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ABSTRAK 

Nama   : Salma 

Judul Penelitian : Implementasi Tugas Dan Kewajiban Keacaraan Hakim Pada 

Pengadilan Agama Manado (Analisis Perspektif Hadis Nabi 

Saw) 

 

Penelitian ini berkenaan dengan studi salah satu aspek dari syari’at Islam yaitu 

mengenai Hadis Nabi Saw yang terkait dengan tugas dan kewajiban keacaraan hakim. 

Pokok permasalahan adalah bagaimana petunjuk-petunjuk pelaksanaan beracara yang 

menjadi tugas dan kewajiban hakim yang terumuskan dalam hadis-hadis Nabi Saw 

dan sejauh mana implementasi dari tugas dan kewajiban keacaraan hakim tersebut. 

Masalah ini dilihat dengan pendekatan normatif dan deskriptif  dan dibahas dengan 

metode penggabungan deduktif dan induktif. 

 Hadis-hadis Nabi Saw. menegaskan bahwa hakim harus menjadikan al-Qur’an 

dan hadis Nabi Saw sebagai undang-undang dalam segi formil maupun dalam segi 

materil. Dengan kata lain bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara berkewajiban 

untuk berpedoman pada al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. Dalam rangka implementasi 

dari tugas dan kewajiban itu, hakim pun berkewajiban melakukan upaya-upaya 

seperti berijtihad, mengetahui dengan baik perkara-perkara yang akan diadili, 

menghadirkan saksi yang adil, mengendalikan diri / dapat menstabilkan emosi selama 

proses persidangan, melayani para pihak yang berperkara secara adil, meminta 

keterangan sesuai dari pihak yang berperkara sesuai fakta dan meminta alat bukti 

keterangan, berpihak kepada yang kuat keterangan dan alat buktinya, mengambil 

keputusan dengan penuh kearifan dan lain-lain. 

 Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam sangat menganjurkan agar para hakim 

dapat mempedomani ajaran yang asasi baik al-Qur’an maupun yang telah dituntunkan 

oleh Nabi Saw. Pada akhirnya, diharapkan dapat memutuskan suatu perkara dengan 

memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan di pengadilan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Dalam kehidupan sosial masyarakat, hubungan antar individu tidak selamanya 

harmonis, antar individu yang satu dengan individu yang lain sering terjadi 

disharmonisasi bahkan berwujud persengketaan. Disharmonisasi dan persengketaan 

disebabkan bermacam- macam faktor, namun pada pokoknya menurut bahasa hukum, 

ada dua macam, yaitu faktor perdana dan faktor perdata. Disharmonisasi dan 

persengketaan antar individu pada era modern, terutama pada masyarakat maju, 

umumnya berproses sampai ke lembaga Peradilan. Dengan kata lain, mereka saling 

menggugat atau menutut antara satu pihak lain di Pengadilan melalui sebuah sidang 

Pengadilan untuk mencari dan mendapatkan putusan dan ketetapan hukum yang adil 

mengenai yang mereka persengketaan dan perkarakan. 

 Keadilan merupakan sebuah kebutuhan masyarakat, teristimewa bagi orang 

yang berperkara karena itu dalam ilmu hukum, orang yang berperkara disebut pencari 

keadilan. Oleh sebab keadilan merupakan kebutuhan orang yang berperkara dan 

masyarakat secara keseluruhan, lahirlah teori-teori tentang keadilan. Ahli-ahli hukum 

dengan berlandaskan pada pentingnya pencapaian/tegagknya keadilan bagi pihak 

berperkara dan masyarakat pada umumnya, merumuskan bagaimana sebenarnya 

wujud keadilan itu. Dalam arti keadilan dengan wujud bagaimana sifat atau 

bentuknya yang dibutuhkan dan ditambahkan masyarakat itu, mereka bersedia 

berkorban dengan moral dan materil semampu mereka untuk mencapainya, 



3 

 

 

menyaksikan dan merasakannya. Masyarakat paham dan yakin bahwa dengan 

ketercapaian keadilan ditengah-tengah mereka, niscaya hidup dan kehidupan mereka 

akan tenteram dan pada gilirannya menjadi sejahtera. 

 Dalam Islam, keadilan memang sangat menonjol keberadaan dan 

kedudukannya. Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam berulang-ulang 

menyinggung kata adil atau keadilan )العدل( . Al-Quran menyebut kata )العدل( 

dengan segala derivasinya sebanyak dua puluh lima kali dalam berbagai surah1. Jadi 

artinya, keadilan itu menjadi perhatian Allah swt agar terwujud dalam kehidupan 

manusia, baik kehidupan individual, kerumahtanggaan/keluarga, maupun 

kemasyarakatan, dan baik yang berkaitan dengan privasi maupun publik. Dengan kata 

lain, bahwa Allah Swt menginginkan keadilan itu terwujud dalam segala  segmen dan 

lini kehidupan manusia. Karena itu Allah Swt dalam kitab sucinya itu, tidak hanya 

menyinggung akan pentingnya dan manfaat penegakan keadilan, tetapi sekaligus 

menerangkan bagaimana cara mencapai keadilan itu, yang dalam ilmu hukum 

(dewasa ini) disebut hukum acara. 

 Allah Swt berfirman dalam al-Quran, antara lain: 

- Q.S. an-Nisa (4) : 58 sebagai berikut : 

 
1Jumlah 25 tersebut adalah hasil hitungan penulis yang penulis hitung dalam kitab Fath al-

Rahman, Susunan Faydullah al-Maqdisiy, yang diterbitkan oleh Penerbit al-Ahliyyah Beirut  Lebanon 

pada Tahun 13 Hijriyah    
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............ ⬧◆ ☺⬧ ⧫✓⧫ 

  ❑☺⧫ 

➔  ............   

Terjemahnya : 

“..... Apabila menetapakan hukum diantara manusia , supaya kamu menetapkan 

dengan adil ....”.2 

- Q.S. al-Thalaq (65) : 2  sebagai berikut : 

 ......... ◆ ◆⬧ ⧫ 

 ❑☺◆ 

◼  . ...  

Terjemahnya : 

“.... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah ...”.3 

 Di samping itu, bersama sumber ajaran Islam yang lain, yaitu hadis Nabi Saw, 

juga banyak yang menyinggung tentang keadilan, pentingnya keadilan dan 

bagaimana menegakkannya. Bahkan penyinggungan konsep keadilan yang 

ditampilkan hadis-hadis Nabi Saw lebih bersifat detail atau bersifat petunjuk 

 
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah / Penafsir Al-Qur’an, 1971, h. 128.  

 
3Ibid, h. 946  
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pelaksanaan dari yang dikemukakan al-Qur’an. Hal ini memang seharusnya 

demikian, mengingat hadis Nabi Saw berfungsi sebagai penjelas (bayan) bagi banyak 

konsep ajaran dalam al-Qur’an4. Melalui hadis-hadis Nabi Saw, khususnya yang 

bermuatan riwayat, diketahui hal mana keadilan itu bukan hanya bersifat konseptual 

idealita, melainkan juga bersifat praktikal realita. Keadilan tidak hanya tersebutkan 

menjadi matan hadis belaka, tetapi langsung teraplikasikan ditengah-tengah 

masyarakat. Nabi Saw, menyabdakan tentang konsep keadilan, pentingnya dan 

manfaat keadilan dan bagaimana mewujudkannya; beliau kemudian sekaligus 

menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Nabi Saw telah memaklumatkan akan 

dirinya sebagai pribadi yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan dan yang tentu 

harus dicontoh oleh umatnya, teristimewa penegak hukum ; dengan sabdanya sebagai 

berikut : 

  سرقت لقطعت يدها ابنتيلو ان فاطمة   

Artinya :  

“Andaikata Fatimah anak perempuan saya yang mencuri, niscaya dia juga 

aku potong tangannya.”5 

Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman R.I. Tahun 1974 

ditetapkan empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilam Militer, 

Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan latar belakang 

 
4Siha al-Qur’an, Misalnya Q.S. al-Nahl  (16) : 44     

 
5H.R Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah   
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masyarakat Indonesia yang heterogen ditilik dari segi idiologi, keyakinan keagamaan 

dan karakteristik kultural; keempat lembaga peradilan yang ditetapkan undang-

undang tersebut, dinilai telah signifikan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum dan 

keadilan hukum masyarakat dengan latar belakang heterogen itu. 

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan khusus, yaitu pengadilan khusus bagi 

umat Islam, sebagaimana tiga badan peradilan yang lainnya, telah dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, Pengadilan Agama selama ini, baik secara 

administatif maupun yustisial telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai 

undang-undang dan peraturan – peraturan lain terkaitnya. Namun suatu hal yang 

secara Syar’iyyi menjadi problematik bagi Pengadilan Agama sebagai Pengadilan 

khusus umat Islam, khususnya Majelis Hakim yang memindahkan suatu perkara ; hal 

mana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban peradilan, yaitu persidangan perkara, 

menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), di tuntut juga 

untuk senantiasa mempedomani hadis-hadis Nabi Saw. Yang relatif telah 

memberikan petunjuk-petunjuk beracara. 

Pengadilan Agama Manado dengan latar belakang jumlah perkara yang relatif 

banyak dan dengan jumlah tenaga hakim yang terhitung masih sedikit, lagi sebagian 

berusia lanjut ; serta pencari keadilan (warga masyarakat yang datang berperkara) 

dengan tingkat budaya yang maju / modern, terbuka, berani, berwawasan kota metro 

politan, pendatang dan lain-lain, patut menjadi pertanyaan, apakah dengan latar 

belakang tersebut, Hakim ketika mengadili sebuah perkara mampu melaksanakan 
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tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kehakiman, khususnya tugas dan keacaraan 

sebagaimana yang tertuang dalam hadis-hadis Nabi Saw. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah pokok yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana petunjuk-petunjuk pelaksanaan beracara yang menjadi tugas dan 

kewajiban hakim yang terumuskan dalam hadis-hadis Nabi Saw. 

2. Sejauh mana implementasi tugas dan kewajiban keacaraan Majelis Hakim pada 

Pengadilan Agama Manado selama ini menurut perspektif hadis-hadis Nabi Saw. 

C. Hipotesis 

 Dengan mengacu pada hadis-hadis Nabi Saw, khususnya yang bersifat ahkam 

untuk menghubungkan dengan pokok permaslahan penelitian seperti yang telah 

dimaksudkan tersebut, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Bahwa hadis-hadis Nabi Saw, relatif telah memberikan tuntunan beracara 

yang komprehensif, baik dari segi prosedural maupun dari segi perfromenca 

hakim. 

2. Bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban keacaraan hakim pada Pengadilan 

Agama Manado, belum sepenuhnya sesuai dan sejalan dengan apa yang telah  

tertuang di dalam hadis-hadis Nabi Saw. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun pokok-pokok bahasan yang dapat memberikan gambaran lingkup 

pembahasan dari kajian ini, peneliti membatasinya pada aspek implementasi tugas 
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dan kewajiban keacaraan hakim (analisis perspektif hadis Nabi Saw) yang terfokus 

pada Pengadilan Agama Manado.  

E.Tujuan dan Kegunaan 

      1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mendeskripsikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan beracara dalam suatu 

proses persidangan perkara yang telah terumuskan dalam hadis-hadis Nabi 

Saw. 

b. Untuk mendeskripsikan sejauh mana Majelis Hakim pada Pengadilan Agama 

Manado telah mengimplementasikan tugas dan kewajiban keacaraan yang 

telah terumuskan dalam Hadis-hadis Nabi Saw. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut : 

a. Dapat menemukan petunjuk-petunjuk atau teori-teori beracara dalam hadis-

hadis Nabi Saw, hal mana akan merupakan sebuah petunjuk atau teori yang 

jitu, mengingat hadis-hadis itu bersumber dari seorang diri Nabi yang dijamin 

validitas teorinya. 

b. Dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang keacaraan yang 

bersumberkan dari hadis-hadis Nabi Saw, hal mana tergolong penting, 

mengingat peneliti adalah seorang Pembina Mata Kuliah Hadis pada Jurusan 

Syari’ah STAIN Manado. Di samping itu dapat menjadi bahan penelitian 

lanjutan bagi peminat Ilmu Hadis lainnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MANADO 

 

A. Dasar Hukum Pembentukan, Ketenagaan dan Wilayah Hukum Pengadilan 

Agama Manado. 

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Manado 

Pengadilan Agama Manado dibentuk berdasarkan :6 

1. Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 (lembaran Negara 

nomor 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar  Jawa dan Madura; 

2. Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  di Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku dan Irian Barat. 

Peradilan Agama yang dahulunya disebut Peradilan Islam sudah ada di 

berbagai tempat di Indonesia, yang menurut pakar sejarah peradilan sudah ada sejak 

abad ke XIV tetapi masih terbatas pada Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. 

