PEMECAHAN PERMASALAHAN ADMINISTRASI YUDISIAL
No
Permasalahan
1. 1 Nomor seri Akta Cerai yang dikirim Badilag tahun 2018 sama
dengan Nomor Seri Akta Cerai yang dikirim tahun sebelumnya
2. 2 Penulisan dalam penutupan Register Akta Cerai ada dua versi:
1) Berbasis sisa Akta Cerai diterbitkan, yang belum diambil dan
sisa yang belum diambil para pihak
2) Berbasis blangko yang digunakan dan sisa yang belum
digunakan

Pemecahan PTA
Blangko Akta Cerai dikembalikan karena berpotensi disalah gunakan.
Akan dikonsultasikan ke Badilag
Penulisan dalam penutupan Register Akta Cerai berbasis blangko yang
digunakan dan sisa yang belum digunakan.
Seperti halnya dengan register lainnya, Register Akta Cerai sebaiknya
setiap bulan dan tahun ditutup untuk mengetahui berapa Akta Cerai
diterbitkan dan berapa Akta Cerai yang belum dikeluarkan/diambil
pencari keadilan, dengan perincian sebagai berikut :
Penutupan akhir bulan
a.
Sisa bulan lalu : ................ Akta
b.
Diterbitkan bulan ini
: ................ Akta
c.
Dikeluarkan
: ................ Akta
d.
Belum diambil : ................ Akta
e.
Sisa bulan ini : ................ Akta
Penutupan akhir tahun
a.
b.
c.
d.
e.

3.

Sisa tahun lalu
: ............ Akta
Diterbitkan tahun ini : ............ Akta
Dikeluarkan tahun ini : ............ Akta
Belum diambil tahun ini : ............ Akta
Sisa tahun ini : ............ Akta

Catatan :
Agar dicermati penulisan dalam register elektronik terbaru
3 Menu dan template SIPP belum update :
1) Menu-menu atau hasil output laporan keuangan perkara di SIPP
1) Menu Laporan LIPA 18 (HHKL) tidak ter link walaupun telah
belum tercover semoga hal ini sudah ditindak lanjuti dengan adanya
diinput.
surat penerapan e_Keuangan dan e_Register yang berkenaan
2) Tidak ada menu PHS setelah Mediasi.
dengan SIPP.
3) Ketua Majelis tidak bisa menginput data tanggal minutasi, 2) Menu PHS setelah mediasi bisa diinput dimenu PHS sidang, sama
karena tidak tersedia menunya.
halnya membuat PHS baru pada perkara ghaib apabila pihak
4) TerhadapTergugat yang tidak pernah hadir sebelumnya,
Tergugatnya telah diketahui alamatnya.

namun datang di sidang terakhir agenda baca putusan, di SIPP
hanya tersedia menu mediasi dan tidak ada menu putusan
akhir, padahal dalam Perma No 1 Tahun 2016 tidak wajib
mediasi, yang ada hanya mediasi sukarela.
5) Template belum update sesuai dengan Keputusan Dirjen
Badilag Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tanggal 2 Januari
2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariyah.
Ada dua Model SKUM:
1) Versi Badilag yang hanya ditandatangani kasir
2) Versi Bawas yang harus ditandatangani Kasir sebagai penerima
kuasa dan para pihak sebagai pemberi kuasa.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

3)
4)
5)

Minutasi bisa diinput menggunakan user meja 3 sesuai dengan Pola
Bindalmin dan SOP
Diusulkan saja
Disusulkan untuk disesuaikan

Gunakan SIPP karena sudah menjadi kebijakan MA

a. Coba dijalankan antrian pada saat bukan jam sibuk
SIPP
b. Coba gunakan sejenis aplikasi pendamping seperti SIPP_PLUS
a. Upload putusan tidak bisa masuk ke SIPP, selalu gagal c. Ada pemelihan majelis hakim atau tunggal, apabila dipilih majelis
mengapload.
hakim maka tidak bisa hanya satu hakim saja
b. BAS belum bisa diketik di SIPP.
d. Memang tidak bisa dicetak, karena untuk perkara Cerai Talak harus
c. Penetapan Ikrar tidak bisa dengan Hakim Tunggal di SIPP.
ikrar baru cetak Akta Cerai muncul. Perkara fasakh tidak bisa cetak
d. Perkara cerai talak yang fasakh (tidak sampai pada tahap ikrar),
Akta Cerai, jadi sebagai alternatif akta diketik manual, tetapi nomor
akta cerainya tidak bisa dicetak?
Akta Cerai dan Serinya tetap berurut, untuk Akta Cerai berikutnya
nomor Akta Cerai diketik ulang sesuai yang benar (bukan Auto
Generate). Salah satu alternatif.
2 Biaya kirim perkara bantuan dari luar PA dan dari dalam PA tidak Ongkos kirim dituangkan dalam SK. Jika bervariasi besarannya tidak usah
ada?
disebutkan, melainkan cukup disebutkan menyesuaikan radius dan biaya
kirim ke kota tujuan pengiriman
1 Putusan yang sudah diupload di SIPP local, banyak yang belum bisa - Usulkan dalam RKAKL
. masuk ke direktori putusan Badilag, Disebabkan keterbatasan dana - Agar dilakukan pengawasan agar pegawai tidak menggunakan
dalam DIPA yang diperuntukkan untuk biaya internet, karena PA
internet kantor untuk browsing dengan kouta tinggi seperti you tube
Nabire masih menggunakan jaringan satelit dengan biaya yang
dan lainnya
sangat tinggi.
1 Belum adanya penyeragaman Administrasi Kepaniteraan pada
Badilag telah menetapkan formulir-formulir untuk itu, namun diakui
. satuan kerja se-wilayah Papua khususnya intern satuan kerja
masih terdapat formulir yang perlu disempurnakan.
contohnya, blangko surat panggilan sampai dengan putusan.
Usul DDTK ditampung dan akan diupayakan..
2Adanaya pegawai yang telah menjabat sebagai Panitera Muda - Usulkan rolling job intern

10.

11.

12.

13.

. Hukum selama ± 12 tahun sehingga adanya kejenuhan.
3 Bagaimana menyikapi bantuan-bantuan (tabayun) yang tidak
. pernah ada balasan dari PA tempat memohon bantuan, meskipun
panggilan berikutnya di tembuskan pada PTA setempat?
4 Dalam Penaksiran biaya Perkara untuk pemeriksaan setempat dan
. Sita, Eksekusi, bolehkah mencantumkan biaya transportasi dan
akomodasi?
5 Apabila ada Isteri Anggota TNI/Polri yang akan mengajukan gugatan
. cerai harus melampirkan surat keterangan atasan pimpinan Suami
karena adanya aturan yang terdapat pada tempat suami bertugas.
Apakah penerimaan perkara mengikuti aturan tersebut?
6 Apabila
para
pihak
Penggugat/Pemohon
maupun
. Tergugat/Termohon sama-sama tidak puas dengan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, apakah dapat mengajukan banding
dalam waktu bersamaan?
Jika diperbolehkan, bagaimana cara penyebutan pihak Pembanding
dan Terbanding?

Laporkan ke MA dan PTA pemohon bantuan. PTA pemohon bantuan akan
koordinasi dengan PTA yang mewilayahi PA yang dimohon bantuannya.
Hanya transportasi saja, kecuali dalam daerah tertentu yang secara nyata
harus menginap
Untuk Isteri Anggota TNI/Polri yang sebagai Ibu Rumah Tangga tidak perlu
adanya surat keterangan dari atasan suaminya, namun harus member
kesempatan kepada Tergugat untuk mengurusnya (SEMA N0 5 tahun
1984)
Bersamaan hari dan tanggalnya mungkin saja terjadi, tetapi waktu
menghadap tidak akan bersamaan, melainkan satu-satu. Pihak yang lebih
dahulu mengajukan banding disebut Pembanding I, sedang lawannya
terbanding I.
Pihak yang mengajukan banding kemudian disebut Pembanding II,
sedangkan lawannya Terbanding II. dan seterusnya
Jika Penggugat dan/atau Tergugatnya lebih dari satu orang, maka yang
tidak banding disebut Turut Terbanding.
Contoh:
Penggugat terdiri dari : A, B, C
Tergugat terdiri dari : D, E, F
Yang banding A dan D. A lebih dahulu dari D
- A sbg Pembanding I, melawan
D, E, F sbg Terbanding I dan
B, C sbg Turut Terbanding I
- D sbg Pembanding II, melawan
A, B, C sbg Terbanding II dan
E, F sbg Turut Terbanding II
Cara menulisnya dalam akta dan putusan.
……..Dalam perkara antara:

14. 7 Bagaimana cara menyelesaikan perkara untuk mencapai one day
. minute dan one day publish?

