia tidak mengetahui jadwal persidangannya 

di Pengadilan Agama Bitung. Perkara ini bisa dilihat pada nomor putusan 

0061/Pdt.G/2017/PA Bitg. Dan nomor putusan 0150/Pdt.G/2017/PA Bitg.        
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Relaas Panggilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

Seperti kita ketahui bahwa Surat Panggilan Relaas merupakan salah satu 

instrument yang sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat 

panggilan maka kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar 

hukum. Surat Panggilan Relaas dalam Hukum Acara Perdata dikatagorikan sebagai 

akta autentik. 

Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg serta pasal 1865 BW menyebutkan akta 

autentik adalah suatau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Sehingga apa yang dimuat 

dalam relaas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan panggilan 

secara resmi dan Patut  kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 

pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan 

diperintahkan majelis hakim. 

Yang dimaksud Resmi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang 

disebut Patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah 

memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, 

yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak  boleh kurang dari tiga hari sebelum 

acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur. 

Menurut Undang-Undang 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat (3) 

dan  Kompilasi Hukum Islam, jika para pihak yang dipanggil tidak dijumpai 

ditempat kediamannya, maka panggilan harus diserahkan melalui Kepala Desa atau 

Lurah. Terhadap ketentuan ini Peneliti  pendapat supaya  panggilan tersebut 
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diserahkan melalui aparat yang berada dibawah Kepala Desa atau Lurah yakni 

RT.  Sebab menurut Peneliti RT ditafsirkan termasuk salah satu aparat desa/aparat 

kelurahan sehingga panggilan yang diserahkan melalui RT sah secara hukum dan 

mempunyai kekuatan hukum. 

Sedangkan pakar hukum lain berpendapat surat panggilan yang 

disampaikan melalui RT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena 

lembaga tersebut bukan pejabat umum (publik), karena berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pejabat umum yang paling rendah adalah Kepala 

Desa / Lurah sedangkan lembaga yang berada dibawahnya tidak termasuk pejabat 

publik. Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan panggilan 

secara resmi dan Patut  kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 

pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan 

diperintahkan majelis hakim. 

Adapun alasan dari Peneliti adalah Secara filosofis bahwa tujuan yang 

paling mendasar diadakannya suatu panggilan sidang adalah agar para pihak yang 

berperkara mengetahui secara jelas kapan dan dimana sidang dilaksanakan dan juru 

sita /Jsp dapat menyampaikan secara langsung relaas tersebut, apakah melalui 

Kepala Desa atau RT itu bukan persoalan jika para pihak tidak dijumpai ditempat 

kediamannya, yang penting adalah aparat tersebut menyampaikannya kepada para 

pihak yang dipanggil. Secara pilosofi panggilan melalui RT sah, karena RT adalah 

aparat pemerintahan yang  terendah.  merupakan perpanjangan tangan Kepala Desa 

atau Lurah dalam mengurus warga masyarakat yang berada diwilayahnya. 

Sehingga oleh karena hukum itu harus mengikuti perkembangan 

masyarakat maka seyogyanya hukumpun mengantisipasi melalui proses legislasi 

jika ada hal-hal yang baru dimasyarakat sehingga hukum itu diamaknai benar-benar 

memberikan pengayoman dan kemudahan terutama bagi para pencari keadilan. 

Dari beberapa pandangan tersebut diatas Peneliti berpendapat panggilan melalui 
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RT merupakan ijtihad Hakim melalui metode penafsiran mengenai patut atau 

tidaknya suatu panggilan. Selama itu tidak ada upaya hukum, maka tidak ada 

masalah, akan tetapi jika itu sampai kepada upaya hukum kasasi maka MARI 

kemungkinan besar akan membatalkan putusan tersebut karena hakim salah dalam 

menerapkan hukum. 

 

B. Efektifitas Relaas Panggilan  Melalui Kelurahan dalam penyelesaiaan 

Perkara Perceraian  di Pengadilan Agama Bitung 

                       

Dari uraian data pada Bab IV diketahui bahwa secara struktur dan tata cara 

proses berperkara atau beracara di Pengadilan Agama Bitung khususnya yang 

berhungungan dengan Relaas panggilan tidak terdapat masalah yang siknifikan. 

Tetapi kemudian yang menjadi persoalan dan menjadi menarik dibahas adalah 

temuan dalam observasi di Pengadilan Agama Bitung tentang ada salah satu pihak 

yang berperkara tidak mengetahui jika dirinya telah di cerai talak oleh suaminya 

yang Relaas panggilannya melalui Kelurahan meski kemudian dinyatakan ghaib. 

Begitu juga pada perkara perceraian lainnya  dengan Relaas panggilan melalui 

Kelurahan dan Relaas panggilan tersebut tidak pernah diterima oleh termohon atau 

tergugat sampai pada putusan yang bersangkutan tidak hadir dan diputus verstek 

oleh Pengadilan Agama Bitung dalam putusan Cerai gugat. 

 

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa Relaas Panggilan merupakan 

salah satu proses penting yang harus dilalui pada pemeriksaan perkara. 

Penyampaian panggilan sidang dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung 

alamat pihak berperkara. Jika pihak berperkara diketahui alamatnya dengan jelas 

maka panggilan sidang dapat langsung dilaksanakn oleh Jurusita/Jurusita Pengganti 

berdasarkan hukum acara yang berlaku, dimana Jurusita menyampaikan langsung 
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Relaas Panggilan kepada pihak berperkara sesuai alamat yang ada dalam 

Gugatan/Permohonan, Jurusita secara langsung menjelaskan isi Relaas panggilan 

dan meminta pihak berperkara untuk menandatangani Relaas panggilan tersebut. 

Dalam hal pihak berperkara menolak menandatangani Relaas panggilan, Jurusita/ 

jurusita pengganti menuliskan alasan penolakan pihak berperkara tersebut dalam 

Berita Acara Relaas Panggilan kemudian diserahkan kepada majelis Hakim.  

Berkaitan dengan hal tersebut jika dalam pelaksanaan pemanggilan pihak 

berperkara tidak ditemui di alamat tersebut proses pemanggilan dengan Relaas 

panggilan tersebut disampikan melalui kelurahan untuk diteruskan oleh pihak 

Kelurahan kepada pihak berperkara.  Jurusita atau Jurusita Pengganti meminta 

pihak Kelurahan untuk menandatangani Relaas panggilan tersebut kemudian 

Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas panggilan tersebut kepada majelis 

hakim.  

Berbeda jika alamat pihak berperkara berada di wilayah yuridiksi relative 

Jurusita maka panggilan sidang didelegasikan atau dilimpahkan kepada jurusita 

pengadilan Agama yang lain (pasal 5 Rv ) dalam artian proses pemanggilan dengan 

Relaas panggilan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab jurusita Pengadilan 

lain sesuai dengan alamat pihak berperkara dalam gugatan/permohonan yang 

diajukan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Selanjutnya setelah proses pemanggilan 

dilaksanakan sesuai hukum acara oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditugaskan 

oleh Ketua Pengadilan Agama Pengadilan lain, Relaas Panggilan dikirim kembali 

ke Pengadilan asal perkara diajukan untuk dilanjutkan proses pemeriksaan perkara.  

Berbeda lagi dengan pihak yang tidak diketahui alamatnya atau yang lazim 

dikenal dengan perkara Ghaib, proses pemanggilan sidangnnya dilakukan sesuai 

ketentuan pasal 27 ayat 1 sampai dengan 4 PP No.9 Tahun 1975. kriteria suatu pihak 

dalam perkara dikatakan ghaib adalah sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 2 PP 

No. 9 Tahun 1975.  
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Di pengadilan Agama Bitung pemanggilan pihak yang ghaib disampaikan 

melalui media masa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung 

sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bitung  Nomor W18-A5/ 31 

/SK/HK.00.8/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) 

Manado. Dan penentuan media masa ini selalu diperbaharui setiap tahunnya oleh 

Ketua Pengadilan Agama Bitung.   

Berdasarkan keterangan diatas menunjukan tak ada celah dalam proses 

pemanggilan dengan Relaas Panggilan tersebut karena semua telah diatur dalam 

peraturan-peraturan tentang tata cara pemanggilan, jelas karena jika semua proses 

telah dilaksanakan sesuai hukum dan aturan yang berlaku maka penyampaian 

Relaas panggilan dapat dikatakan efektif. Namun sesuai latar belakang masalah 

yang penulis angkat pada perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Bitg merupakan 

perkara Ghaib, dimana sesuai dengan keluhan pihak Termohon dalam hal ini tidak 

menerima Relaas panggilan dan tidak tau menahu soal perceraian yang diajukan 

suaminya.  

Hal tersebut telah sesuai hukum acara karena Relaas panggilan ghaib 

penyampaiannya melalui RRI Manado, Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak lagi 

mencari termohon di alamat yang terdapat dalam permohonan, tidak juga di berikan 

kepada pihak Kelurahan.  

Kronologis Pada perkara ini, Relaas panggilan pada sidang pertama dan 

kedua, pihak Kelurahan tidak menandatangani Relaas panggilan sidang Termohon 

yang diberikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, selanjutnya 

menandatangani permohonan ghaib pihak Pemohon, padahal menurut pengakuan 

termohon masih merupakan warga kelurahan tersebut dan dengan pemohon, 

termohon masih sering bertemu dan berbicara melalui telefon.  