 
6Arsip Pengadilan Agama Manado  
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Pada tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1957 yang 

merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 maka didirikan 

Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Dan dengan 

dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku dan Irian Barat, maka sebagai realisasi dari pada peraturan Menteri Agama 

tersebut pada tahun 1967 di Sulawesi Utara tepatnya di Manado dibentuk Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah Manado yang merupakan kehendak dan tuntutan warga 

masyarakat Manado khususnya mereka yang beragama Islam. 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Manado pada saat itu berada di 

bawah wilayah jawatan Peradilan di Ujung Pandang, sejak diresmikannya pada 

tanggal 25 Juli 1967, dalam menjalankan fungsinya menghadapi berbagai masalah 

antara lain jumlah personil pegawai belum mencukupi beban kerja yang ada, sarana 

dan prasarana yang masih sangat kurang serta belum mempunyai gedung perkantoran 

sendiri, sehingga sering berpindah-pindah tempat. 

Pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1972 ketika Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah Manado dijabat oleh K.H.A.R. Albukhari menumpang 

di Kantor Jawatan Penerangan Agama Kabupaten Manado dan Minahasa Jalan Sam 

Ratulangi Nomor 1 Manado. 

Pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1975 ketika dijabat oleh Almarhum 

Abdul Kadir M. Ellong BA menumpang di rumahnya di Kelurahan Istiqlal Manado 

dan di penginapan PHI Manado. 
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Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977 ketika dijabat oleh Almarhum 

K.H. Nurhasan Naser menumpang di Kantor Wilayah Departemen Agama Sulut Jalan 

Sam Ratulangi Nomor 1 Manado. 

Pada tahun 1977 telah resmi menempati Kantor Balai Sidang Pengadilan 

Agama Manado di Kelurahan Ranomuut (sekarang Kelurahan Malendeng) Jalan 

Cendrawasih Nomor 2 Manado Sulawesi Utara yang dibangun dengan dana APBN. 

Peradilan Agama Manado adalah salah satu dari empat lingkungan Peradilan 

Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana 

yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989, maka Peradilan Agama sudah disejajarkan dengan Peradilan yang lain 

sedangkan Pengadilan Agama adalah mempunyai kewenangan mengadili perkara-

perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu yaitu mereka yang beragama 

Islam. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama 

oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Peradilan Agama 

oleh Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan fungsi dan 

kewenangannya sejak awal sampai pelaksanaan putusannya. Dengan demikian untuk 

memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini ditetapkan 

adanya Jurusita/Jurusita Pengganti, namun sampai saat ini untuk Jurusita di 

Pangadilan Agama Manado belum terealisasi. 

2. Ketenagaan Pengadilan Agama Manado 

2.1. Ketua Pengadilan Agama 
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     Tabel I : Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Manado 

   

No NAMA GOL 

TERAKHIR 

PENDIDIKAN 

(TERAKHIR) 

TAHUN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

K.H.A.R. Al-Buchari 

Abdul Kadir Elong BA 

K.H. Nurhasan Nasir 

K.H.A. Kadir Abraham 

Drs.H.M. Hasan Haji 

Muhammad 

Drs.H.Sofyan A.Lahilote 

Drs. A. Dahlan 

Drs.H.Sofyan A.Lahilote 

Drs.Iskandar Paputungan 

Drs.H.M.Nurdin 

A.Rasyid, SH.,MH 

 

II/a 

II/b 

III/c 

III/c 

III/d 

 

III/d 

IV/a 

IV/a 

IV/a 

IV/c 

SLP 

Sarmud 

Mualimin 

Zuama’ 

SL.IAIN 

 

SL.SOSPOL 

SL.IAIN 

SL.SOSPOL 

SL.IAIN 

S2 Hukum 

 

1967-1972 

1972-1975 

1975-1978 

1979-1983 

1983-1985 

 

1985-1990 

1990-1995 

1996-2002 

2002-2007 

2008-sekarang 

 Sumber data : Pengadilan Agama Manado 

2.2. Tenaga Administrasi 

Tabel II : Daftar Nama Tenaga Administrasi PA Manado 

NO 

 

 

NAMA GOL PENDIDIKAN 

(TERAKHIR) 

KETERANGAN 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11.  

 

 

  

Drs.Arpan Walahe 

Irma Tadju 

Andriani 

Ratuwalangon,SH 

Ramlia Hamzah, S.Ag 

Dra.Zulianti Bakari 

Zuhaidah Selong, SH 

Fatmah Adam 

Hamdan A. Basyir 

Andi Chandra 

Mokolintad 

Rahmi Aulia Lestari 

Andi Hamriah Hamzah 

III/d 

III/b 

III/b 

 

III/b 

III/a 

III/a 

II/d 

III/b 

II/a 

 

II/a 

II/a 

S1 Syari’ah 

S1 Syari’ah 

S1.F.Hukum 

 

S1 Syari’ah 

S1 Syari’ah 

S1  

SLTA 

SMAN 

SMA 

 

MAN 

D3 

Wasek 

Kaur. Umum 

Kaur.Keuangan 

 

Kaur Kepeg. 

Staf/Bendahara 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Sumber data : Pengadilan Agama Manado 

2.3. Tenaga Teknis 

a. Hakim 

Tabel III : Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Manado 

NO NAMA GOL PEND KETERANGAN 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Drs.H.M.Nurdin A.Rasyid, 

SH.,MH 

H. Nurdin Subuhana, S.Ag 

Alimin A. Sanggo, SH 

Drs. H. Maddatuang 

IV/c 

 

IV/b 

IV/a 

IV/a 

S2 Hukum 

 

SL.IAIN 

S1 Hukum 

SL.IAIN 

Ketua PA Hakim 

 

Wakil Ketua PA 

Hakim 

Hakim 
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5. 

6. 

3.  

Mahmud, SH., MH 

Risyam K., S.Ag, MH 

 

III/d 

IV/a 

 

S2 Hukum 

S2 Hukum 

 

Hakim 

Hakim 

Sumber data : Pengadilan Agama Manado 

b. Kepaniteraan 

Tabel IV : Daftar Nama Panitera Pengadilan Agama Manado 

NO NAMA GOL PEND KETERANGAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.  

Drs. Azil Makatita 

Hj. Rusna Poli, SH 

Drs. Arfan Walahe, MH 

Rosna Ali, S.Ag 

Bambang Suroso, SH 

Abdul Munir Makka, S.HI 

Zaenal A. Sofyan, SH 

Hizbuddin Madda  

Asmawati Sarib, S.Ag 

Indah Abbas, S.HI 

Dewi A. Kasim, SH 

Aminah Sri Astuti, S.EI 

Andi Fahrurrazi, S.HI 

IV/a 

III/d 

III/d 

III/b 

III/b 

III/b 

III/c 

III/a 

III/a 

III/a 

III/a 

III/a 

III/a 

S1 Syari’ah 

S1 Hukum 

S2 Hukum 

S1 Syari’ah 

S1 Hukum 

S1 Syari’ah 

S1 Unsrat 

S1 Hukum 

S1 Syari’ah 

S1 Syari’ah 

S1 Hukum 

S1 EI 

S1 Syari’ah 

Panitera/Sekretaris 

Wakil Panitera 

Wakil Sekretaris 

Panmud Gugatan 

Panmud Hukum 

Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti 

Panti Lokal/Cakim 

Panti Lokal/Cakim 

Panti Lokal/Cakim 

PNS Cakim  

PNS Cakim  

PNS Cakim 

Sumber data : Pengadilan Agama Manado 

c. Kejurusitaan 

Tabel V : Daftar Nama Jurusita Pengadilan Agama Manado 

NO NAMA GOL PEND KETERANGAN 

1. Djufrianto Antu II/c SMAN Jurusita  
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2. 

3. 

4. 

5. 

Ridwan Olii, SH 

Sukarni Suma, S.HI 

Jamila Lasama 

Hamdan Basjir 

III/a 

III/b 

III/b 

III/b 

 

S1 Hukum 

S1 Syari’ah 

PGAN 

SMA 

Jurusita  

Jurusita P 

Jurusita P 

Jurusita P 

 

Sumber data : Pengadilan Agama Manado 

Tabel VI : Daftar Nama Pejabat Struktural dan Fungsional pada PA Manado 

Daftar Nama Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Agama Manado 

Ketua     : Drs.H.M.Nurdin A.Rasyid, SH.,MH 

Wakil    : H. Nurdin Subuhana, S. Ag 

 Hakim    : 1. Alimin A. Sanggo, SH 

      2. Drs. H. Maddatuang 

                                                          3. Mahmud, SH., M.Hum 

       4. Risyam K, S.Ag., MH 

Panitera/Sekretarisa  : Drs. Azil Makatita 

Wakil Panitera   : Hj. Rosna Poli, SH 

Wakil Sekretaris   : Drs. Arfan Walahe, MH 

Panitera Muda Gugatan  : Rosna Ali, S.Ag 

Panitera Muda Permohonan : - 

Panitera Muda Hukum  : Bambang Suroso, SH 

Kepala Urusan Kepegawaian : Ramlia Hamzah, S.Ag 

Kepala Urusan Keuangan  : Andriani Ratuwalangon, SH 

Kepala Urusan Umum  : Irma Tadju, S.HI 
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Panitera Pengganti   : 1. Abdul Munir Makka, S.HI 

                                                    2. Zaenal A.Sofyan, SH 

Jurusita    : Djufrianto Antu 

Jurusita Pengganti   : 1. Hamdan Basjir 

       2. Ridwan Olii, SH 

       3. Sukarni Suma, S.HI 

       4. Jamila Lasama7 

3. Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manado 

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Manado terdiri dari seluruh 

wilayah Kota Manado dan sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Minahasa yang 

masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Manado. Untuk wilayah Kota Manado 

terdiri dari 9 (sembilan) wilayah Kecamatan dan 87 Kelurahan. 

1. Wilayah Kota Manado : 

-      Kecamatan Wenang   = 12 kelurahan 

- Kecamatan Tikala   = 12 kelurahan 

- Kecamatan Malalayang  =   9 kelurahan 

- Kecamatan Wanea   =   9 kelurahan 

- Kecamatan Bunaken   =   8 kelurahan 

- Kecamatan Singkil   =   9 kelurahan 

- Kecamatan Tuminting   = 10 kelurahan 

- Kecamatan Sario   = 11 kelurahan 

 
7Sumber data Kantor Pengadilan Agama Manado tanggal 23 Nopember 2009.  
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- Kecamatan Mapanget   =   7 kelurahan 

2. Sebagian wilayah Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari : 

-      Kecamatan Kauditan  =  11 desa 

- Kecamatan Kema  =  8 desa 

- Kecamatan Airmadidi  =12 desa 

- Kecamatan Dimembe  =21 desa 

- Kecamatan Likupang  =28 desa 

- Kecamatan Wori  =18 desa 

- Kecamatan Tombulu   =  8 desa 

3. Sebagian wilayah Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari : 

- Kecamatan Pineleng  = 14 desa8 

B. Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Agama 

Pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama mempertegas kedudukan dan 

kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksana 

kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Penegasan ini dapat disimak 

dalam rumusan konsideran c dan e serta pasal-pasal. Dalam konsideran c dirumuskan 

bahwa : 

“ Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan 

kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.9  

 
8Profil Pengadilan Agama Manado Tahun 2009. 

 
9Ibid., h. 9.  
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Dari rumusan ini ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah 

satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan 

keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Untuk memperjelas peran dan 

fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman, huruf e konsideran menegaskan :  

“ … dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan 

dan hukum acara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.10 Kemudian pada 

penjelasan umum angka 1, dipertegas lagi fungsi kekuasaan lingkungan Peradilan 

Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman hanya meliputi bidang tertentu.  

 Dengan demikian kedudukan dan fungsi lingkungan Peradilan Agama sama 

atau sederajat kedudukannya dengan  lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing dari lingkungan peradilan 

mempunyai sasaran pelayanan hukum, khususnya Peradilan Agama merupakan 

lembaga yang berfungsi dalam melayani kebutuhan hukum umat Islam. Dalam hal ini 

ditegaskan pada pasal 2 yaitu sebagai berikut : 

 “ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.11  

Sejajar dengan ketiga lingkungan peradilan yang telah disebutkan di atas, 

didudukkanlah lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana 

 
10Ibid., h. 10. 

  
11Ibid., h. 11. 
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kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 UU No. 14 

Tahu 1970 di lingkungan Peradilan Agama, diundangkanlah UU No. 7 Tahun 1989. 

Dalam Bab I pasal 2 Jo. Bab III pasal 49 ditetapkan tugas dan kewenangannya untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata. 

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; 

c. Wakaf dan shadaqah.12 

 

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam adalah erat relevansinya dengan asas “ 

personalitas ke-Islaman” yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan 

lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam. Di luar perkara-

perkara  perdata Islam bidang perkawinan, kewarisan, wasian dan hibah serta wakaf 

dan shadaqah, Pengadilan Agama tidak  berwenang memeriksa apalagi sampai 

memutus perkaranya. Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat 

absolut  dalam arti kata “apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi 

suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa 

dan memutus perkara”.13 

Untuk melengkapi uraian mengenai kedudukan Pengadilan Agama sebagai 

salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu diperjelas secara singkat 

 
12Ibid., h. 27. 

  
13M. Yahya Harahap, op. cit., h. 29  
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mengenai pembinaan. Pembinaan Pengadilan Agama diatur dalam Bab I bagian 

keempat, dan hanya terdiri satu pasal yakni pasal 5 (lima). Akan tetapi selain daripada 

itu, dijumpai lagi dalam pasal 12 yang juga mengatur tentang pembinaan dan 

pengawasan. 