15. 8 Panggilan Tabbayyun sering lama, sehingga relaas yang dikirim
. melalaui fax dan e-mail itu yang diminutasi.
Apakah hal ini bisa dibenarkan?
Atau harus menunggu relaas yang aslinya datang?
16. 1 Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan,
. selanjutnya Bendahara rutin melakukan proses pencairan melalui
KPPN dan memerlukan waktu lebih dari 2 hari, sementara dalam
SOP PMH dibuat pada hari kedua setelah pendaftaran, maka
pertanyaannya adalah :
a. Bagaimana menyikapi hal ini?
b. Demikian pula, dalam penginputannya di dalam SIPP terdapat
masalah karena pada hari pengajuan permohonan
pembebasan biaya perkara oleh Pemohon/Penggugat bersama
dengan surat gugatan/ permohonannya, sehingga pada saat
diinput tanggal pendaftarannya di SIPP panjar biaya masih
nihil (nol), akan tetapi dalam aplikasi SIPP tidak dapat diinput
jika panjar biaya nihil (nol).
Padahal pencairannya masih dalam proses oleh bendahara
rutin dan belum dapat cair pada hari itu juga. Apabila panjar
biaya diinput pada tanggal penyerahan ke Kasir maka tanggal

A sbg Pembanding I / Terbanding II
melawan
D sbg Terbanding I / Pebanding II
E sbg Terbanding I / Turut Terbanding II
F sbg Terbanding I / Turut Terbanding II
B sbg Terbanding II / Turut Terbanding I
C sbg Terbanding II / Turut Terbanding I
Sidang untuk putusan tidak digabung dengan sidang pembuktian, kecuali
verstek.
Sebelum putusan semua BAS sudah selesai di tandatangani kecuali sidang
terakhir.
Pada saat putusan, konsep putusan, konsep BAS terakhir dan anonimasi
putusan sudah disiapkan.
Jika konsisten mempedomani SEMA No 4 tahun 2016 tidak mungkin
relaas asli belum diterima, sepanjang tenggang waktu antara surat
permohonan bantuan dengan sidang cukup waktu untuk melaksanakan
(minimal 5 hari)
Koordinasikan dengan PA yang diminta bantuan
a. Gunakan UP sebagai pinjaman, setelah cair dikembalikan, atau
Jika tidak tersedia UP, maka menunggu cairnya dana.
b. Input datanya setelah dibayar (didaftar setelah ada uang).
Mekanismenya:
- Panitera meneliti persyaratan prodeo. Jika terpenuhi, maka Panitera
menyampaikan
kepada
Sekretaris
untuk
mendapatkan
pertimbangan ketersediaan dana.
- Berdasarkan pertimbangan Sekretaris, kemudian Panitera
memberikan pertimbangan layak/tidaknya mendapatkan bantuan
dana dari DIPA
- Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua untuk dibuat
penetapan dengan dilampirii pertimbangan sekretaris.
- Ketua menerbitkan penetapan izin beracara secara prodeo dan
didepankan kepada DIPA dengan nomor dinas.
- Sekretaris menyerahkan dana kepada kasir dengan meminjam uang
persediaan. Jika tidak tersedia uang persediaan, maka dana

pendaftarannya juga berubah sesuai
penyerahan. Bagaimana penyelesiannya?

dengan

tanggal

dicairkan lebih dahulu.
- Kasir menerima uang dari bendahara pengeluaran dan proses
selanjutnya sebagaimana pendafataran perkara.

17. 1 Permasalahan pada Relaas Panggilan yang akan diteruskan ke Lihat hasil Rakor dan atau pembinaan terdahulu.
. Kepala Desa setelah tidak bertemu dengan pihak Tergugat.
Kebiasaan yang harus dimaklumi Jurusita/Jurusita Pengganti adalah
tandatangan yang dihargai oleh Kepala Desa, setiap keperluan
sebesar Rp. 200.000,-di luar uang Panggilan pihak.
18. 2 Permasalahan Panggilan Tergugat yang tidak diketahui
. keberadaannya di wilayah RI (Ghaib). Kondisi daerah Paniai yang
tidak memiliki sarana Media Massa seperti RRI maupun Koran.
19. 3 Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada saat ini di
. Kepanitaeraan Pengadilan Agama Paniai hanya terdapat seorang
yang menduduki jabatan Panitera. Sementara Panmud Gugatan,
Panmud Permohonan dan Panmud Hukum, Panitera Pengganti
tidak ada.
20. 1 PENETAPAN HARI SIDANG PENGESAHAN NIKAH
BUKU II edisi revisi 2013, hal 145, angka 11 dan 12
Angka 11
:
Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH,
membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk
mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari
terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau
elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah.
Angka 12 :
Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari
setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman
berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang.
FORMULIR KEPANITERAAN:
HAL 24-25 Form: A.4.b PENETAPAN PERINTAH PENGUMUMAN

Lihat hasil Rakor dan atau pembinaan terdahulu.

Solusi sementara hanya dengan menggunakan tenaga honorer, dengan
dibantu juga oleh Wakil KetuaPengadilan Agama Paniai yang turun
langsung menangani urusan di ke paniteraan.
PTA menyampaikan apresiasi dan terima kasih
Permasalahan sudah disampaikan ke Badilag dan MA dan akan terus
diperjuangkan
Formulirnya perlu direvisi.
Dalam PHS, KM menetapkan hari sidang dengan perintah mengumumkan
dan memanggil sekaligus. Tidak perlu ada penetapan perintah
mengumumkan tersendiri.
Pada saat membuat PHS KM harus memperhitungkan kecukupan waktu
yakni lamanya masa pengumuman dan jarak antara tanggal berakhirnya
pengumuman dengan hari sdiang.
Jurusita juga harus cermat menghitungnya.
Contoh:
Tanggal PHS 1 Maret 2019
Sidang : Senin 28 Maret 2019
MARET 2019
Ahad

Senin

3

4

Selasa Rabu

5

6

Kamis

Jumat

Sabtu

7

1
8

2
9

HAL 26-27 Form: A.4.c PENETAPAN HARI SIDANG
PERTANYAAN:
1. Bagaimana sebenarnya aturan kedua point (11 dan 12) diatas
mengatur pembuatan PHS dan Perintah Pengumuman, yang
sekilas menurut kami ada kontradiksi antara satu dengan yang
lain? Mohon petunjuk.
2. Apakah formulir kepaniteraan yang terbaru diatas, dapat
dijalankan dan tidak melanggar ketentuan BUKU II diatas

21. 2 PENITIPAN UANG PEMBEBANAN SEBELUM IKRAR
TALAK
Mengenai penitipan uang pembebanan dalam perkara cerai
talak yang pada pelaksanaan Ikrar Talak, Termohon tidak hadir
telah diakomodasi melalui Formulir Kepaniteraan 256 s/d 263
Pertanyaan:
2. Apakah uang penitipan tersebut dapat dikatakan uang
kongsinasi?
3. Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pemberitahuan
dibebankan siapa? mohon petunjuk.
22. 3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Untuk kelancaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Pengadilan Agama ada yang menggunakan sistem EDC (
Electronic Data Capture). Dalam pembayaran biaya panjar.
1. Apakah dibenarkan menggunakan sistem diatas?
2. Apakah diperkenankan Pengadilan Agama menyediakan
kartu kredit, debit atau e-money yang diperuntukkan bagi
masyarakat yang tidak memiliki ATM/kartu kredit/e-money
dan membayar uang tunai kepada Pengadilan?
23. 4 PENGANGKATAN SITA
Bedasarkan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan telah

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jurusita harus mengumumkan paling lambat tanggal 8 dan memanggilnya
paling lambat bersamaan dengan berakhirnya masa pengumuman yaitu
tanggal 22.
Yang lebih baik dilakukan jauh sebelum batas akhir.
Untuk memudahkan KM, maka hari sidangnya ditetapkan 1 bulan dari tgl
PHS, kecuali untuk Papua pada bulan Desember
Sedang untuk JS/JSP, waktu memanggil dilakukan bersamaan dengan
waktu mengumumkan.

-

Uang tersebut sebagai konsignasi
Semua biaya akibat konsignasi dibebankan kepada tereksekusi
(yang dihukum membayar)

EDC dapat digunakan
Selama belum ada aturannya, Pengadilan tidak dibolehkan mengeluarkan
produk pembayaran, selain yang sudah ada.

Terhadap kasus ini jika diajukan PK, maka seyogyanya ditangguhkan.

24.

diletakkan sitanya terhadap 2 (dua) obyek yaitu tanah seluas
1.439 M2 dan tanah seluas 52.960 M2
Putusan TK. Pertama merintahkan panitera untuk mengangkat
sita jaminan yang tidak sah dan tidak berharga obyek tanah seluas
1.439 M2, namun tidak dilaksanakan karena perkara tersebut
Banding, Putusan TK.Banding Nomor menguatkan putusan TK.
Pertama untuk mengangkat sita jaminan atas obyek obyek
tanah seluas 1.439 M2, namun Panitera tidak melaksanakan
karena perkara tersebut Kasasi.
Putusan Kasasi, perkara tersebut di NO, namun hanya
memerintahkan Panitera untuk mengankat sita jaminan tanah
seluas 52.960 M2, sedang terhadap objek lainnya tidak
diperintahan.
PERTANYAAN:
1. Dapatkah panitera melaksanakan Putusan Kasasi yang
telah BHT mengankat sita Jaminan tanah seluas 52.960 M2,
sedangkat peletakan sita jaminan 2 (dua) obyek, berdasarkan
Berita Acara tanggal 8 Agustus 2018?
2. Apakah Panitera dapat mengangkat sita jaiman keduanya
atau hanya satu obyek berdasarkan Putusan Kasasi?
Serui merupakan kategori daerah sulit karena ia merupakan daerah
Kepulauan sehingga akses dari dan menuju ke Serui harus
ditempuh dengan biaya mahal, diantaranya adalah ongkos
pengiriman surat. Tidak sedikit pula perkara permintaan bantuan
panggilan di Pengadilan Agama Serui baik itu permintaan
bantuan panggilan yang berasal dari Pengadilan Agama lain yang
meminta bantuan Pengadilan Agama Serui untuk memanggil pihak
yang berada di wilayah yurisdiksinya (Tabayun Masuk) ataupun
permintaan bantuan keluar untuk memanggil pihak yang berada di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama lain (Tabayun Keluar), biaya 1
kali pengiriman permintaan bantuan panggilan keluar bisa lebih
besar dibandingkan radius panggilan itu sendiri dan nampaknya ini
menjadi beban berat satker yang harus menanggung biaya
tersebut karena semua jenis surat apakah itu surat umum maupun

Catatan:
Telah seringkali ditegaskan, sebelum menyampaikan PBT putusan kepada
para pihak, Ketua diminta agar membaca dengan cermat lebih dahulu.
Apabila ada kekeliruan agar segera melaporkan ke MA, atau jika raguragu dapat konsultasi kepada KPTA.
Apabila sudah terlanjur diberitahukan atau sudah disampaikan
salinananya, agar ditarik kembali untuk direvisi. Jika para pihak tidak mau
menyerahkan, upaya hukumnya PK.

Semua biaya terkait dengan perkara dibebankan kepada pihak
berperkara. Tidak dibenarkan Negara menanggung biaya privat, kecuali
yang sudah diatur secara khusus, seperti perkara prodeo dan posbakum.

25.

