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PENGERTIAN 
 

Peradilan semumerupakan wadah bagi mahasiswa untuk belajar 

mengenai praktik beracara pada proses peradilan, lebih tepatnya pada hukum 

acara ataupun hukum formil. Kegiatan peradilan semu merupakan simulasi dari 

proses peradilan yang sebenarnya. Didalam kegiatan Peradilan semu 

mengandung makna spekulasi, meniru gaya, gerakan latihan dengan alat peraga 

dimaksudkan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan aktivitas 

beracara dalam sidang sesuai dengan teori yang terkait dengan bidang keilmuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa. Simulasi peradilan semu ini dilaksanakan di 

Laboratorium Sidang Peradilan semu Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang 

Hari. 

Dalam sidang Peradilan Semu ini, mahasiswa akan dibagi atas beberapa 

kelompok:  

1. Pihal yang berperan sebagai para pihak yang berperkara (penggugat dan 

tergugat ataupun Pemohon dan Termohon). Satu kelompok lain bertindak 

sebagai majelis hakim dan panitera. Satu kelompok lagi bertindak sebagai 

advokat dan saksi-saksi.  

2. Pihak penggugat bertugas membuat gugatan/permohonan, replik, 

pembuktian dan kesimpulan dari penggugat.  

3. Pihak tergugat bertugas membuat eksepsi/bantahan, duplik, pembuktian 

dan kesimpulan dari tergugat.  

4. Majelis hakim bertugas menerima, memeriksa, menyelesaikan dan 

memutus perkara.  

5. Panitera bertugas mencatat jalannya sidang.  

6. Advokat bertugas untuk mendampingi klien di persidangan.  

7. Saksi-saksi bertugas untuk memberikan keterangan sesuai dengan 

skenario perkara yang disidangkan. 

 

Fungsi dan Tujuan  

Fungsi utama dari Praktikum Peradilan Semu adalah wadah untuk 

melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan 

keilmuan di bagian hukum acara baik peradilan hukum acara Peradilan Agama, 
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perdata maupun pidana, sehingga menjadi unsur penting dalam kegiatan 

pendidikan baik secara teori maupun praktik, khususnya di bidang hukum acara. 

Tujuan disusunnya panduan praktikum peradilan semu adalah sebagai SOP 

untuk membantu memperlancar pelaksanaan praktik peradilan Semu yang 

menjadi bagian laboratorium hukum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Nusantara Batang Hari guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta 

semua sumberdaya yang ada didalamnya, sehingga dapat membantu 

mewujudkan visi dan misi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nusantara 

Batang Hari. 

 

Mekanisme Pelaksanaan Peradilan Semu 

 
1. Mahasiswa telah lulus mata kuliah hukum acara yang dibuktikan KRS/KHS 

2. Mahasiswa diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebelum diadakannya praktik 

peradilan semu; 

3. Penanggungjawab kegiatan peradilan semu menjadwalkan peradilan semu 

setelah memperhatikan kuota dan waktu pelaksanaan; 

4. Rangkaian kegiatan praktek  peradilan semu diawali dengan pembekalan 

tentang Pembuatan Surat kuasa, Surat Gugatan dan Administrasi lain dalam 

berperkara di Pengadilan, Serta Tehnik dalam Beracara di Pengadilan, 

penugasan tentang pembuatan Surat Kuasa dan Surat gugatan dan terakhir 

adalah pelaksanaan skenario peradilan semu. 

 

Pembekalan Praktik Peradilan Semu 

 
1. Mengingat Situasi Pandemi Covid-19 yang masih mewabah maka 

Pembekalan dilakukan secara Daring/Online melalui Aplikasi Zoom melalui 

oleh penanggungjawab kegiatan dengan materi dan pemateri yang telah 

disiapkan; 

2. Peserta praktikum peradilan semu wajib mengikuti rangkaian acara kegiatan 

pembekalan; 

3. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan dianggap gugur dan tidak 

diperkenankan mengikuti tahapan berikutnya dari kegiatan peradilan semu. 
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Pelaksanaan kegiatan Peradilan Semu 

 
1. Semua peserta praktik peradilan menghadiri acara praktik peradilan Sesuai 

dengan Kelompok dan Jadwal yang telah ditentukan oleh panitia 

2. Praktik peradilan didampingi oleh dosen pembimbing praktik peradilan 

 

Tata Tertib Kegiatan 

 

1. Pada Saat mengikuti Pembekalan Melalui Daring/Online, Peserta wajib join 

room maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. 

2. Pakaian pada saat mengikuti kegiatan secara Daring/online Peserta wajib 

memakai pakaian sesuai Ketentuan.  

 Untuk laki-laki : Celana Dasar, Kemeja Putih, Jas Almamater dan Peci 

 Untuk Perempuan : Rok Hitam, Kemeja Putih, Jas Almamater dan 

Jilbab berwarna Putih 

3. Pakaian pada saat praktikum peradilan semu yang diadakan dikampus sama 

dengan pakaian untuk daring dan wajib memakai Masker. 

4. Seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan 

mengerjakan tugas yang diberikan serta mengumpulkannya tepat waktu. 

PENILAIAN 

Penilaian dalam kegiatan peradilan semu didasarkan pada 

 Keikutsertaan dalam Pembekalan Zoom Meeting : 30 % 

 Penugasan  : 30 % 

 Praktikum Sidang Semu  : 40 % 

TOTAL  : 100 % 

 

Penghargaan  

 
1. Penanggungjawab kegiatan mengumumkan hasil Praktikum Peradilan 

Semu 

2. Peserta yang dinyatakan lulus, berhak menerima sertifikat keikutsertaan. 
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Peradilan Agama dan Sumber Hukum 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yan 

diatur dalam Undang Undang.  