(1) Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah 

Agung; 

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan 

oleh Menteri Agama.14 

Dalam pasal 12 ditegaskan  bahwa pembinaan terhadap hakim dengan tetap 

memberikan ruang gerak kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara, adalah 

sebagai berikut : 

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai 

negeri dilakukan oleh Menteri Agama; 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara.15  

Jika ketentuan yang telah diatur dalam dua pasal tersebut di atas, maka 

masalah yang berkenaan dengan pembinaan di lingkungan Pengadilan Agama terdiri 

dari tiga macam pembinaan, yaitu sebagai berikut : 

 
14Undang-undang Peradilan Agama, op. cit., h.12. 

 
15Ibid., h. 14. 
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1. Pembinaan Teknis oleh Mahkamah Agung 

Pembinaan teknis Pengadilan Agama adalah wewenang Mahkamah Agung 

RI, meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan jalannya 

peradilan yang meliputi “penerimaan perkara, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan 

putusan”16 Ringkasnya, segala masalah yang meliputi fungsi dan kewenangan 

mengadili perkara adalah masalah yang berkenaan dengan teknis peradilan. Segi 

inilah yang masuk dalam pembinaan Mahkamah Agung. 

2. Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan 

Jika masalah peradilan  tidak termasuk dalam  hal-hal teknis, maka hal tersebut 

masuk dalam wilayah kewenangan Menteri Agama. Berbicara mengenai fungsi 

Menteri Agama membina organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama, difokuskan pada pembinaan lembaga peradilannya. 

Membenahi dan menyempurnakan struktur organisasi peradilan agar organisasinya 

benar-benar dapat mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama 

di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 

3. Pembinaan dan Pengawasan Umum Hakim sebagai Pegawai Negeri. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap hakim sebagai pegawai negeri 

dilakukan oleh Menteri Agama. Hal ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU No. 7 Tahun 

1989 yang menegaskan “ pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai 

 
16M. Yahya Harahap, op. cit., h. 94 
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pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama”.17 Dalam hal tertentu tidak 

selamanya pembinaan dan pengawasan dilakukan sendiri oleh Menteri Agama atau 

Mahkamah Agung. Adakalanya membina jalinan kerjasama disebabkan sulitnya 

memisahkan fungsi dan kedudukan Pengadilan Agama dari suatu teknis peradilan 

dengan bidang organisasi pada satu segi, serta sulitnya memisahkan fungsi dan 

kedudukan hakim sebagai pegawai negeri dan aparat penegak hukum pada segi lain. 

Karena sulit membedakan unsur mana yang teknis peradilan dan mana yang 

organisasi peradilan serta bagian mana kedudukan pegawai negeri berhadapan dengan 

kedudukan hakim sebagai pejabat penegak hukum, maka dalam hal-hal tertentu 

diperlukan jalinan hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Menteri 

Agama. Hubungan kerjasama dalam berbagai tindakan tertentu dapat dijumpai dalam 

beberapa pasal UU No. 7 Tahun 1989. 

C. Eksistensi Pengadilan Agama 

Keberadaan Pengadilan Agama di tengah-tengah masyarakat muslim 

merupakan sebagai pengokoh untuk menciptakan kesatuan hukum dalam rangka 

sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. Sebelum di berlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, maka dijumpai keanekaragaman peraturan yang mengatur 

lingkungan Peradilan Agama. Keanekaragaman peraturan itu tidak saja 

menggambarkan keanekaragaman itu sendiri, tetapi juga ketidakseragamnya 

kewenangan yurisdiksi. Padahal ciri utama sifat keberadaan Pengadilan Agama 

 
17Undang-undang Peradilan Agama, loc. cit., h.14.  
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digantungkan kepada dasar keuniversalan Islam. Namun prakteknya terdapat 

perbedaan jangkauan yurisdiksi antara satu daerah dengan daerah lain sepanjang 

mengenai warisan dan hibah. Sebagai contoh, bagi masyarakat Islam yang berada di 

daerah Jawa dan Madura diterapkan hukum warisan adat yang dimasukkan ke dalam 

yurisdiksi lingkungan Peradilan Umum. Sementara masyarakat Islam di luar Jawa 

dan Madura, diberlakukan hukum waris Islam (faraidh)  dan lingkungan peradilan 

yang mengadilinya dimasukkan ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Dengan 

lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka hukum  yurisdiksi yang demikian 

itu dilebur dalam satu kesatuan hukum lingkungan Pengadilan Agama yang meliputi 

segala segi mulai dari kesatuan keseragaman susunan, kekuasaan dan hukum acara 

termasuk kesatuan dan keseragaman kewenangan yurisdiksi. 

Dengan hukum kesatuan  yurisdiksi, maka semakin memantapkan eksistensi 

Pengadilan Agama dalam upaya untuk mengaktualisasikan ajaran Islam yang menjadi 

bagian kewenangannya. Sehingga menafikan pelayanan hukum Islam kepada 

masyarakat secara parsial, tidak merata sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

Keberadaan Pengadilan Agama ditegakkan dengan asas-asas umum berupa 

asas personalitas ke-Islaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas 

sederhana, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan asas aktif  

memberi bantuan. 

1. Asas Personalitas Keislaman18 

 
18M. Yahya Harahap, op.cit., h. 37.  
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Asas ini mengandung pengertian bahwa yang tunduk dan yang dapat 

ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka 

yang beragama Islam. Asas personalitas ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 

ayat 1 serta penjelasan umum angka 2 alinea ketiga. Asas personalitas ke-

Islaman harus meliputi pihak yang bersengketa, keduanya harus sama-sama 

beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka 

sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan Pengadilan Agama. 

2. Asas Kebebasan/Kemerdekaan 

Asas kebebasan adalah hak pribadi para hakim untuk memeriksa dan 

memutus perkara. Pimpinan pengadilan tidak punya kewenangan untuk 

mengintervensi kekuasaan kehakiman dalam setiap proses penyelesaian 

perkara. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 dicantumkan dalam Bab I, Ketentuan 

Umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi : 

“ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara  yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum  dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum 

Republik Indonesia”.19 

 

 Tujuan memberi kebebasan bagi kekuasaan kehakiman dalam 

menyelenggarakan fungsi peradilan adalah demi tegaknya hukum dan 

keadilan. Asas kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kewenangan 

kekuasaan kehakiman, meskipun secara khusus tidak diatur dalam pasal 

tertentu Undang-undang No. 7 tahun 1989, tetapi perumusannya sekaligus 

 
19Ibid., h. 40. 
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dikaitkan dengan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Mahkamah Agung 

dari segi pembinaan teknis peradilan, administrasi dan keuangan. Fungsi 

pengawasan dan pembinaan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama tidak 

boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

3. Asas Wajib Mendamaikan 

Asas kewajiban hakim untuk “ mendamaikan pihak-pihak yang 

berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam”.20 Penegakan 

hukum di lingkungan Pengadilan Agama dijiwai dengan prinsip ke-Islaman 

yang berkenaan dengan perselisihan dan persengketaan, yaitu dengan 

pendekatan “islah”. Karena itu layak sekali para hakim Pengadilan Agama 

menyadari dan mengembang fungsi mandamaikan pihak-pihak yang 

berperkara. 

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

Dalam penerapan asas sederhana dan cepat, maka hakim dituntut 

bersikap moderasi. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan 

tergopoh-gopoh, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan 

derajat kemanusiaan. Tetapi jangan pula disengaja dilambatkan sehingga 

pelayanan hukum kepada masyarakat terbengkalai. Penerapan asas ini tidak 

boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan 

keadilan. 

 
20Ibid., h. 47. 
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5. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum21 

Setiap pemeriksaan persidangan hendaknya mempunyai nilai publikasi 

untuk umum. Yang pokok ialah sifat dan suasana keterbukaannya, dalam arti 

memperkenankan setiap pengunjung untuk menghadiri dan mengikuti 

jalannya persidangan.  

6. Asas Legalitas 

Para hakim dalam melaksanakan peran fungsi dan kewenangan 

kekuasaan kehakiman, hendaknya pula melandasi diri pada asas legalitas. 

Sebab asas legalitas ini pada hakekatnya termasuk salah satu bentuk dari yang  

asasi, yaitu berupa hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan 

hukum. Juga berkenaan dengan hak persamaan hukum. Untuk menegakkan 

hak perlindungan hukum dan persamaan hukum, maka setiap hakim harus 

menjalankan tugas berdasar pada rule of law. 

7. Asas Equality22 

Asas equality berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hokum 

sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni membedakan hak dan kedudukan 

orang di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan 

perlakuan pelayanan berdasarkan status social, ras, agama, suku, jenis 

kelamin, dan budaya. Asas equality ini diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU No 

 
21Ibid., h. 57. 

  
22Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah (Cet. I; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 44.  
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4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi : 

Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 

8. Asas Membantu Para Pencari Keadilan.23 

Asas ini diatur di dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan 

Pasal 5 ayat  (2) UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi : Pengadilan 

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23Ibid., h. 45.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada  penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk 

menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, 

menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat 

analisis data. Karena itu amat penting teori dibicarakan dalam setiap pembahasan 

penelitian kuantitatif, mengingat perannya yang dominan itu. Melihat pentingnya 

kedudukan teori dalam penelitian kuantitaif, maka merupakan sebuah keharusan 

setiap peneliti untuk memahami teori dan mengerti kedudukannya dalam 

penelitiannya. Bahkan untuk keperluan ini, peneliti dituntut untuk me-mapping teori 

dalam menemukan khazanah ilmu penegetahuan secara luas mengenai permasalahan 

yang sedang atau akan dibahas dan selanjutnya menemukan posisi penelitiannya 

dalam khazanah pengetahuan tersebut.24 

Teori dalam penelitian kuantitaif menjadi faktor yang sangat penting dalam 

proses penelitian itu sendiri. Artinya, adalah bahwa separuh dari kegiatan penelitian 

adalah proses teori atau proses berteori. Pada proses ini peneliti melakukan analisis-

 
24M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 

2005),h.25.  
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analisis deduktif untuk mencoba menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Pada 

bagian ini pula dinamakan dengan berfifkir rasional logis.25 

Metode penelitian untuk pokok permasalahan pembahasan  ini ialah 

menggunakan metode kuantitatif, walaupun tampak ada yang bersifat kualitatif, 

khususnya untuk permasalahan yang bersifat pendukung (sekunder). 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi berasal dari kata bahasa Inggeris population, yang berarti jumlah 

penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan 

menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada 

benarnya juga, karena itulah makna kata populasi yang sesungguhnya. Kemudian 

pada perkembangan selanjutnya, kata populasi menjadi amat popular, dan digunakan 

di berbagai disiplin ilmu.26 

Dalam metode penelitian kata populasi amat popular, digunakan untuk 

menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. 

Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian. 

 
25Ibid  

 
26Ibid., h.99.  
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Karena pengertian populasi yang demikian di atas, maka populasi menjadi 

amat beragam. Kalau populasi dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi 

dapat dibedakan : populasi terbatas dan populasi tak terhingga.27 Dilihat dari 

kompleksitas objek populasi, maka populasi dapat dibedakan : populasi homogen dan 

populasi heterogen. Selain itu pula, populasi juga dapat dibedakan antara populasi 

sampling dan populasi sasaran.28 

Sampel adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu 

kelompok yang lebih besar;  bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari 

untuk memperoleh informasi tentang seluruhnya; percontohan.29 Sampling dilakukan 

karena dalam penelitian sulit untuk meneliti semuanya (populasi). 

Jelaslah, bahwa dengan sampling kita memilih subjek (individu) atau objek 

(benda) yang diambil dari suatu kesatuan atau keseluruhan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai kesatuan atau keseluruhan tersebut.  

Dengan demikian, bahwa dalam upaya mendapatkan data yang valid, peneliti 

merasa cukup menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu memilih beberapa hakim 

dan staf administrasi Pengadilan Agama Manado serta pencari keadilan. 

 

 

 
27H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1983), h. 141.  

 
28Lihat Ida Bagoes Mantra dan Kasto, Penentuan Sampel, dalam Masri Singarimbun dan 

Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1984), h.108. 

  
29Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h.435. 
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B. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) 

untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.30 Pengertian dasar dari 

instrumen penelitian adalah : Pertama, instrumen penelitian menempati posisi 

teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk 

memperoleh data di lapangan. Kedua, instrumen penelitian adalah bagian paling 

rumit dari keseluruhan proses penelitian. Kesalahan di bagian ini, dapat dipastikan 

suatu penelitian akan gagal atau berubah dari konsep semula. Oleh karena itu, 

kerumitan dan kerusakan instrumen penelitian pada dasarnya tidak terlepas dari 

peranan desain penelitian yang telah dibuat itu. Ketiga, bahwa pada dasarnya 

instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi yaitu sebagai substitusi dan 

sebagai suplemen.31 Pada beberapa instrument, umpamanya angket, instrument 

penelitian menjadi wakil peneliti satu-satunya di lapangan atau wakil satu-satunya 

orang yang membuat instrumen penelitian tersebut. Oleh karena itu, kehadiran 

instrumen penelitian di depan responden (khususnya untuk instrumen angket) adalah 

benar-benar berperan sebagai pengganti (substitusi) dan bukan suplemen penelitian. 