Tidak ditandatangani Relaas panggilan yang diajukan Jurusita dengan 

alasan bahwa termohon tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan. Kemudian 

diperkuat dengan surat keterangan ghaib oleh pihak Kelurahan berakibat secara 
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hukum formal Relaas panggilan yang sah adalah melailui RRI Manado. Sehingga 

sampai perkara selesai pihak Termohon tidak mengetahui akan adanya persidangan. 

Mungkin jika termohon sering mendengar Radio Republik Indoonesia, hal ini tak 

akan terjadi dimana termohon tidak mengetahui jika dirinya telah dighaibkan oleh 

majelis hakim berdasarakan surat keterangan ghaib dari Kelurahan yang diajukan 

oleh pemohon. 

Persoalan lain yang penulis angkat tentang efektifitas Relaas panggilan 

yaitu pada perkara Nomor 91/ Pdt.G/2019/PA.Bitg, yang bersangkutan dalam hal 

ini Tergugat kaget mendengar kabar dari tetangganya bahwa Tergugat telah 

diceraikan oleh istrtinya. Tergugat mempertanyakan persoalan perceraian yang 

diajukan istrinya yang tidak diketahui Tergugat. Setelah ditelusuri perkara tersebut 

telah putus dengan Relaas panggilan dari sidang pertama sampai pada 

Pemberitahuan putusan semuanya melalui kelurahan dan telah ditanda-tagan dan 

cap oleh pihak Kelurahan.  

Fakta dilapangan Dalam proses pencarian data peneliti menemukan 

beberapa Persoalan yang berhubungan dengan Relaas panggilan melaui kelurahan 

dan beberapa temuan yang penulis dapati selama proses penelitian ditemukan 

beberapa persoalan yang serupa, seperti perkara nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Bitg, 

perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Bitg, perkara Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.Bitg 

dan,  Tergugat/Termohon pada perkara tersebut memang mengetahui kalau yang 

bersangkutan sedang dalam masalah rumah tangga dan sedang di proses cerai oleh 

suami/istri yang bersangkutan, namun setelah diwawancara para Termohon / 

Tergugat tidak pernah menerima Relaas panggilan melalui Kelurahan sehingga 

mereka tidak mengetahui akan hari dan tanggal sidang serta waktu pelaksanaan 

sidang. semua Relaas panggilannya ditandatangani oleh pihak Kelurahan,.  

Secara hukum formal tidak terdapat kesalahan dalam proses pemanggilan 

yang dilakukan oleh jutrusita/jurusita Pengganti karena Relaas tersebut bertanda 

tangan dan cap pihak kelurahan mengartikan bahwa penyampaian dengan Relaas 
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panggilan tidak bertemu dengan pihak berperkara pada alamat yang tertera dalam 

Relaas panggilan sehingga Relaas tersebut disampaikan oleh Jurusita/Jurusita 

Pengganti melalui kelurahan.  

Persoalannya yaitu ketika pihak yang bersangkutan tidak mendapatkan 

Relaas Panggilan yang ditujukan untuk dirinya, dimana didalam Relaas panggilan 

terdapat hal-hal yang berkaitan dengan hari sidang, jam dan ketentuan membawa 

saksi bagi pihak berperkara. Yang paling berpengaruh yaitu hari dan tanggal sidang 

dimana jika pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, proses persidangan 

akan tetap dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon yang 

berperkara karena secara hukum pihak berperkara telah melalui proses pemanggilan 

yang resmi dan patut. Seperti yang terjadi pada perkara yang disebutkan diatas. 

beberapa pihak tau bahwa mereka sedang dalam proses perceraian, namun tidak 

pernah menerima Relaas panggilan melalui kelurahan. Hal ini menunjukan tidak 

efektifnya penyampaian panggilan dengan Relaas Panggilan melalui kelurahan 

dalam perkara tersebut.  

Penulis pada bab sebelumnya mengemukakan bahwa Relaas panggilan yang 

ditanda-tangani oleh kelurahan dan relaas  panggilan yang ditandatangani oleh 

pihak berperkara secara hukum berkedudukan sama, dalam arti relaas panggilan 

yang ditanda-tangani oleh kelurahan telah disampaikan kepada pihak berperkara 

sehingga dalam hukum acara ketidakhadiran pihak berperkara dalam persidangan 

adalah kesengajaan pihak berperkara itu sendiri untuk memenuhi panggilan 

persidangan. Fakta hukum ini berbeda dengan keadaan sebenarnya bahwa Relaas 

panggilan tidak ternyata sampai kepada pihak berperkara walaupun telah bertanda-

tangan dan cap oleh pihak kelurahan.  Ketidaktahuan pihak berperkara akan 

panggilan sidang mengartikan pihak berperkara dalam hal ini Tergugat,  kehilangan 

kesempatan untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan yang diajukan oleh 

penggugat terhadapnya, dan tergugat kehilangan kesempatan untuk 

memperjuangkan keadilan bagi dirinya, pihak berperkara juga kehilangan 
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kesempatan  untuk menjalani proses mediasi oleh Pengadilan Agama Bitung 

dimana proses mediasi hanya akan dilaksanakan jika kedua belah pihak berperkara 

Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. 

Pengakuan dari Termohon pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Bitg 

bahwa yang bersangkutan mendapatkan informasi pemanggilan sidang dari 

saudaranya yang berkunjung ke kantor kelurahan kemudian diminta oleh pihak 

kelurahan untuk menyampaikan kepada Termohon agar mengambil surat panggilan 

sidang di kantor kelurahan. Hal tersebut menunjukan bahwa pihak kelurahan tidak 

mengantar Relaas panggilan tersebut. 

Penulis dalam penelitian dilapangan menemukan beberapa keganjalan, 

dalam wawancara dengan beberapa Lurah dikemukakan bahwa pihak Kelurahan 

tidak megetahui aturan tentang penyampaian panggilan.  Hal tersebut secara tidak 

langsung menunjukan bahwa pihak Kelurahan tidak memiliki alasan hukum dengan 

berdalih tidak mengetahui Hukum tentang aturan pemanggilan, seperti hasil 

wawancara yang diuraikan pada Bab IV.  

Selanjutnya dalam hasil wawancara dengan pihak kelurahan bahwa tidak 

adanya sanksi terhadap pihak kelurahan yang tidak menyampaikan Relaas kepada 

pihak berperkara, hal ini menunjukan tidak adanya bentuk tanggung jawaban pihak 

kelurahan terhadap amanah yang disampaikan kepada pihak Kelurahan. Padahal 

jelas dalam Berita Acara Relaas Panggilan melaui kelurahan tersebut  bahwa 

penyampaian Relaas diteruskan oleh pihak kelurahan kepada pihak berperkara 

diamana pihak berperkara tersebut merupakan warga kelurahan tersebut.  

Beberapa temuan yang dikemukakan diatas dapat menunjukan Relaas 

panggilan melalui kelurahan tidak efektif dengan pengertian tidak ada kepastian 

hukum akan telah tersampaikan atau tidak Relaas panggilan melalui kelurahan 

tersebut. Kelalayan pihak Kelurahan mengakibatkan pihak berperkara tidak 

mengetahui tentang pemanggilan sidang atas dirinya.  
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Mengenai hal tersebut dalam wawancara dengan Jurusita/Jurusita Pengganti  

menunjukan bahwa panggilan telah disampaikan sesuai hukum acara yang berlaku 

dimana ketika tidak ditemukan di alamatnya maka Relaas panggilan diserahkan 

kepada Kelurahan. Beberapa temuan dikemukakan oleh Jurusita/Jurusta Pengganti 

bahwa terdapat beberapa hambatan saat melakukan panggilan yaitu jika alamat 

yang dimasukan dalam gugatan hanya terdapat nama Kelurahan kemudian RT atau 

RW  atau lingkungan saja tidak terdapat nomor rumah sehinga Jurusita/Jurusita 

Pengganti kesulitan mencari  tempat tinggal pihak berperkara kemudian ditambah 

lagi dengan tidak adanya nomor telefon yang bisa dihubungi, hal tersebut dapat 

memungkinkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyerahkan panggilan kepada 

pihak Kelurahan.  

Berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat dalam tulisan ini, 

Jurusita/Jurusita pengganti mengemukakan bahwa Relaas panggilan melalui 

kelurahan merupakan tanggung jawab pihak kelurahan untuk menyampaikan 

Relaas panggilan kepada pihak berperkara. Jurusita/Jurusita Pengganti pada 

pengadilan Agama Bitung melaksanakan panggilan sesuai hukum acara yang 

berlaku sehingga setelah mendapatkan tanda-tangan dan dicap pihak kelurahan 

menunjukan bahwa pihak berperkara tersebut memang benar warga kelurahan 

dimaksud sesuai dengan alamat yang tertera dalam Relaas panggilan dan tugas 

jurusita untuk menyampaikan Relaas kepada pihak berperkara selesai dan akan 

dilajutkan oleh pihak kelurahan selaku pemerintah di daerah dimaksud.  

Dalam hal Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pelanggaran dalam proses 

pemanggilan yang berhubungan dengan Relaas panggilan sebagai akta autentik 

seperti pemalsuan tanda-tangan dan lain sebagainya diatur dalam pasal 266 KUH 

Pidana “ Barang Siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 

suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang  kebenarannya harus dinyatakan oleh 

akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta 
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itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu 

dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”. 