Peraturan-peraturan yang menjadi sumber hukum Peradilan Agama, 

diantaranya adalah: 

1. HIR (herzeine inlandsch reglement) untuk jawa dan Madura / RBG 

(Rechtsreglement voor de buitengewesten untuk luar jawa dan Madura); 

2. B.Rv (Reglement op de burgelijke rechtvordering) untuk golongan eropa. 

Walaupun sudah tidak berlaku lagi tetapi masih banyak yang relevan; 

3. BW (bugelijke wetboek voor Indonesia) atau KUH Perdata; 

4. WvK (Wetboek van koophandel) KUH Dagang; 

5. UU No  No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman 

6. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

7. UU No 5 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung; 

8. UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 

9. UU No 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum; 

10. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam; 

11. Peraturan Mahkamah Agung RI; 

12. Surat Edaran Menteri Agama ; 

13. Peraturan Menteri Agama; 

14. Keputusan Menteri Agama; 

15. Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber-sumber Hukum yang tidak tertulis. 

 

Melihat pada prinsipnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama beracuan 

pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur khusus. Sebagai 

contoh adalah pemeriksaan sengketa perkawinan, dimana sengketa perkawinan yang 

diajukan oleh suami disebut permohonan cerai talak, dan sengketa perkawinan yang 

diajukan oleh istri disebut gugatan gugat cerai. Hal semacam ini hanya berlaku di 
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Pengadilan Agama. Beberapa hukum acara yang diatur secara khusus dalam 

Peradilan Agama meliputi: 

1. Bentuk dan proses perkara; 

2. Kewenangan relative Peradilan Agama; 

3. Pemanggilan pihak-pihak; 

4. Pemeriksaan, pembuktian, dan upaya damai; 

5. Biaya perkara; 

6. Putusan hukum dan upaya hukum; 

7. Penerbitan akta cerai. 

 

Kompetensi Pengadilan Agama  

Menurut Erfaniah Zuhria kata “kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” sering 

juga disebut juga “kompetensi” atau dalam bahasa Belanda disebut “competentie” 

dalam Hukum Acara Perdata biasanya menyangkut 2 hal yaitu kompetensi relatif dan 

kompetensi absolut.1  

1. Kompetensi Relatif 

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya 

adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis. 

Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama 

Magetan. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan 

Pengadilan Agama Magetan adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan  satu 

tingkatan yaitu tingkat pertama.  

Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada 

hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum 

acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan 

Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk 

itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR 

atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama.  

                                                           
1 Erfaniah Zuhria. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut. 

Malang. UIN-Malang Press. Hal. 193  
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Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus 

diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini 

ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu  

a. Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah 

satu dari dua daerah tergugat berada. 

b. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah 

penggugat. 

c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka 

gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut 

berada. 

d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka 

gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. 

2. Kompetensi Absolut 

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan 

Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi 

kewenangannya.  

Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun  1989 Tentang Pengadilan Agama serta 

asas personalitas keislaman menjadi dasar  kompetensi absolut Pengadilan 

Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara : 

a. Perkawinan. 

b. Kewarisan. 

c. Wasiat. 

d. Hibah. 

e. Wakaf. 

f. Zakat. 

g. Infaq. 

h. Shadaqah. 

i. Ekonomi syari’ah. 

Selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi 

kewenangan: 
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a. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam 

kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta.2 

b. Pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada 

undang-undang seperti pengawasan pada advokad yang beracara 

dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar 

Wakaf, dan lain-lain. 

 

Pihak Berperkara di Pengadilan Agama 

1. Penggugat dan Tergugat 

Syarat untuk mengajukan sebuah gugatan adalah adanya kepentingan 

hukum (sengketa) yang melekat pada penggugat, dalam hal ini maka tidak 

semua orang dapat mengajukan gugatan, dalam hal ini orang yang tidak 

mempunyai kepentingan langsung dapat memperoleh kuasa dari orang yang 

kepentingannya dilanggar untuk mengajukan sebuah gugatan. 

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdataannya kemuka 

pengadilan perdata. Tergugat adalah orang yang terhadapnya diajukan 

gugatan atau tuntutan. Tergugat bisa per-orangan, atau beberapa orang. 

Perkara perdata yang terdiri dari 2 pihak yaitu dengan adanya 

penggugat dan tergugat yang mana saling berlawanan disebut contentieuse 

juridictie (peradilan sungguhan), dalam hal ini maka produk hukumnya adalah 

putusan. 

 

2. Pemohon dan Termohon 

Pemohon adalah seorang yang memohon kepada pengadilan untuk 

ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak bagi dirinya tentang situasi hukum 

tertentu.3  

Contoh perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah permohonan 

dispensasi kawin, permohonan istbath nikah, namun ini tidak berlaku bagi 

perkara cerai talaq  sebagaimana dalam SEMA No.2 tahun 1990 menyebutkan 

asasnya cerai talaq adalah merupakan sengketa perkawinan yang meliatkan 

kedua belah pihak, sehingga walaupun pihak yang berkera disebut dengan 

                                                           
2 Pasal 52 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
3 Roihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta. 2000. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 57. 
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pemohon dan termohon akan tetapi merupakan perkara contentious dan 

produk hakim berupa putusan dengan  amar dalam bentuk penetapan. 

Termohon dalam arti yang sebenarnya bukanlah sebagai pihak namun 

perlu halnya dihadirkan didepan sidang untuk didengar keterangan dan untuk 

kepentingan pemeriksaan.4 

Peradilan yang menyelesaikan perkara permohonan disebut voluntaire 

jurisdictie (peradilan tidak sesungguhnya), produk hukum dari peradilan 

tersebut adalah penetapan. 