Sebagai suplemen, instrumen penelitian hanyalah pelengkap dari sekian banyak alat-

alat bantu penelitian yang diperlukan oleh peneliti pada pengumpulan data yang 

menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri atas : angket, 

wawancara, dokumentasi dan observasi. 

 
30Ibid., h.204.  

 
31M. Burhan Bungin, op.cit., h. 94-95.  
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Pada kenyataan di lapangan, instrumen  penelitian tidak berbeda dengan 

sebuah “jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap atau menghimpun data 

sebanyak dan sevalid mungkin. Oleh karena itu, instrumen penelitian benar-benar 

harus reliabilitas dan validitas. Untuk mencapai kedua unsur ini, sebuah instrumen 

penelitian kuantitatif  harus memiliki tingkat kepekaan yang dapat dipercaya. 

Sebagai variabel penelitian ini ialah keadaan obyektif hakim dan staf 

administrasi Pengadilan Agama Manado serta masyarakat umum (pencari keadilan) 

baik orang lain maupun kerabat ( yang pernah) berperkara di Pengadilan Agama 

Manado. Instrumen penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah : 

Observasi (observation), wawancara (interview) , dan dokumentasi (documentation). 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Pada bagian ini, peneliti menentukan apa yang akan digunakan dalam 

merekam data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data harus relevan dengan 

masalah penelitian dan karakteristik sumber data serta bagaimana alasan-alasan 

rasional  mengapa metode pengumpulan data itu digunakan. 

Dalam rangka mengumpulkan data mengenai objek pembahasan dalam 

penelitian ini ditentukan metode sebagai berikut : 

1. Metode Kepustakaan/Library Research 

Yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti 

mengkaji beberapa kitab atau buku,   yaitu berupa ayat al-qur’an, kitab tafsir, 

kitab fiqh/ushul al fiqh, kitab-kitab ilmu hukum, kitab perundang-undangan 

dan terutama pada kitab-kitab hadis dan syarah hadis. 
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2. Metode Observasi (Pengamatan) 

Yang dimaksudkan metode observasi oleh peneliti ialah peneliti 

mengamati secara langsung jalannya persidangan, teristimewa sikap hakim 

dan  tingkat penerimaan pencari keadilan atau pihak yang berperkara.  

3. Metode Wawancara (Komunikasi) 

Yang dimaksudkan dengan metode wawancara dalam penelitian ini 

ialah mewawancarai beberapa orang hakim, tenaga administrasi pada 

Pengadilan Agama Manado dan pihak-pihak yang berperkara (para pencari 

keadilan). 

4. Dokumentasi (Bahan Pustaka) 

Yaitu penulis mengambil data-data yang erat kaitannya dengan 

materi/bahasan penelitian. Kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai 

studi dokumen atau “literature study”. Data yang diperlukan sudah tertulis 

atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga; dengan kata lain datanya 

sudah “jadi”, dan disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan, 

dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen 

dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monument, foto, tape, 

dan sebagainya.32 

 

 

 
32Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Pertama (Jakarta: Granit, 

2004),h. 61.  
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D. Teknik Analisa Data 

Pembuktian akan tingkat akurasi data yang dikumpulkan melalui metode 

kepustakaan dan obsevasi serta yang diolah melalui metode kualitatif  tersebut 

kemudian dianalisis dengan metode sebagai berikut : 

a. Metode Normatif 

Yang dimaksud dengan metode normatif ialah suatu metode analisis 

yang mengajukan dalil-dalil nash dari al-Qur’an dan teristimewa hadis Nabi 

Saw sebagai penyangga analisis sehingga hasil analisis yang terumuskan 

memiliki kekuatan kebenaran yang meyakinkan. Muhammad Arif Tiro 

mengatakan, kata normatif mengandung makna adanya standar kebenaran 

atau aturan-aturan hukum, yang karena itu analisis model normatif berarti 

menjelaskan apa yang seharusnya.33 Penelitian hukum yang normatif (legal 

research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan 

sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, 

perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, 

dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Itu pula sebabnya 

digunakan analisis secara kualitatif ( analisis normatif-kualitatif) karena 

datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum yang normatif ini dapat berupa 

inventarisasi hukum positif, dapat berupa usaha-usaha penemuan asas-asas 

dan dasar falsafah (doktrin/dogma) hukum positif, dan dapat pula suatu usaha 

 
33Lihat Muhammad Arif Tiro, Mencari Kebenaran: Suatu Tinjauan Filosofis (Cet. I; 

Makassar: Andira Publisher, 2002), h. 15. 
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penemuan hukum incroncreto yang sesuai untuk diterapkan guna 

penyelesaian suatu perkara tertentu.34   

b. Metode Deskriptif 

Yang dimaksudkan dengan metode deskriptif ialah suatu analisis yang 

berupa penjabaran, penjelasan, penggabungan, pengklasifikasian akan sebuah 

fakta. Muhammad Arif  Tiro mengemukakan, analisis model-model deskriptif 

adalah bersifat menjelaskan fakta dan hubungan.35 Jalaluddin Rakhmat 

mengemukakan pula, sifat penelitian deskriptif adalah bukan saja 

menggambarkan (analisis), tetapi juga menggabungkan (sintesis) dan bukan 

saja mengklasifikasikan tetapi juga mengorganisasikan.36 

Hasil analisis data melalui metode normatif dan deskriptif yang 

memperlihatkan sifat pendekatan ilmiah-cum-doctriner,37 dibahas dan 

dirumuskan dengan metode penggabungan deduktif dan induktif (deductive-

Induktive-Synthesis). Adapun yang dimaksudkan dengan metode 

penggabungan deduktif dan induktif ialah membahas dan merumuskan hasil 

analisis data dengan berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang lebih 

bersifat umum untuk kemudian dirumuskan secara lebih bersifat khusus; 

 
34Rianto Adi, op.  cit., h. 92. 

 
35Lihat Muhammad Arif Tiro, loc. cit 

  
36Lihat Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. VI; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1989), h. 26.  

 
37Istilah Pendekatan Ilmiah-cum-doctriner digunakan Mukti Ali, mantan Menteri Agama 

Republik Indonesia untuk penelitian yang bersifat menggabungkan tekstual/ayat-ayat al-qur’an sebagai 

sentral ide di satu sisi dan kontekstual/ayat-ayat al-kawni sebagai pemberi ide di lain sisi.  
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sekaligus sebaliknya membahas dan merumuskan dengan berangkat dari 

premis-premis yang lebih bersifat khusus untuk kemudian dirumuskan lebih 

bersifat umum. 
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BAB   IV 

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEACARAAN HAKIM PADA PENGADILAN 

AGAMA MANADO (ANALISIS PERSPEKTIF HADIS NABI SAW) 

 

A. Makna Adil dalam Putusan Pengadilan 

Memperhatikan ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama Bab IV Hukum Acara, Bagian Umum pasal 57, yang dalam bunyi 

diktumnya mulai kata “demi” dan seterusnya (dalam ayat 1) dan mulai kata 

“Bismillahi” dan seterusnya kecuali kata-kata diikuti dengan (dalam ayat 2) yang 

menggunakan huruf capital, menunjukkan betapa pentingnya makna adil, yakni 

betapa pentingnya hakim memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sesuai harapan 

pencari keadilan. 

Apa sebenarnya adil atau keadilan itu, terutama dihubungkan dengan putusan 

pengadilan. Adil atau keadilan yang sebenarnya memang sesuatu yang sangat halus, 

yang amat sulit dijelaskan secara utuh. Oleh sebab itu beberapa kurun yang lalu 

muncul pertanyaan : Dari mana asal keadilan? Subekti menjawabnya, ia berasal dari 

Tuhan Yang Maha Esa, namun seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan 

untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil.38 

Dalam kamus-kamus bahasa, adil berarti (1) tidak berat sebelah; tidak memihak, 

(2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Jadi kalau dikatakan 

 
38C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid I (Cet. IX; Jakarta: 

Balai Pustaka, 1992), h. 14.  
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hakim mengadili, berarti hakim memeriksa, menimbang, dan memutuskan perkara 

dengan menemukan mana yang benar dan mana yang salah.39 

Ilmuwan hukum mengatakan bahwa keadilan selalu mengandung unsur 

penghargaan, penilaian dan pertimbangan, yang karena itu lazim dilambangkan 

dengan neraca keadilan.40 Unsur penghargaan dimaksudkan ialah hakim memeriksa 

keterangan para pihak yang terajukan dalam sidang pengadilan, dan unsur 

pertimbangan dimaksudkan ialah hakim menimbang secermat mungkin mana pihak 

atau keterangan yang benar dan mana yang salah. 

Allamah al-Thaba’thaba’i dengan menafsirkan QS. Al-Nisa’ (4): 58 mangatakan 

bahwa adil sebagai hasil dari sebuah putusan peradilan adalah memberikan kepada 

yang berhak akan haknya.41 

Untuk mengukur apakah putusan pengadilan dengan memberikan kepada yang 

berhak akan haknya sesuai hakikat keadilan yang seadil-adilnya, dapat digunakan 

salah satu teori hukum yang disebut Teori Etis. Teori Etis menegaskan bahwa, isi 

hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil 

dan apa yang tidak adil.42 Teori Etis ini memandang bahwa apa yang adil dan apa 

 
39Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 7. 

  
40C.S.T. Kansil, loc. cit. Dalam Al-Qur’an Surah al-Rahman (55): 7-9; Allah Swt berfirman :: 

‘Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan 

melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu  

mengurangi neraca itu”. (Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI, 1983/1984), h. 885. 

     
41Al-Thaba’thaba’i, al-Mizan fiy Tafsir al-Qur’an, juz IV (Cet. I; Beirut Libanon: Muassisah 

al-A’laniy li al-Thabii’at, 1991 M/1411 H), h. 345. 

  
42C.S.T. Kansil, op. cit., h. 16.  
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yang tidak adil itu tergantung pada faktor subyektifitas seseorang. Ia sangat 

tergantung atas pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum, baik hukum sebagai 

subyek pengadilan maupun pihak berperkara sebagai subyek pencari keadilan. 

Teori Etis bila dibahasakan dalam bahasa ajaran Islam, maka keadilan itu 

bermakna pemenuhan atas hak bagi yang berhak berdasarkan hukum syari’at Islam 

dan derjat keimanan para subyek yang terlibat dalam sebuah perkara di pengadilan. 

Dengan demikian, pemaknaan adil dalam putusan pengadilan adalah penerapan 

dan pemenuhan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan hukum secara maksimal 

yang ditegakkan di atas landasan moral dan iman yang tinggi sehingga melahirkan 

pemuasan emosional bagi yang berhak. 

B. Konsep Syari’at Islam Terhadap Beberapa Tuntutan Upaya Hukum bagi 

Hakim 

Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara, menurut syari’at Islam, ia 

dituntut untuk menempuh upaya-upaya hukum, guna menghasilkan putusan hukum 

yang seadil-adilnya, baik seadil-adilnya menurut penilaian Allah Swt. Maupun 

penilaian manusia atau masyarakat terutama pihak yang diadili atau yang berperkara. 

Adapun tuntutan upaya-upaya hukum bagi hakim yang dimaksudkan antara 

lain adalah : (1). Upaya penerapan hukum Allah Swt; (2). Upaya penggunaan ijtihad; 

(3). Upaya pendamaian para pihak; (4). Upaya penghadiran saksi yang adil dan 

penolakan saksi yang fasik; (5). Upaya penstabilan emosi hakim; (6). Upaya 

pemberian pelayanan yang sama kepada pihak berperkara; (7). Upaya permintaan 

keterangan dan sumpah; (8). Upaya permintaan pertunjukan alat bukti; (9). Upaya 
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pemenangan yang kuat hujjahnya, dan (10). Upaya penetapan dan putusan hukum 

berdasarkan kearifan dan keimanan. 

Peneliti akan menguraikan dan memaparkan satu persatu upaya tersebut di atas, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Upaya Penerapan Hukum Allah Swt. 