Tetapi kemudian jika lalai tentang Relaas panggilan itu terjadi di Kelurahan 

atau Desa, semisal Kelurahan tidak mengantar Relaas panggilan kepada pihak yang 

berperkara, tidak ada hukum yang mengaturnya.  

Jurusita/ jurusita pengganti dalam tugas menyampaiakan Relaas panggilan 

dalam contoh kasus di atas telah melaksanakan tugas sesuai hukum acara yang 

berlaku sehingga proses penyelesaian perkara dilaksanakan dan diputus dengan 

verstek atau putusan tanpa hadirnya Tergugat/Termohon. Namun pada persoalan 

tidak diketahui oleh pihak berperkara Jurusita mengungkapkan bahwa hal tersebut 

adalah tanggung jawab pihak Kelurahan. Namun ada beberapa Jurusita yang 

mengambil tindakan untuk meninggalkan selembar Relaas panggilan di kediaman 

pihak berperkara karena tidak yakin akan disampaikannya Relaas panggilan oleh 

pihak Kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan saran yang diajukan oleh para hakim 

bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti harus lebih pro aktif dalam pelaksanaan tugasnya 

untuk menghindari dampak yang tidak baik karena kelalayan pihak kelurahan yaitu 

dengan memberikan selembar Relaas panggilan yang bertanda tangan jurusita 

dengan cap untuk diberikan kepada pihak keluraga atau tetangga pihak 

bersangkutan sebelum selanjutnya menyerahkan kepada kelurahan. 

Dalam Wawancara dengan hakim mengenai pokok permasalahan di atas, 

para hakim sepakat menyatakan bahwa dalam persoalan tidak diterimanya Relaas 

oleh pihak berperkara pada Relaas panggilan melalui kelurahan dimungkinkan 

tidak disampaikannya Relaas panggilan oleh pihak kelurahan kepada pihak 

bersangkutan mengingat tanggung jawab Relaas panggilan melalui kelurahan 

adalah di pihak kelurahan menurut Ketua Pengadilan Agama Bitung. Selanjutnya 

ditambahkan oleh ketua bahwa Jurusita tidak boleh berharap penuh kepada pihak 

kelurahan Oleh karena itu harus meninggalkan selembar Relaas panggilan kepada 

keluarga yang bersangkutan.  
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Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Bitung, beliau 

mengemukakan bahwa Relaas pangilan melalui kelurahan adalah sah karena sesuia 

dengan hukum acara tentang tata cara pemanggilan yaitu passal 390 ayat (1) HIR 

sehingga tidak akan berpengaruh negatif terhadap keputusan, kedudukannya sama 

dengan Relaas yang ditanda-tangani oleh pihak berperkara. Ketua juga 

menambahkan berhubungan dengan pokok persoalan yang diangkat, dapat 

memungkinkan bahwa pihak Kelurahan tidak menyampaikan Relaas panggilan 

kepada pihak berperkara, namun hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak 

Kelurahan. Jurusita dalam melaksanakan panggilan jika tidak bertemu dengan 

pihak berperkara di alamat bersangkutan seharusnya meninggalkan selembar 

Relaas panggilan yang sudah bertanda tangan dan cap oleh Jurusita Pengganti 

kepada keluarga pihak berperkara, jurusita juga harus aktif dan tidak boleh berharap 

penuh kepada Kelurahan. 

Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bitung tidak jauh 

berbeda dengan yang dikemukakan oleh ketua Pegadilan Agama Bitung, wakil 

ketua berpendapat sama bahwa dalam persoalan yang penulis angkat 

memungkinkan Pihak kelurahan tidak menyampaikan Relaas panggilan tersebut 

karena mungkin mereka menganggap pemanggilan pihak berperkara bukan wilayah 

mereka, Relaas panggilan mungkin hanya arsip di Kelurahan, untuk hal tersebut 

wakil ketua menambakan bahwa Jurusita dalam menyampaikan Relaas panggilan 

kepada pihak kelurahan harus juga menjelaskan dengan lisan maksud penyampaian 

Relaas panggilan tersebut Jurusita harus aktif.  

Pendapat dari hakim Nurafni Anom juga tidak jauh berbeda dengan 

penyampian ketua dan wakil ketua, mengenai pokok persoalan yang Peneliti angkat 

memugkinkan pihak kelurahan tidak menyampaiakan Relaas pangilan tersebut oleh 

karena itu Jurusita harus aktif, lurah juga harus betanggung jawab karena telah 

disumpah dalam jabatannya, beliau juga menambahkan bagi pihak yang dirugikan 
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karena persoalan tersebut bisa mengajukan perlawanan dengan upaya hukum 

Verzet. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan hakim Hizbuddin Maddatuang juga 

sama seperti hakim yang lainnya, yang pada inti persoalan mereka berpendapat 

bahwa memungkinkan Pihak Kelurahan tidak menyampaikan Relaas panggilan 

tersebut, kemudian sangat diharuskan keaktifan jurusita pengganti dalam 

penyampain Relaas panggilan.  

Wawancara dengan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung. 

Jurusita atau jurusita pengganti adalah dua macam istilah yang dari tugas 

dan fungsinya sama, yang membedakan keduanya hanya hal-hal yang bersifat 

administratif dalam hal persyaratan dan kompetensi pengangkatannya. 

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung sampai pada proses penelitian 

atau wawancara ini masih berjumlah 3 orang yaitu Nihlawati Ningsih Djaelani, 

Chairul Amri, dan Fadly Ratuwalangon, namun sejak tanggal 26 November 2019 

jumlah jurusita Pengganti hanya 2 orang saja. 

Hasil wawancara dengan jurusita pengganti pada pertanyaan pertama 

tentang kepahaman jurusita pengganti tentang prosedur dan tata cara pemanggilan 

ketiga jurusita pengganti menjawab sangat paham, kemudian pada pertanyaan 

kedua tentang apa yang akan dilakukan jika jurita tidak bertemu dengan pihak 

berperkara, semua jurusita menjawab sama juga bahwa kan disampaikan melalui 

kelurahan, namun ditambahkan oleh jurusita Pengganti Chairul yaitu jika pihak 

berperkara alamatnya jelas kemudian ada keluarga ditempat tinggal tersebut maka 

relaas panggilannya dititipkannya kepada pihak keluarga. Dan pada pertanyaan 

ketiga mengenai pokok persoalan yang penulis angkat mengenai Relaas panggilan 

melalui kelurahan yang tidak sampai kepada pihak berperkara, jurusita  pengganti 

menjawab hal tersebut adalah tanggung jawab pihak kelurahan. 
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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Secara historis tidak ditemukan dalam literatur tentang tatacara 

pemanggilan dimasa Rasulullah tetapi dalam hukum Islam kontemporer 

yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam KHI di Indonesia 

menjelaskan tetang tata cara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara 

dalam hal ini pemohon dan termohon diatur dalam pasal 131 dan 138 s.d 

140 KHI. Kemudian secara hukum Positif dasar hukum Relaas tertuang 

dalam Herzien Indlandsch Reglement atau disingkat dengan HIR dan 

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah 

seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau 

Jawa dan Madura, Atau disingkat dengan RBg. Pengertian panggilan dalam 

hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi official dan patut 

properly kepada pihak pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 

pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal hal yang diminta dan 

diperintahkan majelis Hakim atau Pengadilan. 

2. Relaas Panggilan melalui Kelurahan belum efektif untuk empat perkara 

perceraian yang diteliti, meski kemudian secara hukum acara perdata telah 

terpenuhi unsur resmi official dan patut properly. Temuan dilapangan 

dalam beberapa kasus yang telah dikemukakan beserta hasil wawancara 

dari semua unsur yang terlibat dalam proses penyampaian Relaas 

panggilan Pengadilan Agama Bitung, menggambarkan betapa tidak 

efektifnya penyampaian Relaas panggilan sidang melalui Kelurahan.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa surat panggilan atau dikenal 

dengan Relaas panggilan merupakan salah satu instrument yang sangat penting 

dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat panggilan maka kehadiran 

para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat Panggilan 

Relaas dalam Hukum Acara Perdata dikatagorikan sebagai akta autentik. Pasal 

165 HIR dan 285 R.Bg serta pasal 1865 BW.  

 

Dengan tidak tersampaikan Relaas kepada pihak pihak yang berperkara dari 

Kelurahan, mengakibatkan tergugat atau termohon tidak mengetahui perihal 

jadwal sidang dan apa apa yang menjadi tuntutan kepadanya. Kemudian dengan 

tidak tersampaikannya Relaas kepada tergugat atau termohon, maka termohon 

atau tergugat kehilangan hak untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan 

yang diajukan baik oleh para penggugat atau pemohon.  

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara keseluruhan peneliti 

ingin memberikan saran sebagai berikut : 

1. Akan lebih baik jika kedepan melalui ijtihat Hakim yang disampaikan 

kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu adanya regulasi 

baru tentang sanksi hukum terhadap Lurah atau petugas dari Kelurahan yang 

lalai atau dengan sengaja tidak mengindahkan perintah hukum melalui 

pengadilan terkait penyampaian Relaas panggilan. 

2. Jurusita atau Jurusita Pengganti harus proaktif dalam melaksanakan tugas 

menyampaikan Relaas panggilan ke Kelurahan dengan memberikan satu 

lembar salinan Relaas kepada pihak keluarga atau tetangga jika tidak dapat 
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bertemu langsung dengan pihak pihak yang berperkara dalam hal ini 

termohon dan termohon. 