  

                                                           
4 Ibid.  
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Proses Beracara di Pengadilan Agama 

1. Proses Pengajuan Perkara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan dari  gambar bagan diatas: 

a. Meja 1 

1) Menerima gugatan/permohonan dan salinannya; 

2) Menaksir biaya panjar biaya sesuai dengan radius yang 

ditetapkan; 

3) Membuat surat kuasa membayar (SKUM). 

b. Kasir 

1) Menerima biaya panjar dan mencatat dalam pembukuan; 

2) Menandatangani SKUM; 

3) Memberi  nomor dan tanda lunas pada SKUM; 

4) Memberi keterangan terkait legalisir dokumen dan jadwal 

pelaksanaan sidang. 

c. Meja 2 

1) Mencatat perkara dalam buku register perkara; 

2) Memberi nomor register pekara pada gugatan/permohonan yang 

masuk; 

PENGGUGAT/PEMOHON 

PANITERA 

MEJA 

I 

KASIR MEJA II MEJA III 

WK. PANITERA 

Majelis Hakim & Ruang 

Sidang 

PENDATAAN ARSIP DAN LAPORAN 

PENDATAAN ARSIP DAN LAPORAN 

KETUA PA 
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3) Meyerahkan salinan gugatan/permohonan, jadwal sidang, dan 

rangkap 2 SKUM, serta memasukkannya dalam amplop kepada 

penggugat/pemohon. 

d. Ketua Pengadilan Agama 

1) Menenetukan penetapan majlis hakim (PMH); 

2) Menetapkan hari sidang (PHS). 

e. Panitera dan Wakil Panitera 

1) Menunjuk penitera sidang; 

2) Meyerahkan berkas perkara kepada majlis. 

f. Majlis Hakim 

1) Menyidangkan perkara yang diajukan penggugat/pemohon; 

2) Memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil para pihak; 

3) Berkoordinasi dengan meja 1, kasir, meja 2, dan meja 3 

berkenaan dengan administrasi perkara yang disidangkan; 

4) Memutus perkara yang ditangani. 

g. Meja 3 

1) Menerima berkas perkara yang telah di putus oleh majlis hakim; 

2) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak; 

3) Menyerahkan berkas perkara yang telah minutasi kepada 

Panitera Muda Hukum. 
 

2. Tahapan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata 

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan dilakukan 

dengan tahapan-tahapn yang diatur dalam hukum acara perdata, dan hal ini 

dilakukan setelah hakim tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang 

bersengketa. Tahapan pemeriksaan dalam perkara perdata dapat dijabarkan 

degan bagan di bawah ini: 
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MAJELIS HAKIM 

Upaya Damai Tergugat Penggugat 

Jawaban Pembacaan Gugatan 

Duplik Replik 

PEMBUKTIAN 

KESIMPULAN 

PUTUSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3. Kemungkinan yang Terjadi pada Sidang Pertama 

a. Para pihak datang  

1) Hakim akan mendamaikan kedua belah pihak; 

2) Hakim akan meneruskan sidang dengan pembacaan gugatan; 

3) Tergugat dibolehkan untuk meminta penundaan sidang. 

b. Para pihak tidak datang  

1) Apabila penggugat tidak hadir maka gugatannya digugurkan; 

2) Apabila tergugat tidak hadir  

a) satu kali tidak hadir, dipanggil sekali lagi; 

b) dua kali tidak hadir, diputus verstek. 
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Kemungkinan pada Sidang Pertama 

Para Pihak Datang 

Mendamaikan 2 Pihak 

Pembacaan Gugatan 

Tergugat Minta 

Penundaan Sidang 

Para Pihak TidakDatang 

Penggugat / Gugatan 

Gugur 

Tergugat  

1 X Panggil Lagi, 

2X Putus Verstek 
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Lampiran 
 

1. Surat Permohonan 

2. Surat Kuasa 

3. Skenario Sidang Semu 

4. Jawaban Termohon 

5. Replik 

6. Kesimpulan Pemohon dan Termohon 

7. Contoh Putusan 

8. Skenario Sidang Penyaksian Ikrar Talak 
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SKENARIO DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN 

PENGADILAN AGAMA SEMU FAKULTAS SYARI’AH  

INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI 

 

PERKARA PERDATA CERAI TALAK 

 

NOMOR : 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

 

 

 

ANTARA 

 

…………………..BIN………………….. 

PEMOHON 

 

MELAWAN 

 

……………….BINTI ……………… 

TERMOHON 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 
 

FAKULTAS SYARIAH  

IAI NUSANTARA BATANG HARI 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI 

2021 
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SUSUNAN PERSIDANGAN 

WAKTU PERSIDANGAN 

 

01. Ketua PA     : (Zaini Yazid Harahap, M.Hum) 

02. Hakim Anggota I    : (Imom Mulia harahap, SHI)  

03. Hakim Anggota II    : (Hendra Siregar, SHI ) 

04. Panitera/Panitera Pengganti  : (Eka Iswara, SHI ) 

05. Jurusita Pengganti/Petugas Khusus : (Robi Irawan, SHI) 

06. Rohaniawan     :______________________________ 

07. Pemohon     : (Deden Fahmi) 

08. Termohon     : (Elvi Khairani) 

09. Kuasa Hukum Pemohon   : (M. Rasyid, SHI) 

10. Kuasa Hukum Termohon   : (Ali Aga Hasibuan, SHI) 

11. Saksi Pemohon 1    : (Win Salam Syah Lingga Bin Abdul Roni) 

12. Saksi Pemohon 2    : (Hairun Bin Rusman) 

13. Saksi Termohan 1    : (J.Lauren Sihotang Bin Hardiman Sihotang) 

14. Saksi Termohan 2    :______________________________ 

 

 

 

 

 

 

SIDANG I  : 29 MARET 2020 

SIDANG II  : 02 APRIL 2020 

SIDANG III  : 04 APRIL 2020 

SIDANG IV  : 07 APRIL 2020 

SIDANG V  : 11 APRIL 2020 

SIDANG VI  : 12 APRIL 2020 
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                Jambi,  Maret 2020 

Lamp .: -  

Hal  : Cerai Talak 

 

Kepada Yth.: 

Ketua Pengadilan Agama Semu 

Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang Hari  

di -  

        Jambi 

 