Allah Swt telah mendiktumkan tuntutan kepada hakim untuk mengupayakan 

penerapan hukum Allah Swt sebagai hukum formal bagi lalu lintas peradilan 

masyarakat umumnya, pencari keadilan khususnya. Hakim yang digolongkan Allah 

Swt sebagai hakim yang mukmin sejati ialah yang mengupayakan penerapan hukum 

Allah Swt sebagai hukum formal bagi lalu lintas peradilan masyarakat umumnya, 

pencari keadilan  khususnya. Hakim yang tidak mengupayakan penerapan hukum 

Allah Swt sebagai hukum formal bagi lalu lintas peradilan masyarakat umumnya, 

pencari keadilan khususnya, Allah Swt menggolongkannya sebagai hakim yang kafir, 

zalim, dan fasik. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Maidah (5); 44,45, 47 dan 49 

sebagai berikut : 

 ⧫◆  ⧫⬧ ☺ ⧫⧫  
⬧⬧ ➔ ⧫⬧   

⧫◆  →⧫⬧ ☺ ⧫⧫  
⬧⬧ ➔ ⧫❑☺→   

⧫◆  →⧫⬧ ☺ ⧫⧫  
⬧⬧ ➔ ❑→   

◆  ◆⧫ ☺ 
⧫⧫   

Artinya : 

“ … Barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, 

maka mereka itulah orang-orang kafir…”. “Barang siapa yang tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim…”.  “Barang siapa  yang tidak memutuskan perkara 
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menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang 

fasik”. “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah…”.43 

 

 Tuntutan terhadap hakim akan upaya penerapan hukum Allah sebagai hukum 

formal bagi lalu lintas peradilan masyarakat umumnya, pencari keadilan khususnya 

didasarkan juga pada hadis Nabi Saw. yaitu sebagai berikut :   

“ Diriwayatkan dari Abu Syuraih, bahwa sebelumnya diberi kunyah (sebutan, 

nama panggilan) Abul Hakam. Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya : Allah 

itulah sebenarnya al-Hakam dan hanya kepada-Nya segala perkara dimintakan 

keputusan hukumnya ( ا ن هللا هو الحكم و اليه الحكم). Ia berkata kepada Nabi Saw : 

Sungguh kaumku apabila berselisish pendapat dalam suatu perkara, mereka 

dating kepadaku; aku memberikan keputusan hokum di antara mereka, dan 

kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Nabi bersabda : Alangkah 

baiknya hal ini apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab Syuraih, Muslim 

dan Abdullah. Nabi bertanya : siapakah yang tertua di antara mereka? Syuraih 

jawabku. Nabi bersabda : Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih (Bapak 

Syuraih). Hadis Riwayat Abu Daud dan Ahli Hadis lainnya”.44  

 

Ilmuwan, pengamat dan pemikir hukum berkebangsaan Eropa, D. Santillana 

menegaskan bahwa, hukum yang menjadi Undang-Undang Dasar masyarakat, tidak 

bisa lain dari kehendak Allah yang diwahyukan kepada Nabi Saw.45 

Hakim dalam memeriksa perkara dituntut untuk mendasarkan dan 

mempedomankan pada al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. Bila hakim memeriksa satu 

perkara yang jenis materi dan ketentuan hukumnya telah jelas dalam al-Qur’an atau 

 
43Al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit., h. 153-154. 

 
44Syaikh Muhammad al-Tamimiy, Kitab al-Tawhid alladziy Huwa Haaq-Allah ‘alay al’Abid, 

diterjemahkan oleh Yusuf Harun dengan judul “Kitab Tauhid” (Cet. III; Jakarta: Darul Haq, 1999), h. 

211-222.  

 
45Said Ramadan, Islamic Law, Its Scope and Equity, diterjemahkan oleh Badri Saleh dengan 

judul “Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam” (Cet. I; Jakarta: Firdaus, 1999), h. 43.  
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hadis Nabi Saw., maka hakim harus menetapkan dan memutuskan perkara sesuai 

ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. 

Hakim dalam memeriksa satu perkara jangan sampai membenturkan antara 

pertimbangan factor tekstual ayat dan hadis dengan factor kontekstual. Misalnya, 

dalam perkara pidana pencurian atau korupsi yang ancaman sanksi hokumnya telah 

jelas dalam al-Qur’an, yaitu potong tangan, QS. al-Maidah (5); 38.46  Jangan sampai 

karena factor kontekstual, hakim menganalogikannya dengan penjara atau mencabut 

kekuasaannya. Misalnya pula, jenis perkara perdata pembagian harta waris, yang 

ketentuan hukumnya bagian tiap ahli waris telah jelas dalam teks al-Qur’an, yaitu 

bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang  anak perempuan dan seterusnya, 

QS. an-Nisa’ (4) : 11-12.47 Jangan sampai hakim karena pertimbangan kontekstual, 

menganalogikan dengan ketentuan pembagian harta biasa. 

Perlu dihayati bahwa ketentuan-ketentuan hukum Allah seperti itu merupakan 

ketentuan hukum yang terbaik bagi manusia, yang (memang) hanya dapat dihayati 

oleh orang-orang yang yakin akan ke-Maha Adil-an dan ke-Maha Bijaksana-an Allah 

Swt.QS. al-Maidah (5) : 50.48 

Ketentuan-ketentuan hukum Allah seperti itu telah mempertimbangkan 

dimensi ruang dan waktu. Telah mempertimbangkan dimensi universalitas, yaitu 

merangkum aspek teologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, spiritual, ritual 

 
46Al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit., h. 151. 

  
47Ibid., h.101-102. 

  
48Ibid., h. 155.  
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dan lain-lain; serta dimensi eternalitas, yaitu nilai keberlakuannya untuk masa lalu, 

masa kini, dan masa datang hingga akhir zaman. 

2. Upaya Penggunaan Ijtihad 

Tuntutan upaya penggunaan ijtihad bagi hakim ketika mengadili perkara 

diisyaratkan oleh hadis Nabi Saw. sebagai berikut : 

“ Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Ia berkata : Seorang hakim apabila 

menghukum ( إ ذا حكم الحا كم) dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan 

kebenarannya, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila menghukum 

dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan kesalahan, maka ia mendapatkan 

satu pahala”.49 

 

Hadis tersebut walaupun berbunyi pernyataan dengan berisi janji balasan 

pahala, tetapi sesungguhnya mengisyaratkan sebuah perintah penting agar seorang 

hakim manakala mengadili sesuatu perkara hendaknya melakukan ijtihad terhadap 

materi perkara yang diadili dan dalam melakukannya pun harus dengan maksimal, 

sebagaimana yang digariskan dalam ilmu ushul fiqh. 

Tuntutan penggunaan ijtihad terutama di zaman modern ini terasa demikian 

makin pentingnya, sebab di zaman mana perkembangan kebudayaan dan peradaban 

manusia demikian makin progresif dan kompleks, sehingga amat mempengaruhi 

kaedah-kaedah ilmu hukum dan yang tentu saja berimplikasi kepada kedudukan, 

proses dan putusan suatu perkara. Dalam keadaan zaman seperti ini pasti akan 

berbenturan dengan sebuah materi perkara, maka hakim benar-benar dituntut 

menggunakan ijtihadnya yang prima. 

 
49Mustafa Dib al-Biga, al-Tazhib fiy Adillah Matn al-Gayah wa al-Qarib, diterjemahkan oleh 

Ulthman Mahrus dan Zainus Sholihin dengan judul, Ikhtisar Hukum-hukum Islam Praktis (Cet. I; 

Semarang: Asy Syifa’, 1994), h. 630.  
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Hakim seyogyanya mempedomani prinsip ulama salaf dalam soal penerapan 

penggunaan ijtihad seperti yang direkomendasikan Yusuf Qardhawi, bahwa bagi 

ulama salaf, ijtihad sebagai upaya ilmu dan upaya produk hukum yang mandiri yang 

disertai argumen-argumen di dalamnya, yang tidak harus sejalan dengan produk 

pemikiran siapapun, dan yang berjalan dengan dalil-dalil serta yang beroperasi 

dengan kebenaran yang handal.50 Dengan kata lain penerapan ijtihad yang 

dimaksudkan adalah upaya maksimal mengistinbathkan (menggali dan mengeluarkan 

hokum) dari sumber jiwa syari’at, yang dalam artian agar sejiwa dengan keadilan 

yang didambakan pencari keadilan. 

3. Upaya Pendamaian Para Pihak. 

Upaya perdamaian (الصلح/ السلم   ) wajib bagi hakim terutama jika perkara itu 

bersifat gugat-menggugat antara dua pihak. Dalam hal ini hakim dituntut untuk 

berinisiatif mendamikan kedua pihak. Tuntutan upaya pendamaian ini didasarkan 

pada hadis Nabi Saw. sebagai berikut : 

“Dari Abu Hurairah berkata : Nabi Saw. bersabda : Seorang membeli tanah 

dari kawannya, tiba-tiba ketika ia menggali menemukan kuali berisi emas, lalu 

ia bawa  kepada penjual tanah dan berkata : Terimalah emasmu sebab aku 

punya hanya membeli tanah dari padamu, dan tidak membeli emas. Jawab 

penjual : Aku telah menjual kepadamu tanah dan apa yang terdapat di 

dalamnya. Lalu keduanya pergi ke hakim meminta penjelasan, maka hakim 

bertanya : Apakah kalian mempunyai anak? Jawab yang satu : Aku 

mempunyai pemuda. Lalu yang kedua berkata : Aku punya gadis. Lalu hakim 

 
50Yusuf al-Qardhawi, Fiy Fiqh al-Aulawiyyat Dirasah Jadidah Fiy Daw’I al-Qur’an wa al-

Sunnah, diterjemahkan oleh Moh. Nurhakim dengan judul, Fikih Prioritas Urutan Amal  yang 

Terpenting dari yang Penting (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M/1417 H), h. 82. Dari ijtihad 

seorang hakim sangat terbuka kemungkinan lahirnya hokum baru, yakni hokum yang berbeda dengan 

hokum yang pertama atau putusan hakim lain, seperti yang biasa dilakukan Umar bin Khattab, Lihat 

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, dialih-bahasa oleh H. Kamaluddin, A. Marzuki, dengan judul Fiqih 

Sunnah, Jilid XIV (Cet. X; Bandung: PT. al-Ma’arif, 1998), h. 38-39.  
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berkata : Nikahkanlah pemuda dan gadis, sedang emas ini untuk keduanya dan 

juga bersedekah dari padanya. (HR. Bukhari dan Muslim).51 

 

Kedudukan hukum upaya pendamaian dinyatakan Nabi Saw. dalam salah satu 

hadisnya seperti berikut : 

 ما.عن عمرو بن عوف أن رسول هللا صعم قال الصلح جز بين المسلمين إال صلحا حرم حال ال واحل حرا

 رواه ابو داود و الترمذي وابن ماجه ( )

 Artinya :  

 “Dari Amr bin Auf, bahw aRasul Saw. bersabda : Perdamaian itu boleh di 

antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 

dan menghalalkan yang haram. (HR. Abu Daud, Turmuzi dan Ibnu Majah).52 

 

Pendamaian yang bermuara pada perdamaian atau islah dalam hubungan ini 

dapat diberi pemaknaan sebagaimana makna substansi perdamaian (islah) dalam QS. 

an-Nisa’ (4): 37. Menurut Rasyid Ridha bahwa makna substansi dari islah itu adalah 

sebagai berikut : 

Suatu ikhtiar pemberian pengertian kepada kedua belah pihak dengan harapan 

kiranya keduanya dapat berdamai dengan ikhlas melalui hakam (juru damai).53 

Dalam hubungan tersebut, mengandung makna bahwa hakim dituntut untuk 

berupaya menyampaikan kepada kedua belah pihak yang berpekara, bahwa berdamai 

itu adalah jalan yang amat baik, suatu sunnah yang sungguh-sungguh terpuji. 

 
51Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy, al-Lu’lu’u wa al-Marjan, diterjemahkan oleh Salim 

Bahreisy dengan judul yang sama, Jilid II (Surabaya : PT. Bina Ilmu, t.th), h. 643.  

  
52Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III (Cet. I: Kairo: Dar al-Fath li-Ilham al-Arabiy, 1410 

H/1990 M), h. 351. 

   
53Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, Jilid V (Cet. III; t.tp: Daar al-Fikr, 

1973 M/1393 M), h. 78. Lihat pula Sayyid Sabiq, loc. cit.  
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4. Upaya Penghadiran Saksi yang Adil dan Penolakan Saksi yang Fasik. 

a. Upaya Penghadiran Saksi yang Adil. 

Tuntutan bagi hakim yang sedang mengadili sebuah perkara untuk 

berupaya menghadirkan saksi dalam sidang perkara didasarkan pada praktek 

Nabi Saw. sebagaimana yang ditunjukkan hadis beliau sebagai berikut : 

 عن ابن عبا س رضي هللا عنه قال : أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قضي بيمين و شا هد.

 ى.أ خرجه مسلم و أبو داود و النسا  

 Artinya : 

 “Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah Saw pernah memutuskan  

perkara/hukuman dengan bersumpah dan seorang saksi (laki-laki)”. (HR. 

Muslim, Abu Daud dan Nasa’iy).54 

 

  Sebagai praktek Nabi Saw. yang tentu merupakan sebuah sunnah yang 

terpuji, mengisyaratkan bahwa saksi yang akan dihadirkan harus memenuhi 

criteria-kriteria yang digariskan syari’at, antara lain salah satunya sifat adil. 

  Dr. Ahmad al-Hasriy menegaskan bahwa criteria saksi adalah berakal, 

baligh, cakap, muslim adil, muru’ah, dan serta memahami semua ini dari 

hadits-hadits Nabi Saw.55 

   Selain kriteria-kriteria personalitas itu, dalam aspek pemberian 

kesaksian, Nabi Saw. menjelaskan tentang pemberian kesaksian yang terbaik 

itu ialah sebagaimana dalam hadis beliau sebagai berikut : 

 
54Mustafa Dib al-Bigha, op. cit., h. 648. 