26.

surat yang berhubungan dengan perkara dibebankan pada
Anggaran satker sehingga ada beberapa kasus permintaan bantuan
panggilan keluar yang relaas aslinya belum dikirim dengan alasan
terdapat kekurangan biaya berupa ongkos pengiriman relaas
tersebut.
Sudah ada beberapa Pengadilan Agama baik yang berada di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura maupun Pengadilan
Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama lain
yang menerapkan ongkos pengiriman relaas (biaya pos) dibebankan
kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan panggilan.
Permasalahannya adalah kekurangan biaya tersebut diambilkan
dari pos mana? Apakah dibenarkan harus dibebankan kepada
Pengadilan yang meminta bantuan panggilan.
Bentuk ruangan persidangan di Pengadilan Agama Kaimana
belum menunjukkan suasana dan idealnya persidangan karena
tempat duduk majelis hakim masih belum dibuat lebih tinggi
dari para pihak karena keterbatasan dana dan ruangan
Masih minimnya anggaran untuk perkara prodeo di Pengadilan
Agama Kaiman, sehinggga banyak para pencari keadilan yang
tidak mampu tidak terlayani dengan baik

Bisa segera dibuat dengan menggunakan dana pemeliharaan

Usulkan untuk anggaran tahun 2020 dengan disertai estimasi kebutuhan.
Apabila dimungkinkan, akan diupayakan pengalihan anggaran 2019 dari
PA lain yang tidak mampu melaksanakan

HASIL RAPAT KOMISI B (BIDANG NON YUDISIAL)

Permasalahan
A

HasilTemuandanEvaluasi PTA Jayapura
1. Sub Kepegawaiandan TI
a. Terdapat kekurangan SDM di kepaniteraan
dan kesekretariatan
b. Terdapat pegawai yang mengajukan cuti
tahunan dan ybs telah meninggalkan tugas
sebelum mendapatkan izin dari pimpinan

c. Masih terdapat PA yang belum mengirimkan
ABK dan analisa beban kerja

Pemecahan Yang disepakati

Kebijkan PTA Jayapura

a.
b.

PTA perlu mengusulkan ke MARI dan Badilag
Ketentuan Cuti tahunan
PTA akan mewajibkan setiap pegawai dan a) Cuti tahunan diajukan paling
pejabat untuk mematuhi ketentuan dan
sedikit 3 hari kerja sebelum
mekanisme cuti yang telah ditetapkan PTA:
menjalankan cuti.
- Cuti tahunan diajukan paling sedikit 3 hari b) Pegawai
yang
memerlukan
kerja sebelum menjalankan cuti.
perjalanan
panjang
dapat
- Pegawai yang memerlukan perjalanan
diberikan tambahan cuti paling
panjang dapat diberikan tambahan cuti
banyak 8 hari kalender dalam
paling banyak 8 hari kalender dalam satu
satu tahun dengan ketentuan:
tahun dengan ketentuan:
- Diberikan dua kali dalam
a) Diberikan dua kali dalam setahun
setahun
b) Satu kali perjalanan diberikan tambahan
- Satu kali perjalanan diberikan
paling banyak 4 hari kalender.
tambahan paling banyak 4
c) Cuti tahunan yang diambil tidak kurang
hari kalender.
dari 3 hari kerja
- Cuti tahunan yang diambil
tidak kurang dari 5 (lims)
c. PTA perlu menertibkan kewajiban pengiriman
hari kerja
ABK dan anjab

d. Masih ada PA yang belum memahami cara
penginputan pada aplikasi SIKEP dan E-DOC

d.

Dipertimbangkan untuk Bintek.

e. Masih ada foto yang terlalu lama pada
aplikasi SIKEP

e.

PTA perlu menertibkan kewajiban
mengupdate foto terbaru pada SIKEP

f.

f.

PTA perlu menertibkan kewajiban agar setiap
pejabat dan pegawai membuat LHKPN dan

Masih ada pejabat dan pegawai yang tidak
membuat LHKPN ataupun LHKASN sesuai

untuk

aturan yang berlaku

LHKASN sesuai aturan yang berlaku di bawah
koordinasi Wakil Ketua

g. Masih kurangnya SDM yang memiliki
sertifikat pengadaan barang dan jasa

g.

PTA perlu mengusulkan ke diklat untuk
melaksanakan ujian pengadaan barang dan jasa

h.

PTA perlu mengusulkan ke MA. Selain itu juga
dihimbau
kepada
seluruh
PA
agar
memberdayakan honorer yang memiliki
keahlian IT.

i.

PTA perlu mengusulkan ke Diklatpim MA sesuai
kebutuhan

j.

PTA perlu membentuk Tim IT yang berfungsi
mengkoordinir, membina dan mengawasi
pengelolaan IT di internal PTA maupun untuk
seluruh PA sewilayah PTA Jayapura

k. Masih belum seragamnya template design
website

k.

PTA pada saat ini sedang memproses
perubahan tersebut, dan Tim IT akan
mengkoordinir PA untuk melaksanakan hal
yang sama

l.

l.

Akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan

h. Masih kurangnya SDM
keahlian di bidang IT

i.
j.

yang

memiliki

Masih terdapat pejabat eselon yang belum
mengikuti Diklatpim sesuai jabatan
Pengelolaan IT dan website belum optimal
untuk PTA Jayapura dan PA sewilayah PTA
Jayapura

Masih ada satker PA yang belum menguasai
tata cara pengisian SKP

m. Belum adanya role model sebagai salah satu
syarat untuk APM

m. Akan dipertimbankan untuk dilaksanakan

n. Masih terdapat satker PA yang belum tertib
dalam mengisi buku induk kepegawaian dan
buku control kenaikan pangkat, KGB, dan
pension

n.

PTA perlu menertibkan satker PA yang belum
tertib dalam mengisi buku induk kepegawaian
dan buku control kenaikan pangkat, KGB, dan
pensiun

o. Masih terdapat satker PA yang tidak
memiliki Formulir peringatan tertulis yang
berwarna kuning, biru muda, dan merah
belum tersedia

o.

PTA perlu menertibkan satker PA untuk
memiliki Formulir peringatan tertulis yang
berwarna kuning, biru muda, dan merah, sesuai
dengan SK KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008
tanggal 14 Mei 2008 Pasal 1 alinea 1 tentang
ketentuan penegakan disiplin kerja dalam
pelaksanaan pemberian tunjuangan khusus
kinerja.

p. Masih ada satker PA yang belum membuat
pakta integritas untuk seluruh pegawai
(Manokwari, Fak-fak)

p.

PTA perlu menertibkan satker PA yang belum
membuat pakta integritas untuk seluruh
pegawai, sebagai komitmen pembangunan zona
integritas

q. Masih ada satker PA yang belum membuat
job description untuk pegawai dan hakim
(Manokwari, Fak-fak)

q.

PTA perlu menertibkan satker PA yang belum
membuat job description untuk pegawai dan
hakim (Manokwari)

2. Sub Perencanaan Program dan Anggaran
a. Pengusulan anggaran yang diajukan tidak
sesuai dengan hasil yang didapatkan dari
MA, akibatnya program kerja yang disusun
menjadi tidak berjalan

a. PTA perlu mengusulkan ke MA dengan TOR dan
RAB yang lebih detil dan teliti dengan melihat
kondisi daerah pada tiap-tiap satker

b. Masih terdapat satker PA yang belum
memahami tata cara penyusunan RKA-KL

b. Akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan

c. Masih kecilnya anggaran untuk pengadaan
fasilitas sarana prasarana yang mendukung
kinerja di PTA Jayapura dan PA sewilayah
PTA Jayapura

c. PTA melalui bagian perencanaan
mengusulkan anggaran tersebut

perlu

d. Masih kecilnya anggaran untuk perjalanan
dinas baik pada DIPA PTA Jayapura maupun

d. PTA melalui bagian perencanaan
mengusulkan anggaran tersebut

perlu

pada DIPA PA sewilayah PTA Jayapura
e. Masih terdapat satker PA yang belum
memahami penyusunan LKJIP

e. Akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan

f.

f.

Melihat geografis PA Kaimana, maka
dibutuhkan alat transportasi berupa
kendaraan laut (boat)

3. Sub TU dan RT
a. Usulan Pokja sampai sekarang belum
diturunkan oleh MA, sehingga pelaksanaan
lelang belum bisa dilaksanakan

PTA perlu mengusulkan berdasarkan usulan dari
PA Kaimana

a. PTA perlu segera menelusuri usulan tersebut ke
bagian ULP MA

b. Tidak adanya koordinasi dan laporan
terhadap pelaksanaan belanja modal
khususnya fisik bangunan di satker PA

b. PTA perlu menertibkan seluruh PA-PA untuk
selalu melakukan koordinasi dan melaporkan
pelaksanaan belanja modal khususnya fisik
bangunan, hal ini sesuai dengan petunjuk biro
perlengkapan MARI dan buku I tahun 2007
bahwa setiap kepentingan PA harus melalui PTA
untuk diteruskan ke MA. Monev progres

c. Masih terdapat masalah untuk tanah pada
rumah dinas PA Wamena yang ditempati
panitera

c. PTA perlu segera membuat tim untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, dan
melakukan koordinasi dan konsultasi ke biro
perlengkapan MARI

d. Terdapat tanah pada satker PA (Manokwari
dan Merauke) yang masih belum jelas
penggunaannya

d. PTA perlu melakukan penertiban dalam rangka
pengamanan aset BMN pada PA tersebut

e. Masih terdapat gedung kantor PA yang
belum protype, seperti Jayapura, Nabire,

e. PTA melalui bagian perencanaan
mengusulkan anggaran tersebut

perlu

Biak, Kaimana
f.

Luas tanah gedung kantor PA Jayapura
masih belum memadai untuk dibangunkan
gedung kantor yang prototype

g. Masih ada PA yang belum memiliki tanah
untuk rumah dinas (Arso dan Paniai)

f.