3. Pengadilan Agama Bitung melakukan perjanjian kerjasama secara tertulis 

dengan Pemerintah Kota Bitung yang dituangkan dalam nota kesepahaman  

Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan Relaas 

panggilan melalui Kelurahan dan menghimbau agar piha kelurahan untuk 

pro aktif dalam menjalankan perintah hukum dengan penuh tanggung jawab 

untuk meneruskan Relaas Panggilan kepada warganya selaku pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama Bitung.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Relaas Panggilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

Seperti kita ketahui bahwa Surat Panggilan Relaas merupakan salah satu 

instrument yang sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat 

panggilan maka kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar 

hukum. Surat Panggilan Relaas dalam Hukum Acara Perdata dikatagorikan sebagai 

akta autentik. 

Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg serta pasal 1865 BW menyebutkan akta 

autentik adalah suatau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Sehingga apa yang dimuat 

dalam relaas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan panggilan 

secara resmi dan Patut  kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 

pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan 

diperintahkan majelis hakim. 

Yang dimaksud Resmi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang 

disebut Patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah 

memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, 

yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak  boleh kurang dari tiga hari sebelum 

acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur. 

Menurut Undang-Undang 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat (3) 

dan  Kompilasi Hukum Islam, jika para pihak yang dipanggil tidak dijumpai 

ditempat kediamannya, maka panggilan harus diserahkan melalui Kepala Desa atau 

Lurah. Terhadap ketentuan ini Peneliti  pendapat supaya  panggilan tersebut 
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diserahkan melalui aparat yang berada dibawah Kepala Desa atau Lurah yakni 

RT.  Sebab menurut Peneliti RT ditafsirkan termasuk salah satu aparat desa/aparat 

kelurahan sehingga panggilan yang diserahkan melalui RT sah secara hukum dan 

mempunyai kekuatan hukum. 

Sedangkan pakar hukum lain berpendapat surat panggilan yang 

disampaikan melalui RT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena 

lembaga tersebut bukan pejabat umum (publik), karena berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pejabat umum yang paling rendah adalah Kepala 

Desa / Lurah sedangkan lembaga yang berada dibawahnya tidak termasuk pejabat 

publik. Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan panggilan 

secara resmi dan Patut  kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 

pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan 

diperintahkan majelis hakim. 

Adapun alasan dari Peneliti adalah Secara filosofis bahwa tujuan yang 

paling mendasar diadakannya suatu panggilan sidang adalah agar para pihak yang 

berperkara mengetahui secara jelas kapan dan dimana sidang dilaksanakan dan juru 

sita /Jsp dapat menyampaikan secara langsung relaas tersebut, apakah melalui 

Kepala Desa atau RT itu bukan persoalan jika para pihak tidak dijumpai ditempat 

kediamannya, yang penting adalah aparat tersebut menyampaikannya kepada para 

pihak yang dipanggil. Secara pilosofi panggilan melalui RT sah, karena RT adalah 

aparat pemerintahan yang  terendah.  merupakan perpanjangan tangan Kepala Desa 

atau Lurah dalam mengurus warga masyarakat yang berada diwilayahnya. 

Sehingga oleh karena hukum itu harus mengikuti perkembangan 

masyarakat maka seyogyanya hukumpun mengantisipasi melalui proses legislasi 

jika ada hal-hal yang baru dimasyarakat sehingga hukum itu diamaknai benar-benar 

memberikan pengayoman dan kemudahan terutama bagi para pencari keadilan. 

Dari beberapa pandangan tersebut diatas Peneliti berpendapat panggilan melalui 
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RT merupakan ijtihad Hakim melalui metode penafsiran mengenai patut atau 

tidaknya suatu panggilan. Selama itu tidak ada upaya hukum, maka tidak ada 

masalah, akan tetapi jika itu sampai kepada upaya hukum kasasi maka MARI 

kemungkinan besar akan membatalkan putusan tersebut karena hakim salah dalam 

menerapkan hukum. 

 

B. Efektifitas Relaas Panggilan  Melalui Kelurahan dalam penyelesaiaan 

Perkara Perceraian  di Pengadilan Agama Bitung 

                       

Dari uraian data pada Bab IV diketahui bahwa secara struktur dan tata cara 

proses berperkara atau beracara di Pengadilan Agama Bitung khususnya yang 

berhungungan dengan Relaas panggilan tidak terdapat masalah yang siknifikan. 

Tetapi kemudian yang menjadi persoalan dan menjadi menarik dibahas adalah 

temuan dalam observasi di Pengadilan Agama Bitung tentang ada salah satu pihak 

yang berperkara tidak mengetahui jika dirinya telah di cerai talak oleh suaminya 

yang Relaas panggilannya melalui Kelurahan meski kemudian dinyatakan ghaib. 

Begitu juga pada perkara perceraian lainnya  dengan Relaas panggilan melalui 

Kelurahan dan Relaas panggilan tersebut tidak pernah diterima oleh termohon atau 

tergugat sampai pada putusan yang bersangkutan tidak hadir dan diputus verstek 

oleh Pengadilan Agama Bitung dalam putusan Cerai gugat. 

 

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa Relaas Panggilan merupakan 

salah satu proses penting yang harus dilalui pada pemeriksaan perkara. 

Penyampaian panggilan sidang dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung 

alamat pihak berperkara. Jika pihak berperkara diketahui alamatnya dengan jelas 

maka panggilan sidang dapat langsung dilaksanakn oleh Jurusita/Jurusita Pengganti 

berdasarkan hukum acara yang berlaku, dimana Jurusita menyampaikan langsung 
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Relaas Panggilan kepada pihak berperkara sesuai alamat yang ada dalam 

Gugatan/Permohonan, Jurusita secara langsung menjelaskan isi Relaas panggilan 

dan meminta pihak berperkara untuk menandatangani Relaas panggilan tersebut. 

Dalam hal pihak berperkara menolak menandatangani Relaas panggilan, Jurusita/ 

jurusita pengganti menuliskan alasan penolakan pihak berperkara tersebut dalam 

Berita Acara Relaas Panggilan kemudian diserahkan kepada majelis Hakim.  

Berkaitan dengan hal tersebut jika dalam pelaksanaan pemanggilan pihak 

berperkara tidak ditemui di alamat tersebut proses pemanggilan dengan Relaas 

panggilan tersebut disampikan melalui kelurahan untuk diteruskan oleh pihak 

Kelurahan kepada pihak berperkara.  Jurusita atau Jurusita Pengganti meminta 

pihak Kelurahan untuk menandatangani Relaas panggilan tersebut kemudian 

Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas panggilan tersebut kepada majelis 

hakim.  

Berbeda jika alamat pihak berperkara berada di wilayah yuridiksi relative 

Jurusita maka panggilan sidang didelegasikan atau dilimpahkan kepada jurusita 

pengadilan Agama yang lain (pasal 5 Rv ) dalam artian proses pemanggilan dengan 

Relaas panggilan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab jurusita Pengadilan 

lain sesuai dengan alamat pihak berperkara dalam gugatan/permohonan yang 

diajukan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Selanjutnya setelah proses pemanggilan 

dilaksanakan sesuai hukum acara oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditugaskan 

oleh Ketua Pengadilan Agama Pengadilan lain, Relaas Panggilan dikirim kembali 

ke Pengadilan asal perkara diajukan untuk dilanjutkan proses pemeriksaan perkara.  

Berbeda lagi dengan pihak yang tidak diketahui alamatnya atau yang lazim 

dikenal dengan perkara Ghaib, proses pemanggilan sidangnnya dilakukan sesuai 

ketentuan pasal 27 ayat 1 sampai dengan 4 PP No.9 Tahun 1975. kriteria suatu pihak 

dalam perkara dikatakan ghaib adalah sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 2 PP 

No. 9 Tahun 1975.  
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Di pengadilan Agama Bitung pemanggilan pihak yang ghaib disampaikan 

melalui media masa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung 

sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bitung  Nomor W18-A5/ 31 

/SK/HK.00.8/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) 

Manado. Dan penentuan media masa ini selalu diperbaharui setiap tahunnya oleh 

Ketua Pengadilan Agama Bitung.   

Berdasarkan keterangan diatas menunjukan tak ada celah dalam proses 

pemanggilan dengan Relaas Panggilan tersebut karena semua telah diatur dalam 

peraturan-peraturan tentang tata cara pemanggilan, jelas karena jika semua proses 

telah dilaksanakan sesuai hukum dan aturan yang berlaku maka penyampaian 

Relaas panggilan dapat dikatakan efektif. Namun sesuai latar belakang masalah 

yang penulis angkat pada perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Bitg merupakan 

perkara Ghaib, dimana sesuai dengan keluhan pihak Termohon dalam hal ini tidak 

menerima Relaas panggilan dan tidak tau menahu soal perceraian yang diajukan 

suaminya.  

Hal tersebut telah sesuai hukum acara karena Relaas panggilan ghaib 

penyampaiannya melalui RRI Manado, Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak lagi 

mencari termohon di alamat yang terdapat dalam permohonan, tidak juga di berikan 

kepada pihak Kelurahan.  

Kronologis Pada perkara ini, Relaas panggilan pada sidang pertama dan 

kedua, pihak Kelurahan tidak menandatangani Relaas panggilan sidang Termohon 

yang diberikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, selanjutnya 

menandatangani permohonan ghaib pihak Pemohon, padahal menurut pengakuan 

termohon masih merupakan warga kelurahan tersebut dan dengan pemohon, 

termohon masih sering bertemu dan berbicara melalui telefon.  