  
55Ahmad al-Hasriy, Ilmu al-Qada’ (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Kulliyat Azhariyah, 1997 M/ 

1397 H), h. 7.  
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الذي يأ تي بشها دته قبل أن يسأ   و عن زيد بن خالد الجهيني أن رسو ل هللا صعم قال : أال أخبر كم بخير الشهد اء

 و أبو داود وابن ماجه(. لها. )رواه أحمد و مسلم

 Artinya : 

 “Dari Zaid bin Khalid al-Juhainiy, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Sukakah 

kalian aku beritahu tentang saksi yang paling baik? Ialah yang datang 

memberikan kesaksiannya sebelum diminta”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu 

Daud dan Ibnu Majah).56 

 

Hakim dituntut bagaimana berupaya memotivasi agar seseorang 

mempunyai bukti keterangan yang kuat tentang perkara yang disidangkan, 

mau dengan sukarela datang menjadi saksi dalam sidang pengadilan sebelum 

atau tanpa diminta oleh hakim. Sebab artinya, seseorang yang dengan sukarela 

datang di pengadilan untuk menjadi saksi yang adil, yakni akan memberikan 

kesaksian yang sesuai dengan fakta kebenaran. Dan artinya pula, bahwa 

menjadi saksi yang adil itu tergolong satu ibadah utama. Dengan sifat 

kesaksian seperti ini, hakim tidak banyak mengalami kendala psikologis untuk 

meminta dan menafsirkan keterangan kesaksian dari padanya. 

Hakim diisyaratkan untuk mendatangkan saksi yang adil dalam sebuah 

sidang pengadilan dimaksudkan bahwa dengan kehadiran saksi yang adil dan 

kesaksian benar yang diberikannya akan sangat membantu hakim dalam 

memperlancar pemeriksaan perkara. 

b. Penolakan Saksi yang Fasik 

 
56Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid III (Cet. I; Kairo: Dar al-Fath li I’lam al-‘Arabiy, 1410 

H/1990 M), h. 360.  
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Tuntutan upaya penolakan bagi hakim untuk mendatangkan atau 

menerima kesaksian orang fasik, yaitu pelaku zina dan pelaku dosa besar 

lainnya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nur (24): 2-4.57 Dalam 

sebuah siding pengadilan didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. an-

Nur (24): 4 yaitu : 

◆ ❑➔⧫⬧ ⚫   

⧫  ⬧◆ ➔  

⧫❑→  

 Artinya :  

 “…Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan 

mereka itulah orang-orang fasik.” 

Didasarkan pula pada hadis Nabi Saw berikut : 

 “Dari Abdullah bin Amru bin ‘Ash ra. Ia berkata Rasulullah Saw bersabda: 

Tidak sah atau tidak diterima kesaksian pengkhianat laki-laki dan pengkhianat 

perempuan, penzina laki-laki dan penzina perempuan, serta pendengki dan 

penghasut terhadap saudaranya”.(HR. Abu Daud).58 

 

  Orang fasik tidak sah atau harus ditolak kesaksiannya, mengingat 

seorang fasik lazimnya tidak memperdulikan kefasikannya, yakni tidak 

memperdulikan kedustaan berita atau keterangan yang disampaikan.59 

 
57Al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit., h. 488-489. 

  
58Mustafa Diib al-Bigha, op. cit., 638. 

 
59Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid IX, h. 49.  
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  Orang fasik yang bertindak sebagai saksi dalam sebuah siding 

pengadilan, bukan akan dapat membantu memperlancar pemeriksaannya 

melainkan hanya akan memperumit pemeriksaan, sebab keterangan kesaksian 

yang diberikan bagaimanapun niscaya meragukan kebenarannya. 

5. Upaya Penstabilan Emosi Hakim. 

Tuntutan upaya penstabilan emosi hakim ketika sedang mengadili sebuah 

perkara didasarkan pada hadis Nabi Saw berikut : 

“Bahwasanya Abu Bakrah menulis surat kepada putranya yang tinggal di 

Sijistan, supaya jangan memutuskan hukum di antara dua orang di waktu 

masih marah, sebab saya telah mendengar Nabi Saw bersabda : “Seorang 

hakim ( م حك ) jangan memutuskan hukum di antara dua orang ketika ia sedang 

marah.” (HR. Bukhari dan Muslim).60 

 

 Hadis tersebut mengajarkan dengan gambling bahwa apabila seorang hakim 

akan mengadili sebuah perkara, maka terlebih dahulu harus menstabilkan emosinya. 

Harus meniadakan keadaan perasaan marah dalam dirinya, baik keadaan perasaan 

marah itu pada dirinya atau lahir dari dirinya maupun pada diri orang lain atau datang 

dari orang lain serta lingkungan manapun juga. Upaya ini dituntut,  sebab 

dikhawatirkan jangan sampai dengan keadaan perasaan marahnya dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menetapkan putusan hukum yang tidak adil. 

6. Upaya Pemberian Pelayanan yang sama kepada Pihak Berperkara. 

 
60Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy, op. cit., h. 641. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 

mengemukakan bahwa seorang hakim dilarang menetapkan putusan hokum apabila dalam keadaan 

marah, lapar, haus, syahwatnya baru memuncak, susah, sangat gembira, sakit, sedang menahan 

kencing, sedang batuk dan dalam keadaan kepanasan atau kedinginan. Lihat Mustafa Diib al-Bigha, 

op. cit., h. 631-632. 
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Hakim yang mengadili sebuah perkara antara dua pihak yang berperkara 

dituntut untuk mengupayakan pemberian perhatian dan pelayanan yang sama kepada 

kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. berikut : 

وعن علي ابن أبي طا لب أن رسول هللا صعم قال : يا علي إذا جلس عليك الخصمان فال تقض بينهما حتي تسمع 

 ن االول, فإ نك إذا فعلت ذالك تبين لك القضاء. )رواه أحمد و أبو داود و التر مذي(.من اآلخر كما سمعت م

 Artinya : 

 “Dan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul Saw. bersabda : Hai Ali, apabila 

duduk dua orang bersengketa di hadapanmu, maka janganlah kamu tergesa-

gesa memutuskan persengketaan antara keduanya sehingga kamu mendengar 

pihak kedua sebagaimana kamu mendengar pihak pertama. Sebab apabila 

kamu melakukan seperti itu, maka akan menjadi jelas bagimu apa yang akan 

kamu putuskan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).61 

 

Dalam hadis Nabi Saw. yang lain, pemberian dan pelayanan yang sama terinci 

seperti berikut : 

 بينهم في لحظه  عن أ م سلمة رضي هللا عنها قالت قال رسو ل هللا صعم من ابتلي بالقضاء بين النا س فليعد ل 

 و إ شا رته ومقعدته وال يرفعن صو ته علي الخصمين ماال يرفع علي اآل خر. )رواه الدار القطني(.

 Artinya : 

 “Dari Ummi Salamah ra. Ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa 

mendapat cobaan untuk member keputusan kepada manusia, maka harus 

berlaku adil di antara mereka, baik dalam pandanga, isyarat, tempat duduk, 

dan janganlah mengeraskan suara kepada salah seorang di antara mereka”.      

( HR. Al-Daruquthniy).62 

 

 
61Sayyid Sabiq, op. cit., h. 371.  

 
62Mustafa Diib al-Bigha, op. cit., h. 633.  
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Seorang hakim ketika menyidang perkara dua pihak haruslah bersikap adil dalam 

member perhatian dan pelayanan yang sama dalam hal pemberian kesempatan 

berbicara, lirikan pandangan, isyarat anggota tubuh, posisi tempat duduk dan nada 

suara. 

Al-Razy dan Al-Syafi’iy menegaskan bahwa hakim wajib mempersamakan 

antara kedua pihak yang bersengketa dalam lima hal, yaitu : (1). Dalam menghadap 

kepadanya, (2). Dalam duduk di hadapannya,          (3). Dalam menerima keduanya, 

(4). Dalam mendengar keduanya, dan        (5). Dalam menghukum keduanya.63 

Penekanan rincian tersebut dapat dan dituntut kepada hakim mengembangkan 

lebih rinci, guna menyesuaikan kondisi dan tuntutan perkembangan zaman sesuai 

signifikansi materi perkara. 

7. Upaya Permintaan Keterangan dan Sumpah. 

Tuntutan upaya hokum bagi hakim yang sedang mengadili perkara dalam 

bentuk keterangan (al-bayyinah) bagi pendakwa (al-mudda’iy) dan sumpah (al-

yamin) bagi terdakwa (al-mudda’ay ‘alaih) didasarkan pada hadis Nabi Saw. seperti 

berikut : 

في بيت أو في الخرة فخرجت أحدهما وقد انفد با سفا في كفها, فا دعت  مر أتين بتا تخرزانإن إ عن ابن عباس

  علي اال خري, فرفع إلي إبن عباس فقال إبن عباس : قال رسول هللا صعم : ) لو يعطي الناس بدعواهم لذهب 

فذكروها فاعترفت, فقال إبن دماء قوم وأموالهم ( زكروها باهلل, واقو أوا عليها , إن الذين يشترون بعهد هللا 

 علي المد عي عليه((. )رواه البخاري(.)اليمين )عباس : قال النبي صعم : 

 Artinya : 

 
63Sayyid Sabiq (terjemahannya), op. cit., h. 25.  
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“Dari Ibnu Abbas: Ada dua perempuan yang bekerja menjahit kulit di sebuah 

rumah, tiba-tiba yang satu keluar sesudah menancapkan jarum kulitnya di 

tangan kawannya, lalu ia mendakwa kawannya, maka perkara ini disampaikan 

kepada Ibnu Abbas r.a. dan berkata : Rasulullah Saw. telah bersabda : 

Andaikata semua pengaduan orang itu diterima begitu saja, niscaya akan 

hilang darah dan harta kaum yang lain. Ingatlah perempuan supaya takut 

kepada Allah dan bacakan kepadanya ayat : innal ladzina yasytaruna bi’ahdil-

lahi (sesungguhnya mereka yang menukar janji Allah dan sumpahnya dengan 

harta dunia yang sedikit). Maka  sesudah dibacakan ayat itu, lalu perempuan 

itu mengakui perbuatannya. Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi Saw. bersabda : 

Harus orang  yang menolak tuduhan bersumpah).” (HR. Al-Bukhari).64 

 

 Hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut adalah sebagai berikut : 

 عي عليه  و لكن اليمين علي المد لو يعطي الناس بدعواهم الدعي الناس دماء رجل و أموالهم

 )رواه البخا ري و مسلم(.

 Artinya : 

 “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda : Andaikata 

dakwaan manusia itu dianggap sah tentu setiap orang akan mendakwakan 

darah atau harta orang lain, akan tetapi sumpah diwajibkan atas terdakwa.” 

(HR. Al-Bukhari dan Muslim).65 

 

Hadis tersebut membentangkan rumus bahwa apabila seseorang mendakwa 

seseorang yang lain, maka si pendakwa diwajibkan untuk mengemukakan keterangan 

sebagai dasar dakwaannya. Sementara apabila si terdakwa menolak dakwaan si 

pendakwa, maka si terdakwa wajib mengangkat sumpah. 

 
64Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy, op. cit., h.637. 

  
65Mustafa Diib al-Bigha, op. cit., h. 641.  



53 

 

 

Muhammad Salam Madkur menggambarkan bahwa hadis tersebut tergolong 

salah satu kaedah penting bagi sebuah proses hukum di pengadilan.66  Artinya 

seseorang yang mengajukan suatu dakwaan kepada seseorang, maka hakim yang 

mengadilinya dituntut untuk meminta kepada pendakwa agar mengemukakan 

keterangan sebagai alat bukti dakwaannya, sedang terdakwa seandainya menyangkal, 

ia wajib mengangkat sumpah. 

8. Upaya Permintaan Pertunjukan Alat Bukti. 

Tuntutan upaya permintaan alat bukti (al-bayyinah) bagi hakim dari pihak 

yang berperkara dalam sebuah sidang pengadilan didasarkan pada hadis Nabi Saw. 

berikut : 

 .عن ابي موسي اال شعري أن رجلين أدعيا بعيرا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صعم بينهما

 )رواه ابو داود و الحاكم(. 

 Artinya : 

 “Dari Abu Musa al-Asy’ariy r.a. bahwa ada dua orang laki-laki yang mengadu 

kepada Rasulullah Saw. tentang seekor unta atau binatang ternak sedang 

masing-masing dari keduanya tidak mempunyai alat bukti (yang kuat), karena 

itu Rasulullah Saw. membagi kedua kendaraan itu untuk masing-masing 

kedua laki-laki itu.” (HR. Abu Daud dan al-Hakim).67 

  

 Alat bukti itu dapat berupa saksi, dalam arti pihak yang mengadukan perkara 

mendatangkan seorang saksi untuk memberikan keterangan yang bisa menguatkan 

kebenaran pengaduannya. Ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut : 

 
66Muhammad Salam Madkur, Al-Qada’ Fiy al-Islam, dialih bahasakan oleh Imron AM 

dengan judul, Peradilan Dalam Islam (Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 111-113. 

 
67Mustafa Diib al-Bigha, op. cit., h. 643.  
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دعيا بعيرا علي عهد رسول هللا صعم فبعث كل واحد منهما بشا هدين فقسمه عن أبي موسي االشعري أن رجلين أ

 النبي صعم بينهما نصفين. )رواه أبو داود(.