Assalamu’alaikum Wr. WbSaya yang bertanda tangan di bawah ini:  

 

DEDEN FAHMI bin SUKITO, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan 

Karyawan Perusahaan,Tempat tinggal di Jalan Pimpinan Nomor 27 Kelurahan  Kota Baru 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;   

Dengan ini mengajukan permohonan cerai atas diri:  

 

ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, 

Pekerjaaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Ibrahim Umar Nomor 38 Kelurahan  Kota Baru 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”; - 

 

Dengan alasan dan dalil sebagai berikut:  

 

1. Bahwa Pemohon adalah Suami yang sah Termohon yang menikah secara Islam pada 

tanggal 16 Oktober 2007, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 

K.K..20.15.02./PW.01/11/2020  tanggal 02 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kota Baru  Kota Jambi.  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya 

suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :  

 

1) AGUS RIANSYAH PUTRA, Laki-laki, umur 11 tahun;  

2) KHAIRUN NISAH HAFIFAH, Perempuan, umur 8 tahun.  

3) HANAFI IRAWAN, laki-laki, umur 4 tahun.  

 

Anak-anak tersebut semuanya ikut tinggal bersama Termohon ;  

 

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Temohon pada 

mulanya rukun dan damai, namun sejak bulan April 2013 kerukunan dan kedamaian 

tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama sebagaimana yang diharapkan, yaitu 

membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, karena 

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pasal 19 

ayat 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

yang disebabkan antara lain sebagai berikut : 

a) Termohon egois, mau menang sendiri, sulit diberi pengertian dan sulit diajak tukar 

pikiran       yang sifatnya baik untuk membina keutuhan rumah tangga;  
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b) Termohon selalu merasa tidak senang apabila Pemohon terlambat pulang walaupun 

Pemohon telah menjelaskan atas keterlambatan pulang tersebut; 

c) Termohon sering menganggap remeh dan menyepelekan Pemohon selaku suami; 

d)  Termohon selalu berkata kasar yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang istri 

terhadap suaminya dan kecurigaan termohon terlalu berlebihan terhadap Pemohon, 

akibatnya Pemohon selalu merasa kesal atas sikap dan perbuatan Termohon 

tersebut;- 

e) Termohon selalu merasa cemburu kepada Pemohon walaupun apa yang 

dicemburukan oleh Termohon tersebut sama sekali tidak benar dan tidak ada; 

 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi 

pada bulan Oktober 2017 disebabkan Termohon tetap saja mencurigai dan mencemburui 

Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan gaji dan penghasilan, namun Termohon 

tetap mencurigai Pemohon seakan-akan Pemohon mempunyai hubungan dengan 

perempuan lain 

5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon, 

tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak 

mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu 

Pemohon diberi izin  untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj’i di hadapan 

sidang Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 118 Kompilasi 

Hukum Islam, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan 

Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari cq. Majelis Hakim yang  

memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan 

kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya mengadili dengan 

menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagi berikut:  

 

PRIMAIR 

1) Mengabulkan permohonan  Pemohon;  

2) Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 

3) Menetapkan hak hadhonah atas ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang 

masing-masing bernama : AGUS RIANSYAH PUTRA, Laki-laki, umur 11 tahun, 

KHAIRUN NISAH HAFIFAH, Perempuan, umur 8 tahun, HANAFI IRAWAN, laki-laki, 

umur 4 tahun kepada Pemohon. 

4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  
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SUBSIDAIR 

 

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya; 

  

Wassalam 

Jambi, 09 Maret 2020 

Pemohon 

 

 

 

 

 

DEDEN FAHMI, SH.I 
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SURAT KUASA KHUSUS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama Elvi Khairani Binti Ahmad Faisal, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, 

Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Jl. Ibrahim Umar No. 38 Kel.  Kota Baru Kec. Kota Baru Kota 

Jambi, dengan ini memberi kuasa kepada Nama Ali Aga Hasibuan, SHI, Pekerjaan 

Pengacara/advokat, yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 

Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jambi, Alamat Kantor Jalan Dr. Juanda No. 14 C Jambi. 

 

---KHUSUS-- 

 

Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai Termohon dalam perkara perdata No. 

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH  , melawan Nama Deden Fahmi Bin Sukito, Umur 39 

Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta di KIM 

Jambi, Alamat Jl. Pimpinan No. 27 Kel.  Kota Baru II Kec. Kota Baru Kota Jambi.Untuk itu 

penerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan pemberi kuasa, melakukan 

dan menerima segala pembayaran, membuat dan menerima kwitansi pembayaran 

 

Penerima kuasa boleh bertindak kuasa dalam hal hukum terhadap setiap orang dan dalam 

segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini, memilih tempat kediaman hukum 

(domocile), menghadap hakim dan pejabat pemerintah 

 

Penerima kuasa boleh berpekara ke muka Pengadilan Agama Semu, mengajukan gugatan, 

memberi jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi memohon putusan dan turunan 

putusan Pengadilan Agama Semu, memohon agar Putusan Pengadilan Agama Semu 

dijalankan 

 

Penerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat serta melakukan segala apa 

yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa, asal tidak 

dilarang/bertentangan/melanggar Undang-undang, dan bila perlu penerima kuasa dapat 

memindah tangankan kekuasaan itu sebahagian atau sepenuhnya pada orang lain hak 

(Substitusi) untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu. 