Tidak ditandatangani Relaas panggilan yang diajukan Jurusita dengan 

alasan bahwa termohon tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan. Kemudian 

diperkuat dengan surat keterangan ghaib oleh pihak Kelurahan berakibat secara 
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hukum formal Relaas panggilan yang sah adalah melailui RRI Manado. Sehingga 

sampai perkara selesai pihak Termohon tidak mengetahui akan adanya persidangan. 

Mungkin jika termohon sering mendengar Radio Republik Indoonesia, hal ini tak 

akan terjadi dimana termohon tidak mengetahui jika dirinya telah dighaibkan oleh 

majelis hakim berdasarakan surat keterangan ghaib dari Kelurahan yang diajukan 

oleh pemohon. 

Persoalan lain yang penulis angkat tentang efektifitas Relaas panggilan 

yaitu pada perkara Nomor 91/ Pdt.G/2019/PA.Bitg, yang bersangkutan dalam hal 

ini Tergugat kaget mendengar kabar dari tetangganya bahwa Tergugat telah 

diceraikan oleh istrtinya. Tergugat mempertanyakan persoalan perceraian yang 

diajukan istrinya yang tidak diketahui Tergugat. Setelah ditelusuri perkara tersebut 

telah putus dengan Relaas panggilan dari sidang pertama sampai pada 

Pemberitahuan putusan semuanya melalui kelurahan dan telah ditanda-tagan dan 

cap oleh pihak Kelurahan.  

Fakta dilapangan Dalam proses pencarian data peneliti menemukan 

beberapa Persoalan yang berhubungan dengan Relaas panggilan melaui kelurahan 

dan beberapa temuan yang penulis dapati selama proses penelitian ditemukan 

beberapa persoalan yang serupa, seperti perkara nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Bitg, 

perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Bitg, perkara Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.Bitg 

dan,  Tergugat/Termohon pada perkara tersebut memang mengetahui kalau yang 

bersangkutan sedang dalam masalah rumah tangga dan sedang di proses cerai oleh 

suami/istri yang bersangkutan, namun setelah diwawancara para Termohon / 

Tergugat tidak pernah menerima Relaas panggilan melalui Kelurahan sehingga 

mereka tidak mengetahui akan hari dan tanggal sidang serta waktu pelaksanaan 

sidang. semua Relaas panggilannya ditandatangani oleh pihak Kelurahan,.  

Secara hukum formal tidak terdapat kesalahan dalam proses pemanggilan 

yang dilakukan oleh jutrusita/jurusita Pengganti karena Relaas tersebut bertanda 

tangan dan cap pihak kelurahan mengartikan bahwa penyampaian dengan Relaas 
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panggilan tidak bertemu dengan pihak berperkara pada alamat yang tertera dalam 

Relaas panggilan sehingga Relaas tersebut disampaikan oleh Jurusita/Jurusita 

Pengganti melalui kelurahan.  

Persoalannya yaitu ketika pihak yang bersangkutan tidak mendapatkan 

Relaas Panggilan yang ditujukan untuk dirinya, dimana didalam Relaas panggilan 

terdapat hal-hal yang berkaitan dengan hari sidang, jam dan ketentuan membawa 

saksi bagi pihak berperkara. Yang paling berpengaruh yaitu hari dan tanggal sidang 

dimana jika pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, proses persidangan 

akan tetap dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon yang 

berperkara karena secara hukum pihak berperkara telah melalui proses pemanggilan 

yang resmi dan patut. Seperti yang terjadi pada perkara yang disebutkan diatas. 

beberapa pihak tau bahwa mereka sedang dalam proses perceraian, namun tidak 

pernah menerima Relaas panggilan melalui kelurahan. Hal ini menunjukan tidak 

efektifnya penyampaian panggilan dengan Relaas Panggilan melalui kelurahan 

dalam perkara tersebut.  

Penulis pada bab sebelumnya mengemukakan bahwa Relaas panggilan yang 

ditanda-tangani oleh kelurahan dan relaas  panggilan yang ditandatangani oleh 

pihak berperkara secara hukum berkedudukan sama, dalam arti relaas panggilan 

yang ditanda-tangani oleh kelurahan telah disampaikan kepada pihak berperkara 

sehingga dalam hukum acara ketidakhadiran pihak berperkara dalam persidangan 

adalah kesengajaan pihak berperkara itu sendiri untuk memenuhi panggilan 

persidangan. Fakta hukum ini berbeda dengan keadaan sebenarnya bahwa Relaas 

panggilan tidak ternyata sampai kepada pihak berperkara walaupun telah bertanda-

tangan dan cap oleh pihak kelurahan.  Ketidaktahuan pihak berperkara akan 

panggilan sidang mengartikan pihak berperkara dalam hal ini Tergugat,  kehilangan 

kesempatan untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan yang diajukan oleh 

penggugat terhadapnya, dan tergugat kehilangan kesempatan untuk 

memperjuangkan keadilan bagi dirinya, pihak berperkara juga kehilangan 
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kesempatan  untuk menjalani proses mediasi oleh Pengadilan Agama Bitung 

dimana proses mediasi hanya akan dilaksanakan jika kedua belah pihak berperkara 

Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. 

Pengakuan dari Termohon pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Bitg 

bahwa yang bersangkutan mendapatkan informasi pemanggilan sidang dari 

saudaranya yang berkunjung ke kantor kelurahan kemudian diminta oleh pihak 

kelurahan untuk menyampaikan kepada Termohon agar mengambil surat panggilan 

sidang di kantor kelurahan. Hal tersebut menunjukan bahwa pihak kelurahan tidak 

mengantar Relaas panggilan tersebut. 

Penulis dalam penelitian dilapangan menemukan beberapa keganjalan, 

dalam wawancara dengan beberapa Lurah dikemukakan bahwa pihak Kelurahan 

tidak megetahui aturan tentang penyampaian panggilan.  Hal tersebut secara tidak 

langsung menunjukan bahwa pihak Kelurahan tidak memiliki alasan hukum dengan 

berdalih tidak mengetahui Hukum tentang aturan pemanggilan, seperti hasil 

wawancara yang diuraikan pada Bab IV.  

Selanjutnya dalam hasil wawancara dengan pihak kelurahan bahwa tidak 

adanya sanksi terhadap pihak kelurahan yang tidak menyampaikan Relaas kepada 

pihak berperkara, hal ini menunjukan tidak adanya bentuk tanggung jawaban pihak 

kelurahan terhadap amanah yang disampaikan kepada pihak Kelurahan. Padahal 

jelas dalam Berita Acara Relaas Panggilan melaui kelurahan tersebut  bahwa 

penyampaian Relaas diteruskan oleh pihak kelurahan kepada pihak berperkara 

diamana pihak berperkara tersebut merupakan warga kelurahan tersebut.  

Beberapa temuan yang dikemukakan diatas dapat menunjukan Relaas 

panggilan melalui kelurahan tidak efektif dengan pengertian tidak ada kepastian 

hukum akan telah tersampaikan atau tidak Relaas panggilan melalui kelurahan 

tersebut. Kelalayan pihak Kelurahan mengakibatkan pihak berperkara tidak 

mengetahui tentang pemanggilan sidang atas dirinya.  
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Mengenai hal tersebut dalam wawancara dengan Jurusita/Jurusita Pengganti  

menunjukan bahwa panggilan telah disampaikan sesuai hukum acara yang berlaku 

dimana ketika tidak ditemukan di alamatnya maka Relaas panggilan diserahkan 

kepada Kelurahan. Beberapa temuan dikemukakan oleh Jurusita/Jurusta Pengganti 

bahwa terdapat beberapa hambatan saat melakukan panggilan yaitu jika alamat 

yang dimasukan dalam gugatan hanya terdapat nama Kelurahan kemudian RT atau 

RW  atau lingkungan saja tidak terdapat nomor rumah sehinga Jurusita/Jurusita 

Pengganti kesulitan mencari  tempat tinggal pihak berperkara kemudian ditambah 

lagi dengan tidak adanya nomor telefon yang bisa dihubungi, hal tersebut dapat 

memungkinkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyerahkan panggilan kepada 

pihak Kelurahan.  

Berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat dalam tulisan ini, 

Jurusita/Jurusita pengganti mengemukakan bahwa Relaas panggilan melalui 

kelurahan merupakan tanggung jawab pihak kelurahan untuk menyampaikan 

Relaas panggilan kepada pihak berperkara. Jurusita/Jurusita Pengganti pada 

pengadilan Agama Bitung melaksanakan panggilan sesuai hukum acara yang 

berlaku sehingga setelah mendapatkan tanda-tangan dan dicap pihak kelurahan 

menunjukan bahwa pihak berperkara tersebut memang benar warga kelurahan 

dimaksud sesuai dengan alamat yang tertera dalam Relaas panggilan dan tugas 

jurusita untuk menyampaikan Relaas kepada pihak berperkara selesai dan akan 

dilajutkan oleh pihak kelurahan selaku pemerintah di daerah dimaksud.  

Dalam hal Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pelanggaran dalam proses 

pemanggilan yang berhubungan dengan Relaas panggilan sebagai akta autentik 

seperti pemalsuan tanda-tangan dan lain sebagainya diatur dalam pasal 266 KUH 

Pidana “ Barang Siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 

suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang  kebenarannya harus dinyatakan oleh 

akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta 
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itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu 

dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”. 