PTA melalui bagian perencanaan perlu
mengusulkan anggaran tersebut, ataupun
membantu PA melakukan pendekatan ke Pemda
untuk mendapatkan alokasi tanah

g. PTA melalui bagian perencanaan perlu
mengusulkan anggaran tersebut, ataupun
membantu PA melakukan pendekatan ke Pemda
untuk mendapatkan alokasi tanah

h. Masih ada aset BMN pada PA yang belum
mempunyai PSP

h. PTA perlu mengingatkan kembali dan
mengkoordinir PA-PA yang BMN nya belum
mempunyai PSP untuk segera diusulkan.

i.

Masih terdapat satker PA yang DBR nya
tidak sesuai dengan isi ruangan

i.

PTA perlu menertibkan pengisian DBR pada
satker PA agar sesuai isi ruangan untuk
pengamanan aset.

j.

Masih terdapat satker PA yang belum
membuat buku kontrol persediaan masuk
dan keluar serta buku stock barang
persediaan

j.

PTA perlu melakukan penertiban terhadap
satker yang belum membuat buku kontrol
persediaan masuk dan keluar serta buku stock
barang persediaan

k. Masih terdapat satker PA yang tingkat
kebersihan gedung dan halaman kantornya
masih sangat kurang.

k. PTA perlu mengawasi dan menertibkan
kebersihan kebersihan gedung dan halaman
kantor pada setiap satker PA

l.

l.

Masih terdapat satker PA yang belum
memungut biaya Penghuni Rumah Dinas
Pengadilan Agama Merauke sebagai bentuk
PNBP

PTA perlu menertibkan satker PA yang belum
memungut biaya Penghuni Rumah Dinas
Pengadilan Agama Merauke sebagai bentuk
PNBP

m. Masih terdapat satker PA yang belum
memberi barcode pada BMN

m. PTA perlu menertibkan satker PA yang belum
memberi barcode pada BMN

n. Pengelolaan perpustakaan pada satker PA
masih belum optimal dan sesuai dengan
aturan yang ada

n. PTA
perlu
menertibkan
pengelolaan
perpustakaan pada satker PA sehingga sesuai
dengan aturan yang ada

o. Posisi gedung kantor PTA Jayapura sudah
mengalami penurunan sekitar 50 cm,
dikhawatirkan akan terus mengalami
penurunan terus.

o. PTA melalui bagian perencanaan
mengusulkan
anggaran
tersebut
memperbaikinya

perlu
dan

p. Masih belum layaknya rumah / mess dinas
untuk Pejabat dan Hakim Tinggi di PTA
Jayapura termasuk beberapa PA sewilayah
PTA Jayapura

p. PTA melalui bagian perencanaan
mengusulkan anggaran tersebut

perlu

q. Halaman kantor PTA sudah rusak, dan
dinding keramik gedung kantor bagian luar
masih menggunakan keramik, sehingga
seringkali keramik tersebut jatuh dan harus
diganti yang baru.

q. PTA melalui bagian perencanaan
mengusulkan anggaran tersebut

perlu

r.

r.

perlu

Belum adanya rumah jaga untuk keamanan
kantor, gudang, dan ruang arsip

s. Belum tertibnya laporan kepada security
bagi pegawai ataupun pejabat yang tetap
melanjutkan kerja di luar jam dinas, sebagai
kontrol keamanan aset BMN.

PTA melalui bagian perencanaan
mengusulkan anggaran tersebut

s. PTA perlu menertibkan kewajiban lapor kepada
security bagi pegawai ataupun pejabat yang
tetap melanjutkan kerja di luar jam dinas,
sebagai kontrol keamanan aset BMN. Sifatnya
informasi dan buat batasan waktu, misalnya
malam hari

4. Sub Keuangan dan Pelaporan
a. Masih ada PA yang tidak memahami aturan
dalam mengelola anggaran (satker tidak bisa
mengembalikan sisa anggaran tepat waktu),
akibatnya menjadi kendala dalam pelaporan
keuangan secara keseluruhan (PTA dan PA)

a. PTA perlu memanggil pejabat terkait untuk
dilakukan pembinaan dan DDTK secepatnya
setelah rakor

b. Belum adanya tunjangan kemahalan untuk
pegawai non hakim, sementara situasi yang
dialami hakim juga dialami pegawai non
hakim.

b. PTA perlu mengusulkan ke MA

c. Satker PA masih belum melaksanakan
ketentuan PMK No. 178 Tahun 2018 dan
petunjuk Biro Keuangan Mahkamah Agung,
sehingga banyak pertanggungjawaban yang
tidak bisa dibuktikan.

c. PTA perlu segera melakukan pembinaan dan
pengawasan untuk pelaksanaan pengelolaan
keuangan secara tertib dan sesuai aturan
tersebut.

d. Masih ada satker PA yang capaian realisasi
anggarannya di tahun 2018, masih rendah
khususnya DIPA 04

d. PTA perlu melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pencapaian realisasi
anggaran pada setiap PA di wilayah PTA
Jayapura

e. Belum adanya dana korwil untuk
mendukung kegiatan PTA Jayapura sebagai
korwil di wilayah provinsi Papua

e. PTA melalui perencanaan perlu
mengusulkan anggaran tersebut ke MA

f.

f.

Masih ada satker PA yang belum membuat
rencana penarikan anggaran untuk tahun
berjalan

g. Masih ada satker PA yang belum membuat
laporan realisasi kinerja dan anggaran
secara periodik (laporan e-monev)

segera

PTA perlu menertibkan satker PA untuk Rencana
penarikan
anggaran
membuat rencana penarikan anggaran untuk dibuat
berdasarkan
program
tahun berjalan
kerja, bukan didasarkan kepada
pembagian jumlah bulan dalam
g. PTA perlu menertibkan satker PA yang belum setahun
membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran
secara periodik (laporan e-monev)

5. Program Umum
a. Penyusunan program kerja belum mengacu
kepada ketentuan yang berlaku (UU No. 3
Tahun 2009 , UU No. 48 Tahun 2009, UU No.
50 Tahun 2009, PP No. 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2015-2019, PP
No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
RB, Perma No. 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di Pengadilan, Permenpan
No. PP No. 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara / Lembaga, Permenpan
Nontegritas menuju WBK dan WBBM. 52
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Pembangunan Zona I)

a. PTA perlu menertibkan penyusunan program
kerja dengan aturan-aturan tersebut, sehingga
program kerja yang disusun dapat direalisasikan
sejalan dengan program Mahkamah Agung dan
program pemerintah.

b. Belum adanya reward and punishment yang
disepakati untuk memotivasi kinerja PTA
Jayapura dan PA sewilayah PTA Jayapura

b. PTA perlu melakukan diskusi dengan seluruh
stakeholders untuk pemberian reward and
punishment dalam rangka memotivasi kinerja
PTA Jayapura dan PA sewilayah PTA Jayapura

c. Dalam rangka HUT MARI ataupun HUT PTA
Jayapura 28 Oktober 1982, perlu diadakan
perlombaan terkait tugas fungsi di tingkat
satker PA sewilayah PTA Jayapura dan di
tingkat internal PTA Jayapura

c. PTA perlu merencanakan perlombaan terkait
tugas fungsi di tingkat satker PA sewilayah PTA
Jayapura dan di tingkat internal PTA Jayapura
pada saat HUT MARI ataupun HUT PTA Jayapura

Penyusunan
program
kerja
didasarkan kepada tusi dan
disusun secara detil meliputi:
sasaran,
kebijakan,
program,
kegiatan, indikator, time schedule,
penanggung jawab dan sumber
dana
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PERMASALAHAN TEKNIS YUDISIAL BAHAN RAKOR PTA JAYAPURA 2019
NO
PERMASALAHAN
1. 1 Ketika P dan T hadir kemudian telah ditunjuk mediator untuk
melakukan mediasi, penundaan persidangan masih dua versi :
a) Ditentukan langsung hari sidang berikutnya, P dan T
diperintahkan hadir
b) Tidak ditentukan hari sidang berikutnya. Hari sidang
berikutnya di buat PHS baru setelah Majelis Hakim menerima
Laporan dari Mediator tentang hasil mediasi, P dan T
dipanggil lagi.
2. 2 Keabsahan Relaas Panggilan yang Jurusita tidak bertemu dengan
para pihak dan Kantor Lurah/ Desa/Kampung tidak ada aktifitas
dan petugas tidak ditemui.

PEMECAHAN
Penundaan sidang dapat dilakukan dengan dua cara:
a. Ditentukan kemudian setelah ada laporan mediator (PERMA No 1 tahun
2016)
b. Ditetapkan langsung pada sidang saat itu dengan mempertimbangkan
kecukupan waktu untuk mediasi (prinsip peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan)

Selama tidak bertemu dengan yang dipanggil, panggilan harus disampaikan
melalui Lurah/ Kepala Desa (Pasal 718 R.Bg). Namun apabila kondisi
daerahnya sangat sulit untuk melaksanakan sesuai ketentuan hukum acara,
panggilan dapat disampaikan melalui Ketua RT dan salinan/foto copinya
disampaikan kepada keluarga terdekat selain Penggugat (ijtihad sebagai
pengecualian yang sifatnya sangat khusus).
Hakim tidak boleh menyimpang dari kesepakatan, kecuali atas kehendak
kedua pihak. Apabila Hakim memandang objek kesepakatan tidak/belum
jelas, maka kesepakatan yang telah dibuat dikembalikan kepada mediator
untuk diperbaiki. Oleh sebab mediator dalam membuat rumusan harus jelas
agar putusan yang dijatuhkan dapat dieksekusi.
PS dapat dilakukan Hakim sepanjang kedua belah pihak sepakat untuk
mengesampingkan perdamaian yang telah dibuat agar tidak terjadi
perbedaan antara akte perdamaian yang dibuat hakim dengan bukti
kesepakatan.

3.

1 Ketika mediasi berhasil sebagian yang menyangkut harta tidak
. bergerak/tanah dan para pihak mohon dikuatkan dalam
putusan, apakah ketika pemeriksaan perkara, harus
dilaksanakan PS (pemeriksaan setempat) untuk menghindari
putusan yang unexecutable atau tidak?

4.