 

Demikian, Surat Kuasa khusus ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

 

           Jambi, 07 Februari 2020 

 Penerima Kuasa           Pemberi Kuasa 

 

 

 

 

 

 Ali Aga Hasibuan, SHI        Elvi Khairani Binti Ahmad 

Faisal 
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SKENARIO SIDANG PERTAMA 

PENGADILAN AGAMA SEMU FAKULTAS SYARI’AH  

IAI NUSANTARA BATANG HARI 

DALAM PERKARA CERAI TALAK 

BERITA ACARA PERSIDANGAN 

NO. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang 

Hari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang 

dilangsungkan pada hari senin 23 Februari 2020 dalam perkara cerai talak antara :DEDEN 

FAHMI bin SUKITO sebagai “PEMOHON” Dengan ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL 

sebagai “TERMOHON” 

 

Susunan Persidangan 

1. Zaini Yazid Harahap, M.Hum  sebagai Ketua Majelis Hakim 

2. Imom Mulia harahap, SHI   sebagai Hakim Anggota I 

3. Hendra Siregar, SHI    sebagai Hakim Anggota II 

4. Eka Iswara, SHI    sebagai Panitera Pengganti 

 

Sebelum Sidang Dimulai : 

(Sebelum sidang dimulai, para pengunjung berada di ruang tunggu, Panitera Pengganti 

mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang. Kemudian 

Petugas Khusus mempersilahkan para Hadirin memasuki ruangan sidang secara tertib) 

 

Petugas Khusus:  

“Assalamu’alaikum Wr.Wb. Para pengunjung yang terhormat. Pada hari ini akan berlangsung 

sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH antara 

DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai Pemohon melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD 

FAISAL sebagai Termohon. Kepada para pengunjung yang ingin mengikuti jalannya 

persidangan dipersilahkan memasuki ruangan sidang.”(pengunjung memasuki ruangan 

sidang) 

 

Petugas Khusus:  

“Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar-

masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung.”“Berhubung Majelis Hakim akan segera 

memasuki ruangan sidang, para Hadirin dimohon berdiri.” 

 (Setelah berdiri Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan berbaris, dan  mengucapkan 

salam. Hakim Ketua berjalan di depan dan diikuti oleh Hakim Anggota I dan II. Kemudian 

Hakim Ketua duduk di tengah meja sidang sedang Hakim Anggota I dan II duduk di kanan 

dan di kiri Ketua Majelis Hakim). 

 

Petugas Khusus :  

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. 

 

Hakim Ketua :  

Pada hari ini, Senin, 23 Februari 2020, Persidangan  Pengadilan Agama Semu Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Cerai Talak 
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dengan registrasi 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH antara DEDEN FAHMI BIN SUKITO 

sebagai “PEMOHON” Melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL  sebagai 

“TERMOHON”, dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim.” 

(Hakim mengetuk palu tiga kali).  

“Sidang dinyatakan terbuka untuk umum” (Hakim mengetuk palu satu kali).  

“Kepada Petugas Khusus supaya memanggil Pemohon dan Termohon” 

 

Petugas Khusus :  

“Kepada Saudara DEDEN FAHHMI BIN SUKITO  sebagai “PEMOHON” beserta Kuasanya 

dan  Saudari ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON”, dipersilahkan 

memasuki ruang sidang.” (Pemohon dan Termohon  memasuki ruang sidang dengan 

memberi hormat kepada majelis hakim tanpa bersalaman kemudian  duduk di tempat yang 

telah disiapkan setelah diperintahkan oleh Hakim Ketua). 

 

Hakim Ketua: 

Saudara Pemohon apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan 

hari ini? 

 

Pemohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara yang membuat surat Permohonan ini ? 

 

Pemohon 

Benar Pak Hakim, Saya yang membuat dan mengajukannya. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, coba saudara sebutkan identitas saudara dengan lengkap! Pemohon 

DEDEN FAHMI BIN SUKITO, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan 

Karyawan Perusahaan, Tempat tinggal di Jalan Pimpinan Nomor 27 Kelurahan  Kota Baru II 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

 

Hakim Ketua 

Apakah saudara membawa kartu identitas? 

 

Pemohon 

Bawa, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Coba saudara perlihatkan ? 

 

Pemohon 

Bisa pak hakim. 

(Pemohon mengeluarkan kartu identitas dan menyerahkannya kepada Hakim Ketua. Hakim 

Ketua kemudian memperlihatkan kartu identitas tersebut kepada Hakim Anggota I dan 

Hakim Anggota II, lalu menyerahkan kembali kepada Pemohon) 
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Hakim Ketua 

Saudara Pemohon , apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum ? 

 

Pemohon 

Saya datang bersama Kuasa Hukum saya Pak Hakim. 

 

Hakim Ketua 

Apakah saudara benar Kuasa Hukum Pemohon ? 

 

Kuasa Hukum Pemohon 

Benar Pak Hakim, saya Kuasa Hukum Pemohon. 

 

 

Hakim Ketua 

Coba perkenalkan identitas saudara! 

 

Kuasa Hukum Pemohon 

Baik Pak Hakim, Nama saya M. RASYID, SHI, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor LBH Jambi, Alamat Kantor Jalan Hindu No. 4 B 

Jambi.  

 

Hakim Ketua 

Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta Surat Kuasa Khusus ? 

 

Kuasa Hukum Pemohon 

Bisa Pak, ini dia (maju ke depan menyerahkan tanda pengenal dan surat kuasa khusus) 

kepada Majelis Hakim) 

 

(Majelis Hakim memeriksa tanda pengenal dan surat kuasa khusus dari kuasa hukum 

Pemohon) 

 

Hakim Ketua 

Baik, saudara Kuasa Hukum, harap duduk di bangku belakang dahulu. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana dengan saudari Termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap 

mengikuti persidangan pada hari ini? 

 

Termohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, coba saudari sebutkan identitas saudari dengan lengkap! 

 

Termohon  

Baik pak hakim. ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL, umur 37 tahun, agama Islam, 

Pendidikan SMA, Pekerjaaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Ibrahim Umar Nomor 38 

Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Kota Baru Kota Jambi 
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Hakim Ketua 

Apakah saudari membawa kartu identitas? 

 

Termohon 

Bawa, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Bisa saudari perlihatkan ? 

 

Termohon  

Bisa pak hakim. 