Tetapi kemudian jika lalai tentang Relaas panggilan itu terjadi di Kelurahan 

atau Desa, semisal Kelurahan tidak mengantar Relaas panggilan kepada pihak yang 

berperkara, tidak ada hukum yang mengaturnya.  

Jurusita/ jurusita pengganti dalam tugas menyampaiakan Relaas panggilan 

dalam contoh kasus di atas telah melaksanakan tugas sesuai hukum acara yang 

berlaku sehingga proses penyelesaian perkara dilaksanakan dan diputus dengan 

verstek atau putusan tanpa hadirnya Tergugat/Termohon. Namun pada persoalan 

tidak diketahui oleh pihak berperkara Jurusita mengungkapkan bahwa hal tersebut 

adalah tanggung jawab pihak Kelurahan. Namun ada beberapa Jurusita yang 

mengambil tindakan untuk meninggalkan selembar Relaas panggilan di kediaman 

pihak berperkara karena tidak yakin akan disampaikannya Relaas panggilan oleh 

pihak Kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan saran yang diajukan oleh para hakim 

bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti harus lebih pro aktif dalam pelaksanaan tugasnya 

untuk menghindari dampak yang tidak baik karena kelalayan pihak kelurahan yaitu 

dengan memberikan selembar Relaas panggilan yang bertanda tangan jurusita 

dengan cap untuk diberikan kepada pihak keluraga atau tetangga pihak 

bersangkutan sebelum selanjutnya menyerahkan kepada kelurahan. 

Dalam Wawancara dengan hakim mengenai pokok permasalahan di atas, 

para hakim sepakat menyatakan bahwa dalam persoalan tidak diterimanya Relaas 

oleh pihak berperkara pada Relaas panggilan melalui kelurahan dimungkinkan 

tidak disampaikannya Relaas panggilan oleh pihak kelurahan kepada pihak 

bersangkutan mengingat tanggung jawab Relaas panggilan melalui kelurahan 

adalah di pihak kelurahan menurut Ketua Pengadilan Agama Bitung. Selanjutnya 

ditambahkan oleh ketua bahwa Jurusita tidak boleh berharap penuh kepada pihak 

kelurahan Oleh karena itu harus meninggalkan selembar Relaas panggilan kepada 

keluarga yang bersangkutan.  
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Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Bitung, beliau 

mengemukakan bahwa Relaas pangilan melalui kelurahan adalah sah karena sesuia 

dengan hukum acara tentang tata cara pemanggilan yaitu passal 390 ayat (1) HIR 

sehingga tidak akan berpengaruh negatif terhadap keputusan, kedudukannya sama 

dengan Relaas yang ditanda-tangani oleh pihak berperkara. Ketua juga 

menambahkan berhubungan dengan pokok persoalan yang diangkat, dapat 

memungkinkan bahwa pihak Kelurahan tidak menyampaikan Relaas panggilan 

kepada pihak berperkara, namun hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak 

Kelurahan. Jurusita dalam melaksanakan panggilan jika tidak bertemu dengan 

pihak berperkara di alamat bersangkutan seharusnya meninggalkan selembar 

Relaas panggilan yang sudah bertanda tangan dan cap oleh Jurusita Pengganti 

kepada keluarga pihak berperkara, jurusita juga harus aktif dan tidak boleh berharap 

penuh kepada Kelurahan. 

Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bitung tidak jauh 

berbeda dengan yang dikemukakan oleh ketua Pegadilan Agama Bitung, wakil 

ketua berpendapat sama bahwa dalam persoalan yang penulis angkat 

memungkinkan Pihak kelurahan tidak menyampaikan Relaas panggilan tersebut 

karena mungkin mereka menganggap pemanggilan pihak berperkara bukan wilayah 

mereka, Relaas panggilan mungkin hanya arsip di Kelurahan, untuk hal tersebut 

wakil ketua menambakan bahwa Jurusita dalam menyampaikan Relaas panggilan 

kepada pihak kelurahan harus juga menjelaskan dengan lisan maksud penyampaian 

Relaas panggilan tersebut Jurusita harus aktif.  

Pendapat dari hakim Nurafni Anom juga tidak jauh berbeda dengan 

penyampian ketua dan wakil ketua, mengenai pokok persoalan yang Peneliti angkat 

memugkinkan pihak kelurahan tidak menyampaiakan Relaas pangilan tersebut oleh 

karena itu Jurusita harus aktif, lurah juga harus betanggung jawab karena telah 

disumpah dalam jabatannya, beliau juga menambahkan bagi pihak yang dirugikan 
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karena persoalan tersebut bisa mengajukan perlawanan dengan upaya hukum 

Verzet. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan hakim Hizbuddin Maddatuang juga 

sama seperti hakim yang lainnya, yang pada inti persoalan mereka berpendapat 

bahwa memungkinkan Pihak Kelurahan tidak menyampaikan Relaas panggilan 

tersebut, kemudian sangat diharuskan keaktifan jurusita pengganti dalam 

penyampain Relaas panggilan.  

Wawancara dengan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung. 

Jurusita atau jurusita pengganti adalah dua macam istilah yang dari tugas 

dan fungsinya sama, yang membedakan keduanya hanya hal-hal yang bersifat 

administratif dalam hal persyaratan dan kompetensi pengangkatannya. 

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung sampai pada proses penelitian 

atau wawancara ini masih berjumlah 3 orang yaitu Nihlawati Ningsih Djaelani, 

Chairul Amri, dan Fadly Ratuwalangon, namun sejak tanggal 26 November 2019 

jumlah jurusita Pengganti hanya 2 orang saja. 

Hasil wawancara dengan jurusita pengganti pada pertanyaan pertama 

tentang kepahaman jurusita pengganti tentang prosedur dan tata cara pemanggilan 

ketiga jurusita pengganti menjawab sangat paham, kemudian pada pertanyaan 

kedua tentang apa yang akan dilakukan jika jurita tidak bertemu dengan pihak 

berperkara, semua jurusita menjawab sama juga bahwa kan disampaikan melalui 

kelurahan, namun ditambahkan oleh jurusita Pengganti Chairul yaitu jika pihak 

berperkara alamatnya jelas kemudian ada keluarga ditempat tinggal tersebut maka 

relaas panggilannya dititipkannya kepada pihak keluarga. Dan pada pertanyaan 

ketiga mengenai pokok persoalan yang penulis angkat mengenai Relaas panggilan 

melalui kelurahan yang tidak sampai kepada pihak berperkara, jurusita  pengganti 

menjawab hal tersebut adalah tanggung jawab pihak kelurahan. 
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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Secara historis tidak ditemukan dalam literatur tentang tatacara 

pemanggilan dimasa Rasulullah tetapi dalam hukum Islam kontemporer 

yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam KHI di Indonesia 

menjelaskan tetang tata cara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara 

dalam hal ini pemohon dan termohon diatur dalam pasal 131 dan 138 s.d 

140 KHI. Kemudian secara hukum Positif dasar hukum Relaas tertuang 

dalam Herzien Indlandsch Reglement atau disingkat dengan HIR dan 

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah 

seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau 

Jawa dan Madura, Atau disingkat dengan RBg. Pengertian panggilan dalam 

hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi official dan patut 

properly kepada pihak pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 

pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal hal yang diminta dan 

diperintahkan majelis Hakim atau Pengadilan. 

2. Relaas Panggilan melalui Kelurahan belum efektif untuk empat perkara 

perceraian yang diteliti, meski kemudian secara hukum acara perdata telah 

terpenuhi unsur resmi official dan patut properly. Temuan dilapangan 

dalam beberapa kasus yang telah dikemukakan beserta hasil wawancara 

dari semua unsur yang terlibat dalam proses penyampaian Relaas 

panggilan Pengadilan Agama Bitung, menggambarkan betapa tidak 

efektifnya penyampaian Relaas panggilan sidang melalui Kelurahan.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa surat panggilan atau dikenal 

dengan Relaas panggilan merupakan salah satu instrument yang sangat penting 

dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat panggilan maka kehadiran 

para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat Panggilan 

Relaas dalam Hukum Acara Perdata dikatagorikan sebagai akta autentik. Pasal 

165 HIR dan 285 R.Bg serta pasal 1865 BW.  

 

Dengan tidak tersampaikan Relaas kepada pihak pihak yang berperkara dari 

Kelurahan, mengakibatkan tergugat atau termohon tidak mengetahui perihal 

jadwal sidang dan apa apa yang menjadi tuntutan kepadanya. Kemudian dengan 

tidak tersampaikannya Relaas kepada tergugat atau termohon, maka termohon 

atau tergugat kehilangan hak untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan 

yang diajukan baik oleh para penggugat atau pemohon.  

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara keseluruhan peneliti 

ingin memberikan saran sebagai berikut : 

1. Akan lebih baik jika kedepan melalui ijtihat Hakim yang disampaikan 

kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu adanya regulasi 

baru tentang sanksi hukum terhadap Lurah atau petugas dari Kelurahan yang 

lalai atau dengan sengaja tidak mengindahkan perintah hukum melalui 

pengadilan terkait penyampaian Relaas panggilan. 

2. Jurusita atau Jurusita Pengganti harus proaktif dalam melaksanakan tugas 

menyampaikan Relaas panggilan ke Kelurahan dengan memberikan satu 

lembar salinan Relaas kepada pihak keluarga atau tetangga jika tidak dapat 
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bertemu langsung dengan pihak pihak yang berperkara dalam hal ini 

termohon dan termohon. 