2 Apakah produk amar putusan istri (Penggugat) yang menjadi ateis Prinsip dasar: Selama keluar dari Islam termasuk riddah dan amarnya fasakh
. adalah fasakh? Sedangkan menikah secara agama Islam.
atau talak bain, tetapi pendapat mayoritas ulama dengan fasakh.
Bagaimana jika mereka ingin rujuk kembali?
Jika para pihak ingin rukun kembali para ulama berbeda pendapat. Ada yang
harus dengan akad baru dan ada yang berpendapat ditunggu sampai masa
iddah apakah kembali ke Islam atau tidak. Jika kembali ke Islam, maka cukup
dengan rujuk tanpa akad baru.
Pendapat yang dipilih adalah melalui akad baru

5.

1 Sebidang tanah yang telah dibagi/dijual per kapling, namun masih Meskipun masih satu sertifikat, tetapi yang disita hanya yang disengketakan
satu sertifikat. Sebagian dari tanah tersebut dipersengketakan tidak termasuk yang sudah dijual
dan Pengadilan meletakkan sita terhadap tanah tersebut. Pemilik Pembeli tanah kapling tetap dapat mengajukan pemecahan sertifikat.
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6.

7.

8.

9.

sebagian tanah yang tidak menjadi sengketa keberatan dengan
peletakan sita karena tanahnya ikut tersita berdasarkan satu
sertifikat dengan tanah sengketa. Pihak BPN menahan tanah
tersebut (termasuk yang tidak bersengketa) untuk tidak
dipindahtangankan. Bagaimana sikap dan tindakan Pengadilan?
2 Seorang suami mengajukan carai talak dengan alas an
percekcokan terus menerus. Penyebab percekcokan adalah
karena suami sering mabuk-mabukan, berjudi dan selingkuh
dengan perempuan lain. Bolehkan PA mengabulkan permohonan
talaknya?
3 Perkara perceraian bagi suami/isteri yang bukan PNS, TNI/POLRI,
tetapi bersuamikan/ beristeri PNS, TNI/POLRI apakah wajib
memiliki surat keterangan/pemberitahuan dari atasan
pasangannya?

1 Seorang Kepala Desa / Lurah tidak mau bertandatangan dalam
. relaas karena tidak mengetahui permasalahan para pihak.
Apakah Majelis Hakim bisa menjadikan relaas tersebut sebagai
dasar dan telah memenuhi ketentuan resmi dan patut ?
2 Pada waktu Ikrar talak Pemohon menyatakan bahwa yang
. bersangkutan telah pindah agama / murtad, apakah pengucapan
ikrar talak tersebut dilanjutkan atau dibatalkan ?

10. 3 Penyumpahan bagi para saksi yang beragama Kristen.
. Apakah harus di bimbing oleh ketua atau diserahkan kepada saksi
tersebut untuk mengucapkannya.
11. 1 Berita Acara Pemanggilan (Relaas)
Ada beberapa relaas bantuan pemanggilan yang sudah dikirim
kembali oleh PA lain, di mana dalam relas tersebut Jurusita
bersangkutan memberikan keterangan tambahan antara

Boleh, sepanjang benar-benar terbukti telah broken marriage yang tidak
mungkin lagi dirukunkan

Peraturan Panglima TNI maupun KAPOLRI bukan hukum acara sehingga pada
prinsipnya surat keterangan bukan syarat berperkara, namun demikian, jika
Tergugat hadir, hakim perlu menunda sampai batas waktu maksimal 6 bulan
untuk mengurusnya. Jika batas waktu telah dilewati, maka perkaranya
dilanjutkan pemeriksaannya. Jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil
secara sah dan patut dapat diputus verstek tanpa menunda persidangan.
Pedomani SEMA No 5 tahun 1984 dan diskusi di WA group KPTA
Apabila panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala dan Lurah/ Kepala Desa
tidak mau tanda tangan, maka keengganannya itu dituangkan dalam relaas
panggilan, dan panggilan tersebut dinilai sah.
Belum ada aturannya sehingga alternatifnya:
a. Ditunda sampai batas waktu paling lama 6 bulan dengan alasan untuk
memberikan kesempatan Pemohon berfikir ulang untuk kembali
memeluk Islam. Apabila dalam tenggang waktu tersebut Pemohon
kembali ke Islam, maka Pemohon mengajukan permohonan agar dibuka
kembali sidang ikrar talak. Jika dalam batas waktu tersebut tidak juga ada
permohonan, maka putusan izin ikrar talak gugur demi hukum
b. Dibuat penetapan bahwa putusan izin ikrar gugur demi hukum dengan
pertimbangan tidak memenuhi asas personalitas keislaman.
Lafal sumpah mulai kalimat “saya bersumpah…. dst. dibimbing oleh ketua
majelis, sedangkan jika saksi menghendaki selainnya, maka saksi
diperintahkan untuk mengucapkan sendiri.
Pada dasarnya keterangan tetangga tidak termasuk informasi hukum yang
harus dipercaya, namun demikian keterangan tersebut tidak menjadikan
relaas panggilan tidak sah sepanjang disampaikan melalui Lurah/Kepala
Desa.
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lain...Juru Sita tidak bertemu dengan Tergugat namun bertemu
dengan Tetangga Tergugat yang menerangkan Tergugat sudah
tidak tinggal di rumah tersebut selama 3 bulan….
Pertanyaannya, apakah keterangan tambahan tersebut telah
memenuhi ketentuan teknis pemanggilan?

Keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk meminta klarifikasi kepada
Penggugat.
Catatan :
Sebaiknya keterangan seperti itu dimintakan kepada Ketua RT kemudian
disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa.
Di Banjarmasi Lurah hanya mau menerimanya apabila ada keterangan dari
Ketua RT.

12. 2 Penundaan Sidang
Pada kondisi tertentu, di mana pada hari penundaan sidang,
ternyata hari libur (Edaran dari Gubernur), oleh karenanya
sidangt idak dapat dilaksanakan pada hari penundaan tersebut.
Pertanyaannya, bagaimana untuk mensikapi hari libur tersebut,
apakah harus dipanggil ulang para pihak

Ketua Majelis membuat PHS baru, kemudian diumumkan oleh Panitera
dengan menempel di papan pengumuman disertai perintah untuk datang.
Catatan:
MH ketika menetapkan/menunda sidang harus memperhatikan SK Gubernur
yang telah ditetapkan.

13. 3 Mediasi
Pada hari sidang yang telah ditentukan kedua pihak hadir, lalu
Ketua Majelis memerintahkan kedua pihak untuk menempuh
mediasi
Pertanyaannya, apakah para pihak tetap dipanggil untuk mediasi

Panggilan mediasi sepenuhnya menjadi kewenangan mediator. Jika
mediasinya bersamaan dengan hari sidang pada hari itu, maka panggilannya
disampaikan pada saat itu oleh mediator tanpa bantuan juru sita, bukan oleh
MH. Hal ini dapat disepakati cara yang terbaik agar proses mediasi lebih
efektif dan efisien.

14. 4 Dalam hal tertib adaministrasi sesuai pola bindalmin terkait
administrasi persidangan yang terdiri dari :
a. Penetapan Majelis Hakim
b.Penunjukan Panitera Pengganti
c. Penunjukan jurusita Pengganti
d. Penetapan haris idang
namun kalau kita cermati SOP Penunjukan Jurusita Pengganti
urutannya setelah Penetapan hari sidang, hal ini antara pola
bindalmin dengan SOP tidak singkron.
Apakah kita bekerja berdasarkan pola bindalmin atau SOP, karena
kalau berdasarkan SOP maka akan mempegaruhi susunan daftar
isi secara kronologis dalam hal penyusunan berkas perkara
mengacu pada urutan tanggal.

Urutan menurut pola bindalmin:
a. PMH
b. PHS
c. Penunjukan PP
d. Penunjukan JS/JSP
PP dan JS/JSP baru diperlukan apabila sudah ada PHS.
Sejak adanya SIADPA menjadi:
a. PMH
b. Penunjukan PP
c. Penunjukan JS/JSP
d. PHS
Pola bindalmin versi SIADPA mempunyai kelemahan ketika diterapkan dalam
kasus gugatan dicabut sebelum PHS, maka tidak logis dan tidak ada gunanya
penunjukan PP dan JS/JSP.
Untuk sementara ikuti yang ada dalam SIPP

15. 5 Hukum Acara
a. Pihak Penggugat sebagai isteri PNS, pada hari sidang yang

a. Apabila Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir
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ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir,
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk
memanggil sekali lagi namun Tergugat tetap tidak hadir,
sehingga belum ada Surat Izin dari pimpinan instansinya.
Apakah harus ditunda selama 6 bulan?
b. Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon
hadir, Pemohon adalah sebagai PNS, namun Pemohon belum
mengurus permohonan izin perceraiannya kepada atasannya,
lalu Ketua Majelis menunda 6 bulan untuk mengurus surat
izin tersebut.
Pertanyaannya:
Apakah penundaan tersebut selain untuk mengurus izin
perceraian dari atasannya, juga untuk mediasi sesuai dengan
perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Jika hanya ditunda untuk pengurusan surat izin cerainya, lalu
pada sidang berikutnya Pemohon hadir dan sudah ada surat
ijin cerainya, namun ternyata Termohon tidak hadir, dan
pada sidang seterusnya Termohon tidak hadir lagi, apakah
perkara tersebut diputus dengan putusan kontradiktoir.
c. Pada tahapan pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun
telah dipanggil secara patut, dan sisa panjar biaya perkara
masih ada.
Pertanyaannya
Apakah Tergugat perlu dipanggil lagi, atau pemeriksaan
perkara tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan sidang
tersebut di atas.

tanpa lasan sah, maka sidang pemeriksaan dapat dilanjutkan. Akan
tetapi jika dengan alasan sah, pada prinsipnya sidang harus ditunda.

b. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak diperintahkan
untuk mediasi sekaligus diperintahkan untuk mengurus izin.
Penundaan sidangnya, bisa langsung 6 bulan dan bisa kurang dari itu
tergantung pertimbangan hakim.
- Jika Pemohon sudah mengurus dan sudah hampir terbit dapat
ditunda kurang dari 6 bulan agar prosesnya lebih cepat, atau
- langsung ditunda 6 bulan dengan perintah apabila izin telah
diperoleh atau mediasi berhasil damai agar segera melapor ke
pengadilan untuk ditetapkan hari sidang baru.
Catatan:
Saat ini dalam hukum administrasi Negara ada asas baru “fiktif positif” (UU
No 30 tahun 2014). Hakim tidak boleh menerapkannya dalam kasus izin cerai

c. Jika ketidakhadirannya tanpa alasan sah, pemeriksaan dapat dilanjutkan,
namun jika dengan alasan yang sah, pemeriksaan ditunda dan Tergugat
dipanggil lagi.
Catatan;
Sejak awal, sebaiknya hakim memberikan peringatan kepada para pihak
agar mentaati agenda sidang dan jika tidak hadir tanpa alasan yang sah,
maka pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa kehadirannya.

d. Si A telah menikah dengan si B secara agama Kristen di luar d. Patokannya adalah tempat perkawinan didaftarkan setelah pulang ke
negeri, lalu mereka pindah agama menjadi Islam, satu tahun
Indonesia, apakah di Capil atau di KUA.
kemudian A dan B pulang ke Indonesia, namun dua bulan
Jika belum didaftarkan, maka bukan termasuk kewenangan PA karena
kemudian B ajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama di
yang menjadi patokan adalah perkawinanan resminya (kriseten).
Indonesia, dengan alasan si A murtad.
Pertanyaannya, apakah perkara tersebut menjadi
kewenangan absolute Pengadilan Agama
16. 1 Berdasarkan hasil RAKERNAS 2011 Mahkamah Agung dengan Dokumen elektronik sepanjang resmi dari pengadilan, seperti faximile atau
. Pengadilan Seluruh Indonesia untuk bagian Pengadilan Agama, email dapat dijadikan dasar melakukan pemeriksaan (SEMA No 6 tahun
bahwa Faximile Relaas Panggilan tidak bisa dijadikan alat bukti 2014), namun untuk minutasinya perlu menunggu relaas asli.
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pemeriksaan perkara. Sementara hal itu masih terjadi di
Pengadilan Agama Paniai, bahkan telah berkembang melalui
pesan WA, dan terakhir hanya dengan foto relaas tersebut.
Permasalahan yang dihadapi apakah hakim harus melanjutkan
persidangan hanya dengan print out Relaas Penggilan atau PBT
dari pesan WA tersebut.
17. 1 Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan,
. selanjutnya Bendahara rutin melakukan proses pencairan melalui
KPPN dan memerlukan waktu lebih dari 2 hari, sementara dalam
SOP PMH dibuat pada hari kedua setelah pendaftaran, maka
pertanyaannya adalah :
a. Bagaimana menyikapi hal ini?
b. Demikian pula, dalam penginputannya di dalam SIPP
terdapat masalah karena pada hari pengajuan permohonan
pembebasan biaya perkara oleh Pemohon/Penggugat
bersama dengan surat gugatan/ permohonannya, sehingga
pada saat diinput tanggal pendaftarannya di SIPP panjar
biaya masih nihil (nol), akan tetapi dalam aplikasi SIPP tidak
dapat diinput jika panjar biaya nihil (nol). Padahal
pencairannya masih dalam proses oleh bendahara rutin dan
belum dapat cair pada hari itu juga. Apabila panjar biaya
diinput pada tanggal penyerahan ke Kasir maka tanggal
pendaftarannya juga berubah sesuai dengan tanggal
penyerahan. Bagaimana penyelesiannya?

Dianjurkan agar sebelum memutus melakukan konfirmasi ke PA yang diminta
bantuan agar dapat merealisasikan one day minute

18. 2 Terdapat
perkara yang didaftarkan dengan alamat
. Termohon/Tergugat tidak diketahui (ghaib), beberapa hari
kemudian Pemohon/Penggugat datang menghadap ke
Pengadilan bermaksud merubah alamat Termohon/Tergugat
yang semula ghaib menjadi diketahui alamatnya, sementara PHS
telah ditetapkan oleh Ketua Majelis bahkan telah dilakukan
Pemanggilan Termohon/Tergugat yang ke I. Pertanyaannya,
apakah Ketua Majelis dapat menetapkan PHS baru berdasarkan
Berita Acara Menghadap Panitera yang dibuat oleh
Pemohon/Penggugat. Adakah dasar hukumnya?
19. 1 Tidak adanya pos bakum di Pengadilan Agama Kaimana
menyebabkan Pemohon/ Penggugat meminta bantuan
petugas meja I dalam membuat permohonan/gugatan

KM membuat PHS baru.
Proses yang ditempuh:
Penggugat/Pemohon datang menghadap Panitera dan membuat surat
pernyataan/ keterangan yang diwaarmaking oleh Panitera, kemudian
disampaikan kepada KM. Berdasarkan surat tersebut KM membuat PHS baru.

a. Gunakan UP sebagai pinjaman, setelah cair dikembalikan, atau
Jika tidak tersedia UP, maka menunggu cairnya dana.
b. Input datanya setelah dibayar (didaftar setelah ada uang).
Mekanismenya:
- Panitera meneliti persyaratan prodeo. Jika terpenuhi, maka Panitera
menyampaikan kepada Sekretaris untuk mendapatkan pertimbangan
ketersediaan dana.
- Berdasarkan pertimbangan Sekretaris, kemudian Panitera memberikan
pertimbangan layak/tidaknya mendapatkan bantuan dana dari DIPA
- Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua untuk dibuat
penetapan dengan dilampirii pertimbangan sekretaris.
- Ketua menerbitkan penetapan izin beracara secara prodeo dan
didepankan kepada DIPA dengan nomor dinas.
- Sekretaris menyerahkan dana kepada kasir dengan meminjam uang
persediaan. Jika tidak tersedia uang persediaan, maka dana dicairkan
lebih dahulu.
- Kasir menerima uang dari bendahara pengeluaran dan proses
selanjutnya sebagaimana pendafataran perkara.

Untuk menanggulanginya, dapat disediakan formulir gugatan/ permohonan.
Dapat diusulkan anggaran Posbakum.
PA agar menghindarkan Posbakum yang tidak sesuai ketentuan guna
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20. 2 Perlu ada kesepakatan dalam RAKOR tentang tata cara dan
prosedur pelaksanaan mediasi, apakah penetapan hari
sidang pasca mediasi harus ditetapkan lagi sesuai dengan
PERMA Nomor 1 tahun 2016
21. 3 Sampai pada persidangan yang pihak Tergugatnya dipanggil
secara Tabayun, belum diterima oleh Pengadilan Agama
Kaimana, karena Pengadilan Agama yang dimintai bantuan
(tabayun) tidak menguploadnya di SIPP selain itu dalam menu
delegasi SIPP belum ada kolom download bukti biaya
delegasi/Tabayun telah dikirim
22. 4 Sampai pada persidangan yang pihak Tergugatnya dipanggil
secara Tabayun, belum diterima oleh Pengadilan Agama
Kaimana, karena Pengadilan Agama yang dimintai bantuan
(tabayun) tidak menguploadnya di SIPP selain itu dalam menu
delegasi SIPP belum ada kolom download bukti biaya
delegasi/Tabayun telah dikirim.
23. 5 Jumlah hakim di Pengadilan Agama Kaimana hanya ada 3 (tiga)
orang hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, sehingga hanya
ada 1 Majelis saja, dikhawatirkan ada hakim yang sakit, cuti,
atau mengikuti pelatihan dsb, akan mengganggu jalannya /
jadwal persidangan.
24. 7 Penggugat/Pemohon yang seorang PNS mengajukan
permohonan Cerai Gugat/Cerai Talak dengan hanya
menyerahkan surat keterangan dari atasan langsung bukan
dari Bupati/Walikota cq. Badan Kepegawaian Pemerintah
Daerah Setempat
25. 8 Panggilan Tabayun ke Pengadilan Agama lain belum sampai
hingga sidang akan
dilaksanakan, hanya jurusita mengatakan sudah memanggil
para pihak dengan mengupload relaas di WA, apakah relaas
tersebut sah untuk dibawa ke persidangan.
26. 9 para pihak datang membawa gugatan tanpa tanda tangan
An. Yuni, oleh petugas meja 1 diberikan hitungan besaran
hasil penaksiran panjar dan nomor rekening perkara , agar
membayar di bank yang sudah di isyaratkan, ternyata pihat
tersebut menyruh adiknya
yang bernama anto untuk
membayar biaya perkara, oleh anto dibayarkan melalui kantor

menghindari penilaian negatif.
Lihat pemecahan terdahulu

Sudah sering disampaikan. Lihat hasil rakor dan Pembinaan.
Apabila ada PA di wilayah PTA Jayapura bersikap demikian, laporkan ke
KPTA.
Sebelum ada kolom download, gunakan yang tersedia.
Bukti biaya di menu delegasi berupa inputan Nomor Resi Wesel yang diinput
dari PA Pengirim, bukan berupa PDF/dokumen wesel.
Pedomani SEMA No 6 tahun 2014
Jika di wilayah PTA Jayapura ada yang tidak taat melaksanakan PERMA agar
dilaporkan ke PTA.

Sebelum ada penambahan hakim agar diajukan izin sidang dengan hakim
tunggal.

Sampaikan kepada pihak berperkara agar mempedomani ketentaun yang
ada di instansinya dengan diberikan penjelasan resiko yang akan dihadapi.
Jika tetap bersikukuh, lanjutkan pemeriksaan.

Relaas elektronik di WA hanya digunakan untuk pemberitahuan sementara,
sedangkan scanning relaas elektronik resmi dikirim via email atau fax dan
yang lebih baik diupload pada SIPP.