(Termohon mengeluarkan kartu identitas dan menyerahkannya kepada Hakim Ketua. Ha kim 

Ketua kemudian memperlihatkan kartu identitas tersebut kepada Hakim Anggota I dan 

Hakim Anggota II, lalu menyerahkan kembali kepada Termohon) 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? 

 

 

Termohon 

Saya datang sendiri pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara tahu, mengapa saudara datang ke sini? 

 

Pemohon  

Tahu, pak hakim. Saya datang ke sini untuk menceraikan istri  saya. 

 

Hakim Ketua 

Siapa istri saudara ? 

 

Pemohon 

Dia pak hakim. (sambil menunjuk ke arah Temohon) 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, benarkah apa yang dikatakan oleh Pemohon tadi bahwa sa 

udari adalah istrinya ? 

 

Termohon 

Benar, pak hakim. Saya adalah istrinya.  

 

Hakim Ketua 

Lalu, mengapa saudari datang ke sini? 

 

Termohon 

Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya beberapa hari yang lalu, bahwa 

hari ini ada persidangan cerai talak dari suami saya. 
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Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu. Saudara Pemohon dan Termohon. Saudara datang ke sini berdasarkan 

panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut 

dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara 

saudara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai Pemohon dan saudari ELVI KHAIRANI BINTI 

AHMAD FAISAL sebagai Termohon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka pada hari pertama sidang ini, kami, berkewajiban memberikan nasehat kepada 

saudara Pemohon dan Termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? 

karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga 

akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. 

Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita 

selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Karena Allah SWT akan 

melimpahkan rahmatNya dalam kasih sayangNya jika kita mau saling berdamai dan 

memaafkan satu sama lain. 

 

Hakim Ketua  

Silahkan Hakim Anggota I untuk melakukan perdamaian kepada para pihak 

 

Hakim Anggota I 

Terima kasih pak ketua majelis. Saudara Pemohon dan Termohon. Jika kami memperhatikan 

permohonan dari Pemohon  ini terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga 

mulai sejak tanggal 16 Oktober 2007. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah 

saudara berdua lalui sudah lumayan lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat 

manis untuk dilupakan. Apalagi dengan hadirnya 3 orang buah hati yang tentunya masih 

memiliki masa depan yang sangat panjang. Perceraian tentu saja akan mengukirkan 

kenangan pahit dalam diri saudara dan tentu juga memberikan rasa trauma kepada buah hati 

saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran mereka dan tentu saja akan 

mengganggu masa depan mereka. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan ? 

 

Hakim Anggota II 

Silap dan lupa adalah dua sifat manusia. Bahkan sudah menjadi fitrah manusia. Namun yang 

terpenting adalah bagaimana kita mampu dan mau memaafkan sesama. Apalagi orang yang 

sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami isteri merupakan ikatan suci yang sangat 

disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar 

bagi pasangan suami isteri tersebut dan tentunya anak-anak. Jadi kami harap kepada saudara 

Pemohon dan Termohon urungkanlah niat saudara untuk bercerai karena kasihan anak-anak. 

Dan satu lagi sebutan janda dan duda tidaklah nyaman bagi telinga kita. Keluarga yang utuh 

adalah idaman kita semua, terima kasih pak ketua majelis. 

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu saudara Pemohon dan Termohon. Semoga arahan dan nasehat yang 

kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta 

dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara 

Pemohon? 

 

Pemohon 
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Tidak Pak Hakim. Saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada permohonan 

yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilakunya yang sudah 

kelewat batas. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana saudari Termohon? 

 

Termohon 

Kalau saya pak hakim. Saya mau suami saya mempertimbangkannya lagi dan saya masih 

berharap dia mau mencabut permohonannya, karena ketiga anak saya masih membutuhkan 

perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana dengan saudara Pemohon, apakah saudara mau mempertimbangkannya 

kembali?  

 

Pemohon 

Sudahlah pak hakim. Lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh begitu juga dengan 

pihak keluarga. Tapi toh apa hasilnya. Tetap saja dia mengulah dan itu hanya alasannya saja. 

Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan 

berkurang  sedikitpun untuk ketiga anak saya, saya akan tetap menyayangi ketiga anak saya. 

 

 

(majelis hakim berdiskusi sejenak) 

 

Hakim Ketua  

Baiklah saudara pemohon dan termohon upaya damai dalam persidangan ini telah 

diupayakan nampaknya sampai saat ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian 

adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2008 majelis 

masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon  dan termohon untuk 

menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan 

dipandu oleh Mediator. 

 

Imom Mulia harahap 

Hendra Siregar 

Eka Iswara 

Robi Irawan 

 

Hakim Ketua  

Saudara pemohon diantara empat hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira 

diantaranya yang dapat saudara jadikan sebagai mediator diantara saudara yang akan 

mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga saudara ini di luar 

persidangan? 

 

Pemohon 

“saya setuju dengan Eka Iswara, panitera, hakim peradilan agama semu fak. Syari’ah sebagai 

mediator.” 
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Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka 

pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon 

yang telah terdaftar di Pengadilan Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi dengan register 

nomor : 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari sudah menerima salinan surat permohonan Pemohon ? 

 

Termohon 

Sudah Pak Hakim 

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu, meskipun Termohon sudah menerima salinan surat permohonan, 

namun di sini tetap akan kita bacakan surat permohonan Pemohon. (lalu Hakim Anggota I 

membacakan surat permohonan) 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat permohonan 

saudara? 

 

Pemohon 

Tidak Pak Hakim. Saya rasa sudah cukup. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai surat permohonan 

Pemohon ini secara lisan atau tertulis ?  

 

Termohon 

Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidan 

gan berikutnya. 

 

Hakim Ketua 

Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu sekali) 

 

Petugas Khusus  

(membuka pintu masuk ruang sidang kemudian mempersilahkan pengunjung memasuki ru 

ang sidang). 