3. Pengadilan Agama Bitung melakukan perjanjian kerjasama secara tertulis 

dengan Pemerintah Kota Bitung yang dituangkan dalam nota kesepahaman  

Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan Relaas 

panggilan melalui Kelurahan dan menghimbau agar piha kelurahan untuk 

pro aktif dalam menjalankan perintah hukum dengan penuh tanggung jawab 

untuk meneruskan Relaas Panggilan kepada warganya selaku pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama Bitung.  
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Moto Hidup  “ Jadilah Orang Baik dengan menjaga adab…. Sebab Orang  

Pintar dengan segudang gelar belumtentu baik dan beradab “. 

 

     



Wawancara 

EVEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN 
DI PENGADILAN AGAMA BITUNG 

 
Nama  :  ………………………………… 

Jabatan  :  ………………………………… 

Alamat  :  …………………………………. 

No Telp  :  …………………………………. 

 

1 

Bagaiamana tanggapan Bapak/Ibu terhadap relaas panggilan melalui kelurahan yang tidak sampai 
kepada pihak berperkara ?  

 

 

2 

Terhadap relaas panggilan melalui kelurahan, Apakah berpengaruh terhadap putusan hakim ? 

 

 

3 

Bagaimana tanggapan bapak/Ibu hakim tentang seorang ibu yang tidak pernah mengetahui proses 
persidangan karena tidak pernah menerima relaas panggilan melalui kelurahan ? 

 

        Bitung,………………………………….. 
        
 
 
        …………………………………………….. 
 



Wawancara 

EVEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN 
DI PENGADILAN AGAMA BITUNG 

 
Nama  :  ………………………………… 

Jabatan  :  ………………………………… 

Alamat  :  …………………………………. 

No Telp  :  …………………………………. 

 

1 

Apakah Lurah mengetahui tentang Relaas Panggilan Sidang ? 

 

 

2 

Apakah Lurah menandatangani Relaas Panggilan Sidang ? 

 

 

3 

Adakah petugas khusus untuk mengantar relaas panggilan sidang warga kelurahan ? 

 

 

4 

Jika pihak kelurahan tidak bertemu dengan warga bersangkutan, apakah yang dilakukan terhadap 
Relaas panggilan tersebut ? 

 

 

5 

Adakah sanksi hukum terhadap petugas kelurahan yang tidak menyampaikan relaas panggilan 
sidang warganya ? 

 

 

6 

Apakah ada buku khusus tentang Relaas panggilan yang masuk di kelurahan ? 

 

 

7 

Apakah lurah mengetahui peraturan yang mengatur tentang penyampaian Relaas panggilan melalui 
kelurahan ? 

 



Wawancara 

 

8 

Adakah biaya khusus dari  pihak kelurahan untuk menyampaikan relaas panggilan ? 

 

 

9 

Bagaimana pendapat Kelurahan jika ada warganya yang tidak mengetahui proses persidangan 
karena tidak menerima relaas panggilan sidang melalui kelurahan ? 

 

 
        Bitung,………………………………….. 
        
 
 
        …………………………………………….. 
 



Wawancara 

EVEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN 
DI PENGADILAN AGAMA BITUNG 

 
Nama  :  ………………………………… 

Jabatan  :  ………………………………… 

Alamat  :  …………………………………. 

No Telp  :  …………………………………. 

 

1 

Apakah Lurah mengetahui tentang Relaas Panggilan Sidang ? 

 

 

2 

Apakah Lurah menandatangani Relaas Panggilan Sidang ? 

 

 

3 

Adakah petugas khusus untuk mengantar relaas panggilan sidang warga kelurahan ? 

 

 

4 

Jika pihak kelurahan tidak bertemu dengan warga bersangkutan, apakah yang dilakukan terhadap 
Relaas panggilan tersebut ? 

 

 

5 

Adakah sanksi hukum terhadap petugas kelurahan yang tidak menyampaikan relaas panggilan 
sidang warganya ? 

 

 

6 

Apakah ada buku khusus tentang Relaas panggilan yang masuk di kelurahan ? 

 

 

7 

Apakah lurah mengetahui peraturan yang mengatur tentang penyampaian Relaas panggilan melalui 
kelurahan ? 

 



Wawancara 

 

8 

Adakah biaya khusus dari  pihak kelurahan untuk menyampaikan relaas panggilan ? 

 

 

9 

Bagaimana pendapat Kelurahan jika ada warganya yang tidak mengetahui proses persidangan 
karena tidak menerima relaas panggilan sidang melalui kelurahan ? 

 

 
        Bitung,………………………………….. 
        
 
 
        …………………………………………….. 



Wawancara 

EVEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN 
DI PENGADILAN AGAMA BITUNG 

 
Nama  :  ………………………………… 

Jabatan  :  ………………………………… 

Alamat  :  …………………………………. 

No Telp  :  …………………………………. 

 

1 

Apakah saudara tau saudara sedang berperkara atau dalam proses kasus perceraian 

dipengadilan Agama Bitung pada awalnya ?  

 

 

2 

Bagaimana saudara mengetahui saudara sedang berperkara atau dalam proses kasus 

perceraian di pengadilan Agama Bitung ? 

 

 

3 

Apakah saudara mengetahui permohonan atau gugatan yang diajukan pasangan saudara 

(isteri/suami) dalam proses kasus perceraian ke Pengadilan Agama Bitung ? 

 

 

4 

Apakah saudara menerima relaas persidangan kasus perceraian dari Pengadilan Agama 

Bitung yang disampaikan melalui Kelurahan tempat saudara berdomisili ? 

 

 
 
 
 
        Bitung,………………………………….. 
        
 
 
        …………………………………………….. 
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PUTUSAN 

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai 

Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

antara: 

“PEMOHON”, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, 

tempat kediaman di “Kota Bitung”, sebagai Pemohon; 

Melawan 

“TERMOHON”, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan 

SMU, tempat tinggal “Kota Bitung”, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 

2017 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Bitung dengan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 24 Mei 2017, 

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Akta 

Nikah Nomor : 34/34/I/2013 tanggal 03 Januari 2013; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua 

Termohon;  

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon  telah 

berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak 

yang bernama “Anak Pemohon dan Termohon”, umur 3 tahun: 
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4. Bahwa sejak akhir tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon  

dengan Termohon  yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang 

disebabkan antara lain:  

1.Termohon tidak pernah memperdulikan lagi Pemohon sebagai suami dan 

kepala rumah tangga; 

2. Termohon sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki; 

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon  dengan 

Termohon terjadi sejak bulan Juli 2013, mohon mengalami peristiwa yang 

mengharuskan Pemohon di tahan di Lapas Kelas II B selama 5 tahun, setelah 

Pemohon di tahan hubungan dengan Termohon terputus sudah tidak ada 

komunikasi lagi  dan Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon selama 

ditahan, hingga Pemohon bebas dari Lapas Kelas II B Bitung pada bulan Juli 

2016 Pemohon mendapati Termohon berhubungan dengan laki-laki tersebut; 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon  dengan 

Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan 

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon  

dengan Termohon; 

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

      Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 
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Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak 

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bitg, 29 Mei 2017 

dan tanggal 09 Juni 2017, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup 

rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang bahwa pada sidang kelima tanggal 13 Juli 2017 Pemohon  

tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil/kuasanya sedangkan Termohon  juga tidak hadir pada sidang tersebut 

kemudian persidangan ditunda tanggal 20 Juli 2017 Pemohon dipanggil lagi dan 

Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara 

panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 14 Juli 2017 Pemohon telah 

dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut 

tidak berdasarkan alasan yang sah, kemudian persidangan ditunda tanggal 27 

Juli 2017 Pemohon dipanggil lagi dan Pemohon dan Termohon tidak datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk 

datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 

0061/Pdt.G/2014/PA.Bitg tanggal 21 Juli 2017 Pemohon telah dipanggil dengan 

resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan  

alasan yang sah; 
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Menimbang bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini 

cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara 

ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 148 R.Bg 

menghendaki bahwa jika pihak Pemohon telah dipanggil dengan sah (resmi dan 

patut) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak datang 

menghadap, tidak pula mengirim wakil atau kuasa yang sah, maka 

permohonannya dinyatakan gugur, dan ia dihukum membayar biaya perkara, 

namun ia tetap dapat mengajukan permohonan itu sebagai perkara baru setelah 

membayar biaya perkara sebagaimana mestinya; 

Menimbang bahwa ketidakhadiran yang dimaksud dalam pasal tersebut 

adalah pada sidang pertama, yang dipahami dari kata panggilan yang pada 

dasarnya identik dengan sidang pertama karena sidang-sidang berikutnya cukup 

berupa pemberitahuan di muka sidang. Hal ini senada dengan pendapat hukum 

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 78, yang 

diambil alih Majelis Hakim sebagai bagian dari konstruksi pendapat Majelis dalam 

pertimbangan ini; 

Menimbang bahwa Pemohon pada panggilan untuk sidang pertama 

tanggal 8 Juni 2017 telah tenyata hadir, namun tidak hadir lagi pada empat kali 

sidang berikutnya yaitu tanggal 15 Juni 2017, 13 Juli 2017, 20 Juli 2017 dan 27 

Juli 2017 sehingga sepintas lalu ketidakhadiran Pemohon yang sedemikian itu 

tidak dapat menjadi alasan hukum menggugurkan permohonan Pemohon, sebab 

Pemohon pernah hadir. Namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa kata 

panggilan dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg tersebut menghendaki maksud 

panggilan dalam bentuk surat atau tertulis schriftelijk relaas (disebut juga exploot 

dalam bahasa Belanda, atau Exploit dalam Bahasa Prancis), oleh karena itu 

tidaklah selalu identik dengan sidang pertama, karena pada sidang-sidang 
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berikutnya pun jika Pemohon tidak hadir empat kali berturut-turut, maka untuk 

yang berikutnya Pemohon akan dipanggil lewat surat (exploot), dan hal itu yang 

terjadi pada perkara ini dimana Pemohon pernah datang di sidang pertama, 

namun empat sidang berikutnya tidak datang, dan telah ternyata kepadanya 

dilakukan panggilan tertulis sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg, tidak pula 

mengirim wakil atau kuasa yang sah, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah 

melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya maka cukup alasan bagi 

Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur; 

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat segala ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkaitan dengan perkara ini ; 

MENGADILI 

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur; 

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); 

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Bitung pada hari Kamis tanggal 27 

Jui 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqoidah 1438 Hijriyah. Oleh 

kami Nur Afni Saimima, S.H sebagai Ketua Majelis Mawir, S.HI.,M.H dan Azhar 

Arfiyansyah Zaeny, S.H.,M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. 