 Artinya : 

 “Dari Abu Musa al-Asy’ariy, bahwa ada dua orang laki-laki yang saling 

berebut seekor unta di zaman Rasulullah Saw., lalu masing-masing dari kedua 

orang laki-laki itu mendatangkan dua orang saksi, karena itu Nabi Saw. 

membagi seekor unta perebutan itu untuk keduanya dengan masing-masing 

mendapat separuh.” (HR. Abu Daud).68 

 

Seorang pendakwa (pengadu atau penggugat) tidak cukup hanya 

mengemukakan berupa keterangan-keterangan mengenai isi aduan atau gugatannya, 

melainkan harus mampu mempertunjukkan alat bukti yang kuat. Seperti yang 

dikemukakan tadi, alat bukti yang dipertunjukkan dapat berupa orang, yaitu saksi, 

juga dapat berupa benda, yaitu barang. 

Pertunjukan alat bukti begitu penting untuk menguatkan keterangan yang 

diberikan pendakwa dan sumpah yang diangkat oleh terdakwa (teradu atau tergugat). 

Alat bukti saksi sebaiknya diperkuat alat bukti barang. Mengingat saksi yang 

manusia, memiliki sifat dhaif dan subjektivitas, yaitu khilaf, lupa dan mudah 

terpengaruh, serta lazim berupaya untuk sebuah kepentingan tertentu, seperti 

kepentingan pribadi. Sedangkan barang yang benda mati, memiliki sifat konstan dan 

stabil, tinggal manusia atau hakim mengamati dan menginterpretasikannya. Dengan 

dua macam alat bukti ini sangat membantu untuk menemukan kebenaran hukum. 

 

 
68Sayyid Sabiq, op. cit., h. 398.  
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9. Upaya Pemenangan yang Kuat Hujjahnya. 

Tuntutan bagi hakim untuk berupaya memenangkan bagi pihak yang kuat 

hujjahnya di antara dua pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan didasarkan 

pada hadis Nabi Saw. berikut : 

, فخرج اليهم , فقال عن أم سلمة رضي هللا عنها, زوج النبي صعم عر    رسول هللا صعم خصومة بباب حجرته

له لذالك,   : إنما انا بشر , و إنه يأ تيني الخصم, فلعل بعضكم أن يكون ابلغ من بعض,فأ حسب أنه صد ق فأ قضي

 و فليتر كها. ) أخرجه البخاري(.فمن قضيت له بحق مسلم فإ نما هي قطعة من النا ر فليأ خذ ما ا

 Artinya : 

 “Dari Ummu Salamah r.a. isteri Nabi Saw. berkata : Rasulullah Saw. 

mendengar suara pertengkaran di muka pintu kamarnya (bilikinya), lalu beliau 

keluar kepada mereka dan bersabda : Sesungguhnya aku seorang manusia, dan 

adakalanya dua orang ber[erkara datang kepadaku, mungkin yang satu lebih 

petah dari lawannya dalam berhujjah, sehingga saya kira dialah yang benar 

dan aku memenangkannya. Maka siapa yang aku menangkan dengan 

mengambil hak seorang muslim, maka itu bagaikan potongan api neraka yang 

aku berikan kepadanya, terserah padanya untuk mengambil atau menolaknya.” 

(HR. Al-Bukhariy).69 

 

Nabi Saw. sebagai hakim tidak mau mengingkari tabiat kemanusiaan bahwa 

manusia hanya mampu memahami sesuatu dengan maksimal berdasarkan fakta-fakta 

nyata. Sebab itu dalam mengadili suatu perkara antara dua pihak yang bersengketa, 

Nabi Saw. akan memenangkan siapa di antara keduanya yang lebih kuat hujjahnya, 

yakni lebih cakap mengemukakan keterangan dan argumen secara meyakinkan 

sekalipun keterangan dan argumen yang dikemukakan tidak sesuai dengan fakta yang 

 
69 Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy, op. cit., h. 638 
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sebenarnya. Oleh karena itu keluarlah sebuah teori hukum dalam peradilan Islam 

yaitu : 

 نحن نحكم با الظو ا هر و هللا يتولي با السرا ئر.

 Artinya : 

 “kami menghukum berdasarkan apa yang nampak, sedang Allah berpaling 

dari apa yang tersembunyi.” 

Namun demikian, Nabi Saw. mengultimatumkan ancaman neraka di akhirat 

kepada siapa yang cakap mengemukakan keterangan dan argumen, tetapi keterangan 

dan argumen yang dikemukakan bertentangan dengan fakta kebenaran alias bohong. 

Ultimatum Nabi Saw. ini lahir, disebabkab keterangan dan argument bohong itu pada 

hakikatnya suatu bentuk pengambilan hak pihak lawan berperkara, yang pengambilan 

ini oleh Nabi Saw. disepadankan dengan pengambilan seserpih api neraka. Jadi pihak 

yang berperkara, terserah mau kemenangan tapi dengan keterangan dan argumen 

bohong atau api neraka. 

Hakim dalam proses dan upaya memeriksa dan memutuskan perkara tidak 

mesti dalam tekanan psikis yang berat di antara memenangkan dan mengalahkan 

siapa. Akan tetapi mesti tetap dalam koridor sikap Nabi Saw. tersebut dan tabi’atnya 

sebagai manusia. Yakni hanya lebih sanggup menganalisis dan memahami fakta-fakta 

lahir dibanding fakta-fakta abstrak. Karena itu cukuplah memutuskan dan 

memenangkan yang keterangan dan alat-alat buktinya yang kuat. 
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10.  Upaya Penetapan dan Putusan Hukum berdasarkan Kearifan dan Keimanan. 

Tuntutan upaya penetapan dan putusan hukum bagi hakim ketika sedang 

mengadili suatu perkara untuk mendasarkan penetapan dan putusan hukumnya pada 

kearifan dan keimanan diisyaratkan pada hadis Nabi Saw. berikut : 

“Dari Burairah r.a., Ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda :  

... ...القضا ة ثال ثة  …(Hakim itu tiga golongan). Satu golongan masuk 

surga dan dua golongan masuk neraka. Adapun golongan hakim yang masuk 

surga ialah hakim yang mengetahui yang benar dan member putusan menurut 

yang benar. Sedang golongan hakim yang masuk neraka ialah hakim yang 

mengetahui yang benar, tetapi ia member putusan menyimpang dari yang 

benar. Serta golongan lagi yang masuk neraka ialah hakim yang mengadili 

dan member putusan hukum atas perkara manusia berdasarkan 

kebodohannya.” (HR. Abu Daud).70 

 

Dalam hadis tersebut terdapat tiga hal yang dituntut untuk dimiliki seorang 

hakim; Pertama, sikap arif untuk member putusan hukum sesuai kebenaran hukum 

yang diketahui; kedua, iman yang berkualitas baik untuk tidak menyimpang dari yang 

benar dalam memberikan putusan hukum; ketiga, pengetahuan yang relatif cukup 

mengenai materi perkara yang diadili.  

Dr. Ahmad al-Hasriy menekankan seperti berikut : “Bahwa hendaklah 

seorang hakim senantiasa bersifat arif dalam menangani masalah-masalah hukum di 

pengadilan atas dasar kemampuan yang dimilikinya dan berupaya menemukan ruh 

dalil-dalil al-Qur’an serta memahami dengan terang mengenai yang benar.”71 

 
70Mustafa Diib al-Bigha, op. cit., h. 629-630.  

 
71Ahmad al-Hasriy, loc. cit  
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Seorang hakim yang memiliki kepribadian yang arif-bijaksana, pengetahuan 

yang relatif cukup, dan iman yang berkualitas baik, berarti ia memiliki modal yang 

utama untuk menemukan yang benar dan member putusan yang adil yang ia dapat 

pertanggungjawabkan kepada pihak siapapun juga, termasuk kepada Allah Swt. 

sebagai pencipta hukum yang sebenar-benarnya. 

C. Implementasi Tugas dan Kewajiban Keacaraan Hakim di Pengadilan Agama 

Manado 

1. Penerapan Hukum Allah Swt. 

Bahwa  Hakim di Pengadilan Agama Manado dalam hal penerapan hukum 

Allah Swt, mereka berpedoman kepada Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang 

berbunyi 72:  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;  

c. Wakaf dan shadaqah. 

Dan dengan adanya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan Pasal 49 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : Pengadilan agama bertugas dan berwenang 

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

 
72Wawancara dengan H.Nurdin Subuhana, S.Ag (Wakil Ketua PA/Hakim) tanggal 14 

Desember 2009.   
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orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. Hibah;  

e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari’ah. 

Penerapan hukum Allah dalam hal ini dapat dilihat dan diwujudkan melalui  

KHI (Kompilasi Hukum Islam).73 Salah satu contoh jenis perkara perdata pembagian 

harta waris, yang ketentuannya telah jelas di dalam al-Qur’an  yaitu  penetapan 2 : 1 

tetap dilaksanakan, terkecuali ada kesepakatan lain untuk dibagi sama, dan  selama 

hal ini didasarkan pada asas kesepakatan bersama.74 

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah 

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan 

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan 

Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.75 

2. Penggunaan Ijtihad 

Penggunaan ijtihad di lingkungan peradilan agama khususnya di PA Manado, 

tetap terbuka bagi para hakim, yang di dalam hukum acara  dikenal dengan istilah 

penafsiran hukum.76 Contoh dari penggunaan ijtihad ini adalah wasiat wajibah kepada 

anak angkat. Di dalam Pasal 209 ayat (2) KHI disebutkan bahwa : Terhadap anak 

 
73Wawancara dengan H.M. Nurdin A. Rasyid, SH.,MH (Ketua Pengadilan Agama 

Manado/Hakim) pada tanggal 20 Oktober 2009. 

  
74Wawancara dengan Drs. H. Maddatuang (Hakim Pengadilan Agama Manado) pada tanggal 

10 Desember 2009.  

 
75 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah (Cet. I; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 183. 

 
76Wawancara dengan Drs. H. Maddatuang (Hakim Pengadilan Agama manado) pada tanggal 

10 Desember 2009. 
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angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 

dari harta warisan orang tua angkatnya.77  Contoh lain seperti pembatalan perkawinan 

(kasus anak yang kawin atau menikah tanpa restu orang tuanya). Pembatalan 

perkawinan yang diajukan oleh orang tua (ibu) tidak dapat dikabulkan oleh majelis 

hakim, karena anak yang kawin/menikah tersebut kedua-duanya sudah tidak dapat  

dipisahkan lagi disebabkan tinggal menunggu kelahiran sang anak buah dari 

hubungan mereka yang sudah lama. Sehingga hakim dalam hal ini memakai prinsip 

dengan berdasar pada kaedah ushul fiqih :   فا سد مقد م علي جلب المصا لح.درء الم  artinya ; 

Menolak mafsadat didahulukan dari pada menarik manfaat. Hakim Pengadilan 

Agama Manado memberikan contoh lain tentang “penafsiran hadiah”. Dalam Pasal 

35  ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :         

“ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama; harta 

bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si 

penerima selama para pihak tidak menentukan lain”.78 Oleh hakim dipahami bahwa 

harta bersama dalam pasal tersebut dikecualikan hadiah dan warisan dari orang tua. 

Hadiah dimiliki oleh orang yang mendapat hadiah. Perbedaan antara hadiah dengan 

harta bersama adalah, hadiah tidak ada unsur peran di dalamnya, sedangkan harta 

bersama mempunyai unsur peran (artinya baik suami maupun  isteri sama-sama 

 
77Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Uandangan dalam Lingkungan 

Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 356. 

  
78Ibid., h. 132. 
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mempunyai peran/andil). Akan tetapi hadiah  dalam contoh kasus yang lain misalnya 

dalam bidang olah raga, dalam hal ini baik suami maupun isteri masing-masing 

mempunyai peran, artinya bahwa hadiah yang diterima/diperoleh  tersebut 

disebabkan karena kedua-duanya mempunyai andil di dalamnya dan dapat 

dikategorikan sebagai harta bersama karena diperoleh selama dalam ikatan 

perkawinan.   Hadiah dapat dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi sifatnya yaitu : 

hadiah yang bersifat insidentil (penerbangan yang memiliki undian hadiah), dan 

hadiah yang bersifat profesi (termasuk harta bersama).79 

Salah satu asas hukum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia 

telah diatur di dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas 

tersebut adalah asas tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau 

hukum kurang jelas. Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 berbunyi : 

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.80 

3. Pendamaian Para Pihak 

Pendamaian para pihak dilakukan oleh hakim dengan merujuk kepada KMA 

No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Dikatakan bahwa dalam mengusahakan 

 
79Wawancara dengan H.M.Nurdian A. Rasyid, SH., MH pada tanggal 20 Oktober 2009.  