Meja I agar cermat dalam menerima gugatan. Terhadap kasus demikian
Panitera memberitahukan bahwa perkaranya tidak bisa didaftar dan diminta
agar mengambil uangnya atau menyempurnakan proses berperkara.
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pos bukan melalui bank, sampai jangkawaktu 1 bulan pihak
tersebut sudah tidak pernah dating lagi dikantor.
27. 1 Administrasi Yudisial
. a. Pendaftaran objek sita di BPN secara elektronik (aplikasi) a. Daftarkan sesuai dengan proses peradilan yang dilalui. Jika sudah
harus disertai asli sertifikat, dan jika hanya foto copynya
didaftarkan di BPN meskipun secara manual, sudah mempunyai kekuatan
hanya dicatat di buku register manual sehinga sulit untuk di
mengikat.
lacak;
b. Bagaimanakah cara pelaksanaan sita terhadap barang tak b. Yang disita terkait CV adalah harta milik anggotanya.
berwujud yaitu obyek berupa Perusahaan Persekutuan
Apa yang dimaksud barang tidak berwujud berupa CV, tidak jelas
Komanditer (CV)
permasalahannya.
c. Dalam perkara cerai talak didalamnya terdapat rekonvensi c. Selama tidak terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta
Harta Bersama, bagaimana tindakan Majelis Hakim apabila
bersama.
Pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak dengan alasan
tidak menghendaki hak bersama dibagi. Apakah Majelis
Hakim boleh melakukan contra legem (memutus berdasarkan
aturan dan keadilan dalam kasus seperti ini.
28. 2 B. Teknis Yudisial
a. Masalah kejurusitaan/panggilan
Kasus posisi
Dalam perkara yang terkait kebendaan, Juru Sita telah
melakukan panggilan kepada Tergugat, namun menurut
informasi tetangganya atau orang lain yang tinggal di
rumahnya, Tergugat sudah tidak pernah bertempat tinggal di
alamat tersebut sejak lama.
Dalam perkara kebendaan:
1) Apakah panggilan harus diteruskan ke Kelurahan atau 1) Jika alamat Tergugat jelas, dan ketika dilakukan panggilan tidak ditemui,
kepala Desa sedangkan di Papua masih ada juga
maka panggilan disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa.
Keluarhan yang system admnistrasi kependudukan 2) Jika alamatnya tidak diketahui, maka panggilan disampaikan melalui
masih belum tertib misalnya perpindahan penduduk itu
Bupati. Pedomani pasal 718 R.Bg
belum tercatat atau tidak melaporkan ke RT, RW atau
Catatan:
Kelurahan setempat.
Keterangan tentang tidak tinggalnya Tergugat di alamat tersebut, lebih
2) Apakah jurusita tetap harus meneruskan ke Kelurahan
baik jika diberikan oleh Ketua RT untuk dikonfrimasikan kepada
atau kepala Desa sebab telah nyata bahwa yang
Penggugat guna dijadikan dasar menentukan proses selanjutnya.
bersangkutan sudah tidak berada di alamat tersebut,
Lihat permasalahan terdahulu
(catatan pengalaman sebagian kelurahan di Papua
meskipun tidak beralamat ditempat dimaksud atau
bukan penduduk setempat namun tetap saja melakukan
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3)

29.

tanda tangan, padahal telah nyata panggilan tersebut
sudah pasti tidak tersampaikan.
Perkara ini terkait kebendaan, jika alamat tersebut tidak 3) Tidak ada ketentuan tentang tenggang waktu antara waktu memanggilan
jelas maka akan merujuk pada pasal 718 R.Bg,
dengan hari sidang selama 14 hari. Ketentuan pasal 718 R.Bg. kembali
pertanyaan nya adalah berapa batas waktu diumumkan
kepada ketentuam umum panggilan yaitu tidak kurang dari 3 hari.
sampai pada hari pesidangan? (catatan hasil diskusi
untuk perkara kebendaan diumumkan selama 14 hari),
jika benar pnyataan 14 hari maka pasal dan peraturan
mana yang menyebutkan diumukan atau ditempelkan
selama 14 hari dalam panggilan perkara kebendaan
yang tidak diketahui alamatnya, sedang Rbg tidak
menyebut secara detail tentang itu.

b. Dalam perkara gugatan harta bersama, diajukan permohonan
sita bersama-sama dalam surat gugatan.
- Apakah penetapan yang berisi pengabulan, penolakan
atau penangguhan permohonan sita tersebut wajib dibuat
berbarengan dengan penetapan hari sidang atau
penetapan tersebut bisa dibuat kapan saja selama peroses
sidang?
- Jika Penetapan yang berisi pengabulan, penolakan atau
penangguhan permohonan sita tersebut pada saat
penetapan hari sidang tidak dibuat bersamaan dengan
alasan menunggu kehadiran dan kejelasan keberadaan
Tergugat diruang sidang nanti untuk dikonfirmasi kepada
Tergugat terkait permohonan sita Penggugat tersebut,
maka apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan?
30. 1 Pada sidang pengucapan ikrar talak, jika sudah ditetapkan tanggal
. sidang ikrar talak namun Pemohon tidak datang menghadap
dipersidangan akan diberikan tenggang waktu 6 bulan. Apakah
tenggang waktu ditetapkan sejak PHS Ikrar atau sejak tanggal
sidang Ikrar yang sudah ditetapkan?
31. 2 Apabila setelah sebulan Pemohon datang melapor dan
. menyatakan akan ikrar, apakah perlu dibuatkan laporan tentang
pernyataan Pemohon? Apakah perlu ada PHS baru untuk sidang
ikrar talak lagi atau tidak?
32. 3 Dalam persidangan yang mana Penggugat/ Pemohon tidak dapat
. menghadirkan saksi sehingga adanya sumpah suppletoir, apakah

Permohonan sita yang diajukan bersamaan dengan gugatan harus dijawab
dalam PHS, dapat berupa: mengabulkan atau menolak atau menangguhkan,
bisa seluruhnya dan bisa sebagian tergantung pertimbangan hakim.
Jika hakim ingin mendapat penjelasan dari Penggugat atau mendengar
tanggapan Tergugat, maka permohonan sita dijawab dalam PHS untuk
ditangguhkan.

Sejak hari sidang ikrar talak

Buat permohonan untuk sidang ikrar. Atas dasar surat itu KM membuat PHS
baru. Lihat permasalahan terdahulu

Dalam perkara perceraian sedapat mungkin dihindarkan penggunaan
sumpah sebagai alat bukti, karena kehidupan berumah tangga bukan
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perlu adanya putusan sela atau tidak?

33.

34.
35.
36.

37.

perbuatan rahasia, melainkan kehidupan sosial yang dapat dibuktikan
dengan beberapa alat bukti selain sumpah.
4 Dalam program Badilag adanya penyelesaian perkara prodeo, jika Prosesnya dengan prodeo murni tanpa biaya.
. anggaran pada DIPA Satuan Kerja hanya dapat menyelesaikan 2
perkara prodeo dan telah direalisasikan, namun ada pengajuan
perkara prodeo apakah dapat diberikan prodeo murni? Jika dapat
diberikan, bagaimana teknis biaya pemanggilannya?
5 Apakah Hakim boleh memutus perkara hak asuh anak, pada hal Boleh.
. dulu pernah diputus bersama dengan pokok perkara perceraian?
6 Dalam gugatan hak asuh anak, apakah ada istilah “Nebis in Idem” Gugatan hak asuh anak tidak mengenal nebis in idem.
. karena adanya kesamaan objek dan pihak yang bersengkata?
PENGANGKATAN SITA
Bedasarkan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan telah Terhadap kasus ini jika diajukan PK, maka seyogyanya ditangguhkan.
diletakkan sitanya terhadap 2 (dua) obyek yaitu tanah seluas
1.439 M2 dan tanah seluas 52.960 M2
Catatan:
Putusan TK. Pertama merintahkan panitera untuk mengangkat Telah seringkali ditegaskan, sebelum menyampaikan PBT putusan kepada
sita jaminan yang tidak sah dan tidak berharga obyek tanah para pihak, Ketua diminta agar membaca dengan cermat lebih dahulu.
seluas 1.439 M2, namun tidak dilaksanakan karena perkara Apabila ada kekeliruan agar segera melaporkan ke MA, atau jika ragu-ragu
tersebut
Banding, Putusan TK.Banding Nomor menguatkan dapat konsultasi kepada KPTA.
putusan TK. Pertama untuk mengangkat sita jaminan atas Apabila sudah terlanjur diberitahukan atau sudah disampaikan salinananya,
obyek obyek tanah seluas 1.439 M2, namun Panitera tidak agar ditarik kembali untuk direvisi. Jika para pihak tidak mau menyerahkan,
melaksanakan karena perkara tersebut Kasasi.
upaya hukumnya PK.
Putusan Kasasi, perkara tersebut di NO, namun hanya
memerintahkan Panitera untuk mengankat sita jaminan tanah
seluas 52.960 M2, sedang terhadap objek lainnya tidak
diperintahan.
PERTANYAAN:
1. Dapatkah panitera melaksanakan Putusan Kasasi yang
telah BHT mengankat sita Jaminan tanah seluas 52.960 M2,
sedangkat peletakan sita jaminan 2 (dua) obyek,
berdasarkan Berita Acara tanggal 8 Agustus 2018?
2. Apakah Panitera dapat mengangkat sita jaiman keduanya
atau hanya satu obyek berdasarkan Putusan Kasasi?
1 Serui merupakan kategori daerah sulit karena ia merupakan Semua biaya terkait dengan perkara dibebankan kepada pihak berperkara.
daerah Kepulauan sehingga akses dari dan menuju ke Serui Tidak dibenarkan Negara menanggung biaya privat, kecuali yang sudah
harus ditempuh dengan biaya mahal, diantaranya adalah diatur secara khusus, seperti perkara prodeo dan posbakum.
ongkos pengiriman surat. Tidak sedikit pula perkara permintaan
bantuan panggilan di Pengadilan Agama Serui baik itu
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permintaan bantuan panggilan yang berasal dari Pengadilan
Agama lain yang meminta bantuan Pengadilan Agama Serui
untuk memanggil pihak yang berada di wilayah yurisdiksinya
(Tabayun Masuk) ataupun permintaan bantuan keluar untuk
memanggil pihak yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama lain (Tabayun Keluar), biaya 1 kali pengiriman permintaan
bantuan panggilan keluar bisa lebih besar dibandingkan radius
panggilan itu sendiri dan nampaknya ini menjadi beban berat
satker yang harus menanggung biaya tersebut karena semua
jenis surat apakah itu surat umum maupun surat yang
berhubungan dengan perkara dibebankan pada Anggaran satker
sehingga ada beberapa kasus permintaan bantuan panggilan
keluar yang relaas aslinya belum dikirim dengan alasan terdapat
kekurangan biaya berupa ongkos pengiriman relaas tersebut.
Sudah ada beberapa Pengadilan Agama baik yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura maupun
Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama lain yang menerapkan ongkos pengiriman relaas
(biaya pos) dibebankan kepada Pengadilan Agama yang meminta
bantuan panggilan. Permasalahannya adalah kekurangan biaya
tersebut diambilkan dari pos mana? Apakah dibenarkan harus
dibebankan kepada Pengadilan yang meminta bantuan panggilan.
38. 1 Suami Isteri telah bercerai dan anak-anak dalam asuhan Ibunya,
di kemudian hari si Ibu hendak mengajukan perwalian terhadap
salah satu anaknya yang belum cukup umur dengan alasan
untuk keperluan menjual tanahnya, sementara pasca
perceraian orangtua si anak belum ada pembagian harta
bersama.
Bagaimana sikap Pengadilan terhadap kasus tersebut? Apakah
tetap pengajuannya melalui perwalian ataukah Pengadilan
mengarahkan ke gugatan hak asuh anak? dan dapatkah Orang
Tua Kandung mengajukan permohonan perwalian terhadap anak
yang masih dibawah umur ?
39. 2 Pengangkatan anak
Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh kedua orang tua
anak kepada calon orang tua angkat si anak menjadi suatu
keharusan yang selanjutnya menjadi suatu keharusan pula
mereka dihadirkan dalam persidangan untuk meyakinkan kepada