 

Hakim Ketua 

Untuk mendengarkan jawaban dari Termohon atas permohonan Pemohon, maka 

pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, 2 

Maret 2020 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk hadir 

pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan 

ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH ditutup dengan mengucapkan alhamdu lillahi rabbil 

alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali). 
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Demikian berita acara ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

Panitera Pengganti                  Hakim  

Ketua 

 

 

(EKA ISWARA, SHI)          (ZAINI YAZID 

HARAHAP,M.Hum) 

 

 

Petugas Khusus 

Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. (setelah 

pengunjung berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus dengan 

berbaris Hakim Ketua di depan diikuti Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) 
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SKENARIO SIDANG KEDUA 

PENGADILAN AGAMA SEMU FAKULTAS SYARIAH  

IAI NUSANTARA BATANG HARI 

DALAM PERKARA CERAI TALAK 

BERITA ACARA PERSIDANGAN 

NO. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

SIDANG LANJUTAN 

 

 

Pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari 

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan 

pada hari senin 2 Maret 2020 dalam perkara  cerai talak  antara: 

DEDEN FAHMI bin SUKITOsebagai “PEMOHON” Dengan ELVI KHAIRANI binti AHMAD 

FAISAL sebagai “TERMOHON” 

 

Susunan Persidangan 

1. Zaini Yazid Harahap, M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim 

2. Imom Mulia Harahap, SHI sebagai Hakim Anggota I 

3. Hendra Siregar, SHI sebagai Hakim Anggota II 

4. Eka Iswara, SHI sebagai Panitera Pengganti 

 

Sebelum Sidang Dimulai : 

(Sebelum sidang dimulai, para pengunjung berada di ruang tunggu, Panitera Pengganti 

mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang. 

Kemudian Petugas Khusus mempersilahkan para Hadirin memasuki ruangan sidang 

secara tertib) 

 

Petugas Khusus:  

“Assalamu’alaikum Wr.Wb. Para pengunjung yang terhormat. Pada hari ini akan berlangsung 

sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH antara 

DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai Pemohon melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD 

FAISAL sebagai Termohon. Kepada para pengunjung yang ingin mengikuti jalannya 

persidangan dipersilahkan memasuki ruangan sidang.” 

(pengunjung memasuki ruangan sidang). 

 

Petugas Khusus:  

“Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar-

masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung.” 

“Berhubung Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan sidang, para Hadirin dimohon 

 berdiri.” 

(Setelah berdiri Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan berbaris, dan  mengucapkan 

salam. Hakim Ketua berjalan di depan dan diikuti oleh Hakim Anggota I dan II. Kemudian 

Hakim Ketua duduk di tengah meja sidang sedang Hakim Anggota I dan II duduk di kiri dan 

di kanan Ketua Majelis Hakim). 

 

Petugas Khusus :  

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. 
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Hakim Ketua :  

Pada hari ini, Senin, 2 Maret 2020, Persidangan  Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah 

IAI Nusantara Batang Hari memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Cerai Talak dengan 

registrasi No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH   antara DEDEN FAHMI BIN SUKITO 

sebagai “PEMOHON” Melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai 

“TERMOHON”, dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim.” 

(Hakim mengetuk palu tiga kali).  

“Sidang dinyatakan terbuka untuk umum” (Hakim mengetuk palu satu kali).  

“Kepada Petugas Khusus supaya memanggil Pemohon dan Termohon” 

 

Petugas Khusus :  

“Kepada Saudara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai “PEMOHON” dan Saudari ELVI 

KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON” beserta Kuasa Hukumnya, 

dipersilahkan memasuki ruang sidang.”  

 

(Pemohon dan Termohon memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada majelis 

hakim tanpa bersalaman kemudian  duduk di tempat yang telah disiapkan setelah 

diperintahkan oleh Hakim Ketua). 

 

Hakim Ketua: 

Saudara Pemohon apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan 

hari ini? 

 

Pemohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana dengan saudari Termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap 

mengikuti persidangan pada hari ini? 

 

Termohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari didampingi oleh Kuasa Hukum saudari ? 

 

Termohon 

Ya Pak Hakim, saya didampingi oleh Kuasa Hukum saya. 

 

Hakim Ketua 

Apakah saudara benar Kuasa Hukum Termohon ? 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Benar Pak Hakim, saya Kuasa Hukum Termohon. 

 

Hakim Ketua 

Coba perkenalkan identitas saudara! 
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Kuasa Hukum Pemohon 

Baik Pak Hakim, Nama saya Ali Aga Hasibuan, SHI, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 

Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jambi, Alamat Kantor Jalan Dr. Juanda No. 14 C Jambi.  

 

Hakim Ketua 

Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta Surat Kuasa Khusus ? 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Bisa Pak, ini dia (maju ke depan menyerahkan tanda pengenal dan surat kuasa khusus 

kepada Majelis Hakim) 

(Majelis Hakim memeriksa tanda pengenal dan surat kuasa khusus dari kuasa hukum 

Pemohon) 

 

Hakim Ketua 

Baik, saudara Kuasa Hukum, harap duduk di bangku belakang dahulu. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon dan Termohon, sudah satu minggu berlalu dari sidang pertama. 

Bagaimana saudara Pemohon, apakah saudara mempunyai keinginan untuk tidak 

meneruskan persidangan ini dan ingin menempuh upaya damai saja? 

 

Pemohon 

Tidak pak hakim. Tekad saya sudah bulat untuk bercerai. Saya tidak ingin kembali lagi 

bersamanya. (sambil menunjuk ke arah Termohon dengan menggunakan tangan kiri) 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, Apakah saudari juga tidak ingin bersatu lagi dengan suami saudari ini ? 

 

Termohon 

Sebenarnya dari awal saya masih ingin bersatu, namun dia tidak berkenan pak Hakim. 

(Dengan muka yang lesuh tertunduk ke bawah). 