 
80Mardani, op. cit., h. 47.  
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perdamaian para pihak yang berperkara, hakim wajib menunda persidangan dan 

menyerahkan kepada mediator selama 40 hari dan ditambah 14 hari.81 Mediator 

dalam hal ini adalah orang (mediator) yang sudah mengikuti pelatihan dan semua 

hakim yang ditunjuk dan di SK kan oleh Ketua Pengadilan Agama.82 Jangka waktu 

untuk mediasi adalah 2 (dua) bulan, tetapi pengecualian bagi pihak yang tidak mau 

lagi dimediasi, dan mediasi dalam hal ini dianggap gagal. Apabila mediasi gagal, 

maka diberikan kepada hakim untuk menyidangkan kasusnya.  Pendamaian para 

pihak yang berperkara yang dilakukan oleh hakim  banyak terjadi pada kasus 

perceraian dan warisan. 

Asas upaya mendamaikan terdapat pada Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 82 tersebut 

dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan. Asas upaya 

mendamaikan juga tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) dan (2), serta dalam 

QS. Al-Hujurat (49) ayat 10. 

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang 

berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak 

sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan 

 
81Wawancara dengan H. M.Nurdin A. Rasyid, SH., MH pada tanggal 20 Oktober 2009. 

 
82Wawancara dengan Drs. H. Maddatuang pada tanggal 10 Desember 2009.  
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suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam kesumat yang 

berkepanjangan. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara 

terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan member bantuan dalam perumusan 

sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. 

4. Penghadiran Saksi yang Adil dan Penolakan Saksi yang Fasik 

Menurut Drs. H.M. Nurdin, SH., MH bahwa untuk sementara semua orang 

yang beragama dianggap adil, agama apapun dia dan disumpah menurut agamanya. 

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa :    

“ 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 ini”. 

Yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan dalam 

Pasal 65 sampai dengan Pasal 68, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan berkenaan 

dengan : a. cerai talak; b. cerai gugat; c. cerai dengan alasan zina. 

Menurut Pasal 54 di atas, jelas bahwa secara garis besar sumber Hukum Acara 

Peradilan Agama meliputi kepada dua aturan, yaitu (1) yang terdapat dalam UU No. 7 

tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan peradilan umum.  

Pada Pengadilan Agama, dalam hal perceraian, saksi diutamakan dari pihak 

keluarga. Sebaliknya, pada pengadilan Umum, saksi dari pihak keluarga tidak 

diperkenankan. Orang muslim dan non muslim dapat diambil sebagai saksi yang 

penting siap untuk disumpah. Tidak ada ukuran tertentu untuk menentukan mana 
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saksi yang adil dan mana saksi yang tidak adil. Hal ini kembali dan sangat erat 

kaitannya dengan kadar keimanan seseorang.83 

5. Penstabilan Emosi Hakim 

Hakim harus senantiasa menstabilkan emosinya, dalam arti bahwa hakim 

dilarang menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah, dalam 

keadaan lapar, terlalu gembira dan dalam keadaan berjaga-jaga.84 Bahwa hakim di 

Pengadilan Agama Manado tetap menjalankan dan melaksanakan hal ini sesuai 

dengan teks hadis Nabi Saw. yang menyatakan : “Seorang hakim  jangan 

memutuskan hukum di antara dua orang ketika ia sedang marah”. 

6. Pemberian Pelayanan yang Sama kepada Pihak Berperkara. 

Salah satu asas dari asas-asas umum yang dimiliki oleh Peradilan Agama 

adalah asas equality yang berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hukum 

sehingga tidak boleh diskriminasi, yakni membedakan hak dan kedudukan orang di 

depan sidang persidangan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan 

pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya. 

Asas equality ini diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang 

berbunyi : “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”. 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Drs. H. Maddatuang yang 

menyatakan bahwa hakim di Pengadilan Agama Manado harus memberikan 

 
83Wawancara dengan Drs.H. Maddatuang pada tanggal 10 Desember 2009. 

  
84Wawancara dengan Drs.H. Maddatuang pada tanggal 10 Desember 2009.  
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pelayanan yang sama kepada pihak yang berperkara dalam hal menatap / lirikan 

pandangan, posisi tempat duduk, pemberian pertanyaan, kesempatan berbicara, 

isyarat anggota tubuh dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi Saw 

dalam sabdanya : “Bahwa barang siapa mendapat cobaan untuk memberi keputusan 

kepada manusia, maka harus berlaku adil di antara mereka, baik dalam pandangan, 

isyarat, tempat duduk, dan janganlah mengeraskan suara kepada salah seorang di 

antara mereka”.  

Salah satu asas yang dimiliki oleh peradilan agama adalah asas legalitas. Asas 

legalitas ini diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat 

(1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak 

membeda-bedakan orang. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal di atas 

mengandung pengertian rule of law ,yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang 

menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. 

Hukum berada di atas segala-galanya. Hakim dan siapa pun, semua takluk di bawah 

supremasi dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang 

bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta 

suatu putusan yang bertentangan dengan hukum.   

7. Permintaan Keterangan dan Sumpah 

Pasal 87 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi : 

(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu 

pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat 

melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan 

tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu 

bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti 
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tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun 

dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat 

menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. 

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan 

sanggahannya dengan cara yang sama. 

 

Di Pengadilan Agama Manado, melaksanakan rumusan pasal ini dan sejalan 

dengan dhahir hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa si pendakwa diwajibkan 

untuk mengemukakan keterangan sebagai dasar dakwaannya, sementara apabila si 

terdakwa menolak dakwaan si pendakwa, maka si terdakwa wajib mengangkat 

sumpah. 

Dengan demikian, keterangan sebagai alat bukti wajib atas si pendakwa atau 

penggugat, dan sumpah wajib atas si terdakwa atau tergugat, jika si tergugat atau 

terdakwa menyangkal alat bukti dakwaan si pendakwa atau penggugat. 

Sumpah itu adalah salah satu azas dalam hukum acara. Satu saksi berarti tidak 

termasuk / bukan saksi dan harus ditambah.Bersumpah wajib bagi pihak yang ingin 

membuktikan. Sumpah terdiri atas :  sumpah pelengkap dan sumpah pemutus.Adapun 

sumpah pemutus (permintaan pihak lawan) dan kalimatnya disusun oleh pihak 

lawan.85  

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang 

diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengikat 

akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan 

 
85Wawancara dengan Drs. H.M.Nurdin A.Rasyid, SH.,MH pada tanggal 20 Oktober 2009.  
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atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada umumnya sumpah 

merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. 

Sumpah menurut pembagiannya dibagi kepada 2(dua) jenis, yaitu sumpah 

pelengkap atau tambahan (supletoir), sumpah penentu atau pemutus (decisoir). 

Sumpah supletoir adalah suatu sumpah yang diberatkan oleh hakim atas pendakwa 

atau terdakwa guna menyempurnakan bahan-bahan bukti tersebut, ditambah dengan 

sumpah tersebut, memperoleh daya bukti cukup untuk dijadikan dasar putusan. 

Sedangkan, sumpah decisoir adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah 

satu pihak lawannya, dengan maksud untuk menyelesaikan perkara.86  

8. Permintaan Pertunjukan Alat Bukti. 

Di dalam hukum Islam, bukti bagi siapa yang menggugat dan sumpah bagi 

siapa yang ingkar.  Barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia harus 

membuktikan. Alat bukti dapat berupa orang yaitu saksi, juga dapat berupa benda 

yaitu barang, dan sumpah. Kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) harus 

menunjukkan alat bukti.87 

Pertunjukan alat bukti begitu penting untuk menguatkan keterangan yang 

diberikan pendakwa dan sumpah yang diangkat oleh terdakwa (teradu atau tergugat). 

Alat bukti saksi sebaiknya diperkuat dengan alat bukti barang. Setelah jawab-

menjawab selesai, maka dimintalah alat bukti baik berupa surat,sumpah, saksi, 

 
86Mardani, op. cit., h. 115. 

  
87Wawancara dengan Drs.H.M.Nurdin A.Rasyid,SH.,MH pada tanggal 20 Oktober 2009. 
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persangkaan, pengakuan murni, dan benda/barang. Pertunjukan dari alat-alat bukti 

tersebut oleh hakim bertugas untuk mencocokkan.88 

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan 

tujuan untuk meyakinkan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam 

suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat 

bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian adalah segala sesuatu/alat bukti yang 

dapat menampakkan kebenaran di sidang peradilan dalam suatu perkara.  

9. Pemenangan yang Kuat Hujjahnya 

Siapa saja yang kuat hujjah dan kuat buktinya, itulah yang dimenangkan. 

Kejadian di muka sidang merupakan alat bukti untuk memutus suatu perkara.89 

Hakim di Pengadilan Agama Manado dalam memutus suatu perkara, mereka 

memutus sesuai dengan lahiriahnya saja. Dalam hal ini mereka hanya memeriksa 

surat-surat, ditambah dengan keterangan para saksi dan termasuk saksi ahli jika 

diperlukan.90 

Hakim dalam proses dan upaya memeriksa dan memutuskan perkara tidak 

mesti dalam tekanan psikis yang berat di antara memenangkan dan mengalahkan 

siapa. Akan tetapi mesti tetap dalam koridor sikap Nabi Saw. tersebut dan tabiatnya 

sebagai manusia. Yakni hanya lebih sanggup menganalisis dan memahami fakta lahir 

 
88Wawancara dengan Drs.H.Maddatuang pada tanggal 10 Desember 2009.  

 
89Wawancara dengan Drs.H.M.Nurdin A.Rasyid,SH.,MH pada tanggal 20 Oktober 2009 

  
90Wawancara dengan Drs.H.Maddatuang pada tanggal 10 Desember 2009.  
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dibanding fakta-fakta yang abstrak. Karena itu cukuplah memutuskan dan 

memenangkan yang keterangan dan alat-alat buktinya yang kuat. 

10. Penetapan dan Putusan Hukum berdasarkan Kearifan dan Keimanan. 

Hakim di Pengadilan Agama Manado sebelum memberikan dan memutuskan 

suatu perkara, mereka melakukan beberapa hal, di antaranya adalah : 

1. Mereka bertanya kepada Tuhan dengan jalan melaksanakan shalat 

istikharah; 

2. Mereka bertanya kepada hati nurani masing-masing; dan 

3. Mereka bermusyawarah untuk mufakat.91 

Hal tersebut di atas dilakukan agar putusan hukum yang akan diambil oleh 

mereka betul-betul untuk memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh para 

pencari keadilan khususnya pencari keadilan di Pengadilan Agama Manado. 

Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman berbunyi : 

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

Pasal 19 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 2004 berbunyi : 

(3) Rapat musyawarah Majelis Hakim bersifat rahasia. 

 
91Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Manado.  
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(4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

Dalam perkara perdata menurut Hukum Acara Perdata Nasional, hakim hanya 

diwajibkan mencapai kebenaran formal, sedangkan dalam acara pidana hakim wajib 

mencapai kebenaran materil. Hal ini dikarenakan dalam acara perdata ruang lingkup 

perkara sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berperkara. 

Begitu juga dalam Hukum Acara Perdata Islam, hakim tidak diwajibkan 

mencapai kebenaran materil, tetapi hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran 

formal saja. Hal ini sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim Syuraih ketika 

memutuskan perkara Ali bin Abi Thalib (seorang khalifah) dengan seorang Yahudi. 

Ketika Ali kehilangan baju besi, kemudian ia dapati ada di tangan seorang yahudi. 

Lalu, ia mengajukan perkara ini kepada hakim Syuraih, dan ia mengajukan (2) dua 

orang saksi, tetapi seorang saksi itu ditolak, karena saksi itu adalah Husain anaknya, 

sehingga yang dimenangkan adalah seorang Yahudi tersebut. 

Dalam riwayat ini, hakim Syuraih tidak memenangkan Ali (seorang 

khalifah/kepala negara) yang walaupun menurut hal yang sebenarnya dan menurut 

keyakinan hakim.92    

 

 

 
92H.A. Juani Syukri, Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum 

Acara Positif dan Hukum Acara Islam (Jakarta : Magenta Bhakti Guna, 1986), h. 104.  
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan beracara yang menjadi tugas dan 

kewajiban hakim yang terumuskan dalam hadis-hadis Nabi Saw. adalah : 

a. Penerapan hukum Allah; b. penggunaan ijtihad; c. perdamaian para 

pihak; d. penghadiran saksi yang adil dan penolakan saksi yang fasik; e. 

penstabilan emosi hakim; f. pemberian pelayanan yang sama kepada pihak 

berperkara; g. permintaan keterangan dan sumpah; h. permintaan 

pertunjukan alat bukti; h. pemenangan yang kuat hujjahnya; dan i. 

penetapan dan putusan hukum berdasarkan kearifan dan keimanan. 

2. Bahwa hakim di Pengadilan Agama Manado pada dasarnya 

mengimplementasikan semua tugas dan kewajiban keacaraan sebagaimana 

yang dituntunkan oleh Nabi Saw. di dalam hadisnya yang sudah 

disebutkan pada point 1 (satu) di atas. 

B. Implikasi Penelitian. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kiranya para hakim dalam 

menjalankan tugas dan kewajiban keacaraan di pengadilan agama, agar 

mampu dan sedapat mungkin untuk menjalankannya sebagaimana yang 

dianjurkan dan yang telah digariskan oleh Nabi Saw. Hal ini dimaksudkan 
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agar para pencari keadilan di pengadilan betul-betul dapat merasakan nilai-

nilai keadilan itu sendiri.  
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