Tidak ada kaitannya antara belum dibaginya harta bersama dengan
perwalian. Barangkali maksud belum ada penetapan hak asuh.
Pada dasarnya menurut UU, orang tua dapat mewakili anaknya yang belum
dewasa tanpa penetapan pengadilan, namun jika tanpa penetapan
pengadilan mengakibatkan kesempitan hidup, maka pengadilan dapat
mengeluarkan penetapan. Hal ini sudah menjadi kelaziman praktik peradilan
dan tidak bertentangan dengan UU.
Terhadap anak yang orang tuanya sudah bercerai dan belum ditetapkan hak
asuhnya, dapat diwakili oleh orangn tua yang secara nyata mengasuhnya.

Persetujuan tertulis merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi,
sedangkan keterangan orang tua/ keluarga di persidangan merupakan
pembuktian di hadapan hakim. Perhatikan persyaratan lainnya yang diatur
dalam PP no 54 tahun 2007
Terhadap anak yang orang tua telah bercerai dan salah satu dari mereka
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40.

41.

42.

43.

44.

Majelis.
Bagaimana terhadap kasus (single parent) karena perceraian
sementara orang tua yang satunya tidak pernah datang
mengunjungi anak dan juga faktor jarak yang tidak
memungkinkan juga dihadirkan di persidangan. Apakah dengan
mendengar keterangan salah satu orang tua anak sudah
dipandang cukup?
3 Perubahan data pada akte nikah
Bagaimana sikap kita sebagai warga Pengadilan Agama khususnya
Hakim dalam memahami Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang secara jelas
menyebutkan Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan
wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri?, dan
apakah permohonan permohonan perubahan tempat tanggal
lahir, pekerjaan dan status dapat diajukan ke PA ?
1 Permohonan isbat nikah yang pelaksanaannya dalam sidang
terpadu, ketika yang hadir dalam persidangan hanya dihadiri oleh
salah satu pihak, apakah hakim dapat menjatuhkan penetapan?
2 Dalam persidangan ikrar talak pemohon tidak hadir kemudian
ketua majelis menunda hingga 6 bulan. dalam tenggang waktu
enam bulan tersebut ternyata pemohon datang melapor untuk
melaksanakan ikrar talak. dalam pelaksanaannya apakah ketua
majelis menentukan phs baru ataukah langsung mengikrarkan?
3 Di wilayah tertentu di papua barat ada daerah yang secara
geografis sangat sulit dijangkau sehingga masyarakat dalam
mengakses kepastian hukum sangat kesulitan terlebih lagi
keadaan ekonomi masyarakat yang masih di bawah rata-rata, hal
tersebut mngakibatkan terjadinya pernikahan yang tidak dicatat
di kua, dalam hal pemohon ii (isteri) berstatus muallaf dan telah
menikah secara islam namun yang menjadi wali bukanlah kua
akan tetapi imam kampung yang sudah dipercaya masyarakat
menjadi penghulu dalam setiap pernikahan dan bukan yang
ditunjuk oleh kua, apakah pernikahan tersebut dapat diisbatkan
oleh pengadilan agama?
1 Bolehkah diterapkan sumpah suplitoir dalam memutus perkara
verstek.

tidak dapat didengar karena suatu sebab yang logis, atau anak yang tidak
diasuh oleh orang tuanya, keterangan tersebut dapat didengar dari orang tua
atau orang yang senyatanya memelihara anak.

Menurut informasi tidak resmi dari Biro hukum Kemenag, PMA telah direvisi.
Jika perkaranya diajukan ke PA, hakim PA berwenang mengadili.

Pemeriksaan hanya bisa dilakukan apabila keduanya hadir. Pemohon yang
tidak hadir dapat memberikan kuasa kepada Pemohon lainnya.
Jika salah satu Pemohon tidak hadir, maka permohonannya di NO.
Pemohon mengajukan permohonan untuk membuka kembali sidang ikrar
talak. Atas dasar permohonan tersebut KM membuat PHS baru

Sepanjang rukun dan syaratnya terpebuhi menurut hukum Islam dapat
diitsbatkan.

Dalam perkara selain perceraian verstek tidak perlu pembuktian. Adapun
dalam perkara perceraian, baik verstek maupun kontradiktor penggunaan
sumpah sebagai alat bukti agar dihindarkan.
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45. 2 Bolehkah gugatan rekonvensi hak asuh anak dalam perkara cerai
gugat diajukan bersamaan dengan duplik, dan bagaimanakah
hakim dalam mensikapi rekonvensi tersebut.
46. 3 PENGANGKATAN SITA
Bedasarkan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan telah
diletakkan sitanya terhadap 2 (dua) obyek yaitu tanah seluas
1.439 M2 dan tanah seluas 52.960 M2
Putusan TK. Pertama merintahkan panitera untuk mengangkat
sita jaminan yang tidak sah dan tidak berharga obyek tanah
seluas 1.439 M2, namun tidak dilaksanakan karena perkara
tersebut
Banding, Putusan TK.Banding Nomor menguatkan
putusan TK. Pertama untuk mengangkat sita jaminan atas
obyek obyek tanah seluas 1.439 M2, namun Panitera tidak
melaksanakan karena perkara tersebut Kasasi.
Putusan Kasasi, perkara tersebut di NO, namun hanya
memerintahkan Panitera untuk mengankat sita jaminan tanah
seluas 52.960 M2, sedang terhadap objek lainnya tidak
diperintahan.
PERTANYAAN:
1. Dapatkah panitera melaksanakan Putusan Kasasi yang
telah BHT mengankat sita Jaminan tanah seluas 52.960 M2,
sedangkat peletakan sita jaminan 2 (dua) obyek,
berdasarkan Berita Acara tanggal 8 Agustus 2018?
2. Apakah Panitera dapat mengangkat sita jaiman keduanya
atau hanya satu obyek berdasarkan Putusan Kasasi?
47. 4 Serui merupakan kategori daerah sulit karena ia merupakan
daerah Kepulauan sehingga akses dari dan menuju ke Serui
harus ditempuh dengan biaya mahal, diantaranya adalah
ongkos pengiriman surat. Tidak sedikit pula perkara permintaan
bantuan panggilan di Pengadilan Agama Serui baik itu
permintaan bantuan panggilan yang berasal dari Pengadilan
Agama lain yang meminta bantuan Pengadilan Agama Serui
untuk memanggil pihak yang berada di wilayah yurisdiksinya
(Tabayun Masuk) ataupun permintaan bantuan keluar untuk
memanggil pihak yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama lain (Tabayun Keluar), biaya 1 kali pengiriman permintaan
bantuan panggilan keluar bisa lebih besar dibandingkan radius
panggilan itu sendiri dan nampaknya ini menjadi beban berat

Rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan. Hakim tidak
boleh menyimpang dari hukum acara.

Terhadap kasus ini jika diajukan PK, maka seyogyanya ditangguhkan.
Catatan:
Telah seringkali ditegaskan, sebelum menyampaikan PBT putusan kepada
para pihak, Ketua diminta agar membaca dengan cermat lebih dahulu.
Apabila ada kekeliruan agar segera melaporkan ke MA, atau jika ragu-ragu
dapat konsultasi kepada KPTA.
Apabila sudah terlanjur diberitahukan atau sudah disampaikan salinananya,
agar ditarik kembali untuk direvisi. Jika para pihak tidak mau menyerahkan,
upaya hukumnya PK.

Semua biaya terkait dengan perkara dibebankan kepada pihak berperkara.
Tidak dibenarkan Negara menanggung biaya privat, kecuali yang sudah
diatur secara khusus, seperti perkara prodeo dan posbakum.

13

satker yang harus menanggung biaya tersebut karena semua
jenis surat apakah itu surat umum maupun surat yang
berhubungan dengan perkara dibebankan pada Anggaran satker
sehingga ada beberapa kasus permintaan bantuan panggilan
keluar yang relaas aslinya belum dikirim dengan alasan terdapat
kekurangan biaya berupa ongkos pengiriman relaas tersebut.
Sudah ada beberapa Pengadilan Agama baik yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura maupun
Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama lain yang menerapkan ongkos pengiriman relaas
(biaya pos) dibebankan kepada Pengadilan Agama yang meminta
bantuan panggilan. Permasalahannya adalah kekurangan biaya
tersebut diambilkan dari pos mana? Apakah dibenarkan harus
dibebankan kepada Pengadilan yang meminta bantuan panggilan.