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota 

tersebut dan Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di luar hadirinya 

Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon; 

 

Ketua Majelis 
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    Hizbuddin Maddatuang, SH., MH. 

Hakim Anggota 

 

 

 

Mawir, S.HI, M.H 

Hakim Anggota 

 

 

 

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy 

Panitera Penggati 

 

 

 

Abdul Muis Ali, S.Ag 

Rincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran  : Rp  30.000,00 

2. ATK perkara : Rp  60.000,00 

3. Biaya Panggilan        : Rp 545.000,00 

4. Redaksi  : Rp    5.000,00 

5. Materai                  : Rp    6.000,00 

   Jumlah                           Rp 646.000,00  

 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); 
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        P U T U S A N 

Nomor  91/Pdt.G/2019/PA Bitg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai 

gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan 

oleh: 

Nita Puluhulawa binti Ahya Puluhulawa, NIK 7172074102822002, Tempat 

tanggal lahir Gorontalo, 01 Februari 1982, umur 37 tahun, Agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, Alamat Lingkungan IV, RT 012, RW 

004, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

m e l  a w a n 

Paundra Suryadin bin Asdin Suryadin, Tempat tanggal lahir Bitung, 04 Desember 

1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelaut,  

Alamat Lingkungan IV, RT 012, RW 004, Kelurahan Bitung Tengah, 

Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 2 Mei 2019, 

yang  telah didaftar  di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 

91/Pdt.G/2019/PA Bitg. Tanggal 3 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan  perkawinan pada 

tanggal 19 Agustus 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 

Nomor: 452/17/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015; 



 

 

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 91/Pdt.G/2019/PA Bitg. 

 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat, di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota 

Bitung selama 3 bulan, kemudian tinggal di rumah sepupu di Kelurahan Bitung 

Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan terakhir tinggal di rumah orang tua 

Tergugat sampai dengan tanggal 15 April 2019; 

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang 

bernama : Felicia Suryadin, perempuan, umur 3 tahun; 

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, 

namun sejak bulan Nopember tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut: 

4.1. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain; 

4.2. Tergugat sering memukul Penggugat apabila bertengkar; 

4.3. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat; 

4.4. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk; 

4.5. Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang selama beberapa hari; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019, dimana Tergugat marah dan curiga 

bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, akhirnya Penggugat 

merasa tersinggung dan tidak terima dengan kejadian tersebut, maka Penggugat 

memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat; 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana 

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga  

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; 

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

Berdasarkan  alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat  bermohon kepada Ketua 
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Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili 

perkara ini, dan  selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Paundra Suryadin bin Asdin 

Suryadin) terhadap Penggugat (Nita Puluhulawa binti Ahya Puluhulawa); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; 

Subsider: 

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap 

ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa 

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas 

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai 

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud   dan  

isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 

alat-alat bukti berupa: 

 

A. Surat: 

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/17/X/2015 yang 

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Ternate Selatan, Kota Ternate  tanggal 08 Oktober 2015  telah  dicocokkan dan 

sesuai dengan aslinya,   telah dinazegelen,  bukti ( P ); 

B. Saksi: 

I. Yudin Malanua, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, 7 Agustus 1977, umur  41  

tahun,  Agama  Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SLTP, 

bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 11, RW 04, Kelurahan Bitung 

Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan Tergugat 

sebagai suami Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Tergugat sampai dengan sekarang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang 

sekarang dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa rumah tanggga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak 3 (tiga) 

tahun yang lalu; 

- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

adalah karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan Saksi sudah 

berkali-kali melihat Tergugat minum minuman keras cap tikus dan Saksi 

melihat Tergugat meminumnya di rumah; 

- Bahwa Penggugat sering melarang Tergugat untuk minum minuman keras, 

bahkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut; 

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh 

dengan pria lain, bahkan setiap ada tamu yang datang ke rumah pasti 

Tergugat menuduh kalau itu adalah selingkuhan Penggugat padahal ada 

beberapa orang yang datang bertamu; 

- Bahwa Saksi juga melihat Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat 

dengan mengatakan babi dan pemai; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

April 2019; 
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- Bahwa Saksi sudah pernah berkali-kali menasehati Penggugat dan Tergugat 

untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat 

meskipun telah di sumpah dengan Alquran untuk tidak akan minum lagi, 

tetapi tetap dilanggar oleh Tergugat; 

II. Ocin Harun, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, 1 Januari 1972, umur  47  tahun,  

Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal 

di Lingkungan IV, RT 11, RW 04, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan 

Maesa, Kota Bitung: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan kenal Tergugat 

sebagai suami Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Tergugat sampai dengan sekarang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang 

sekarang dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa rumah tanggga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak beberapa 

bulan setelah menikah; 

- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

adalah karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan Saksi sudah 

berkali-kali melihat Tergugat minum minuman keras cap tikus dan minuman 

keras lainnya dan Saksi melihat Tergugat meminumnya di rumah; 

- Bahwa Penggugat sering melarang Tergugat untuk minum minuman keras, 

bahkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut; 

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh 

dengan pria lain, karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan kepada 

Penggugat; 

- Bahwa Saksi juga melihat Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat 

dan Saksi pernah melihat tanda memar di bagian wajah Penggugat akibat 

pukulan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

April 2019 dan yang pergi tinggalkan rumah adalah Penggugat; 
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- Bahwa meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN    HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang terurai di atas; 

   Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa 

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut 

harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat 

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang 

dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Kecamatan Ternate Selatan, Kota 

Ternate sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 

ayat 1 angka 4 R. Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai 

dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri dan relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian 

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2015, telah hidup bersama dengan 

bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, 

Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan telah dikaruniai seorang anak yang 

sekarang di asuh oleh Penggugat; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu 

sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, 

Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain dan 

Tergugat telah bersikap kasar dan sering memaki Penggugat dengan 

mengatakan “pemai dan babi” setiap kali bertengkar dengan Penggugat, 

Tergugat juga telah memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 

2019 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat; 

- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan 

lagi; 
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Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala  

salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya 

tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara 

suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi 

dikuatkan dengan kepergian Penggugat dari rumah kediaman, sehingga perkawinan 

yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing 

sudah tidak saling memperdulikan lagi; 

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri 

sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak 

saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara 

keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang 

demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan 

kemudaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak 

suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudaratan itu harus 

dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai 

berikut:   

.لــح  االمـفـــا ســد  مـقـــد م  عـلى  جـلب  المـصـــ  أد ر  

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan 

dari pada mengejar   kemaslahatan (yang belum jelas)”. 

    
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan 

berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak 

harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun 

kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana 

yang dimaksud Pasal 1  ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit 

diwujudkan; 
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Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya 

diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang 

diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu 

suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih 

sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;  

  Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  telah  berhasil membuktikan dalil-

dalilnya,  ternyata  dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf 

(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi 

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan 

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan 

karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang 

menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan 

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah 

cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan  gugatan  Penggugat  tanpa  

hadirnya  pihak  Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka 

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam 

perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;                                                

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Paundra Suryadin bin Asdin 

Suryadin) terhadap Penggugat (Nita Puluhulawa binti Ahya Puluhulawa); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal  11 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh  kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai     

Ketua     Majelis,     Hizbuddin     Maddatuang,    S. H,  M. H.  Dan   Nurafni Anom, 

S. HI.  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota, putusan  tersebut  diucapkan  

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  oleh  Ketua Majelis tersebut dengan 

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jane, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota I,                                                                Ketua Majelis 

 

 

    Hizbuddin Maddatuang, S. H, M. H.                                   Asmawati Sarib, S. Ag. 

 

  Hakim Anggota II, 

                  

 

    Nurafni Anom, S. HI.                 

 

 

 

                    Panitera Pengganti, 
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                                                                                    Jane, S.H. 

Rincian biaya perkara :    

- Pendaftaran    Rp30.000,00              

- Proses     Rp60.000,00      

- Panggilan    Rp250.000,00             

- Redaksi     Rp10.000,00 

- Meterai     Rp6.000,00 

Jumlah     Rp366.000,00 

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).  

 