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu. Berhubung upaya damai yang telah dilakukan sedemikian rupa tidak 

berhasil, maka sidang akan kita lanjutkan. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. (Hakim 

Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus 

Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang.(para pengunjung meninggalkan 

ruangan sidang, lalu petugas khusus menutup pintu masuk ruangan sidang) 

 

Hakim Ketua  

Sesuai dengan berita acara persidangan yang lau bahwa agenda hari ini mendengarkan 

jawaban dari Termohon mengenai surat permohonan Pemohon. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari siap mengajukan jawaban pada hari ini ? 
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Termohon 

Saya siap mengajukan jawaban Pak Hakim, tapi jawaban secara tertulis. (lalu Termohon 

melalui Kuasa Hukumnya maju ke depan menuju Hakim Ketua sambil menyerahkan 

beberapa rangkap Jawaban dan sekaligus rekonpensinya, satu rangkap diserahkan kepada 

Pemohon oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Hakim Anggota I 

untuk membacakannya) 

 

Hakim Anggota I 

(Membacakan Jawaban sekaligus rekonpensi  dari Termohon setelah mendapat perintah dari 

Hakim Ketua) 
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JAWABAN TERMOHON  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama   : Elvi Khairani Binti Ahmad Faisal 

Pekerjaan  : Pedagang 

Alamat  : Jln. Ibrahim Umar No. 38 Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Jambi    

 

Sebagai Termohon dalam perkara perdata register No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

 

Dengan ini menyampaikan jawaban dan gugat balik (rekonpensi) sebagai berikut : 

1) Bahwa poin 1 dan 2 permohonan pemohon adalah benar, dan asli Buku Kutipan Akta 

Nikah Pemohon dan Termohon sekarang ada di tangan Termohon;----------------------------

--- 

2) Bahwa Termohon sekarang berjualan tas di Jambi;-------------------------------------------------

- 

3) Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tetapi penyebabnya 

bukan karena Termohon egois dan meremehkan Pemohon, yang benar penyebabnya 

adalah karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dewi 

Rohani pada tanggal 2 April 2013 hingga sekarang, Termohon pernah berjumpa dengan 

istri Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua istri Pemohon 

tersebut di Jambi Seberang;------ 

4) Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 adalah benar, meskipun pada waktu itu tahun 2016 

Pemohon ada memberikan gajinya kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta 

Rupiah), Termohon tetap curiga dengan sikap Pemohon berpacaran lagi dengan wanita 

lain, dan terakhir kali Pemohon memberikan nafkah belanja rumah tangga pada bulan 

Januari 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);--------------------------------------

--- 

5) Bahwa yang benar, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Termohon dan 

Pemohon;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

6) Bahwa sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga ini melihat 

kondisi ketiga anak kami yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya, akan 

tetapi mengingat Pemohon telah mengkhianati Termohon dengan menikahi perempuan 

lain, maka Termohon tidak keberatan diceraikan dari Pemohon tetapi Termohon 

menuntut hak-hak Termohon akibat perceraian;------------------------------------------------------

----------------- 

 

Dalam Rekonpensi :  

-Bahwa setiap suami yang menceraikan isterinya dibebani kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi, maka Termohon menuntut kewajiban-kewajiban Pemohon dan menuntut hak 

Termohon sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

1) Biaya kontrakan rumah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);----------------------------

--------------- 
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2) Biaya nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan ke depan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

3) Biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) untuk 3 (tiga) bulan ke depan selama 

masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);---------------------------------------------

--- 

4) Mut’ah (kenang-kenangan) berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 

(sepuluh) gram;------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

5) Termohon mohon ditetapkan sebagai pengasuh 3 (tiga) orang anak Termohon dan 

Pemohon tersebut;--------------------------------------------------------------------------------------------

- 

6) Biaya nafkah 3 (tiga) orang anak Termohon dan Pemohon tersebut sebesar 

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan 

sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah 

menikah);--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

Demikianlah jawaban dan gugatan balik Termohon ini dengan harapan dikabulkan. 

 

Jambi, Senin, 2 Maret 2020 

Hormat Saya, 

Termohon 

 

 

 

(ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD 

FAISAL) 
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(Setelah jawaban tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis memberikan pertanyaan 

sebagai berikut) 

 

 

Hakim Ketua 

Apakah saudari akan merubah atau menambah jawaban tersebut ? 

 

Termohon 

Saya tidak akan merubahnya Pak Hakim. 

(Kemudian Hakim Ketua melihat kepada Pemohon) 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban Termohon se 

kaligus rekonpensinya ? 

 

Pemohon 

Ya Pak Hakim saya akan mengajukan replik sekaligus jawaban atas rekonpensi Termohon.  

 

Hakim Ketua 

Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini ? 

 

Pemohon  

Saya belum bisa mengajukan replik sekarang pak hakim. Saya minta waktu untuk membuat 

replik secara tertulis saja.   

 

(majelis hakim berbisik-bisik sejenak) 

 

Hakim Ketua 

Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus  

(membuka pintu masuk ruang sidang kemudian mempersilahkan pengunjung memasuki 

ruang sidang). 

 

Hakim Ketua 

Karena Pemohon  meminta waktu untuk membuat tanggapan atau replik atas jawaban 

Termohon,  maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan 

pada hari Selasa, 10 Maret 2020 jam 10.00 WIB dengan perintah kepada Pemohon dan 

Termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan 

kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak 

register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH ditutup dengan mengucapkan alhamdu 

lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali). 

 

 

Demikian berita acara ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya. 

 

Panitera Pengganti        Hakim Ketua 
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(EKA ISWARA, SHI)      (ZAINI YAZID HARAHAP, M.Hum) 

 

 

Petugas Khusus 

Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.(setelah pengunjung 

berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus dengan berbaris 

Hakim Ketua di depan diikuti Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) 
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SKENARIO SIDANG KETIGA 

PENGADILAN AGAMA SEMU FAKULTAS SYARI’AH  

IAI NUSANTARA BATANG HARI 

DALAM PERKARA CERAI TALAK 

BERITA ACARA PERSIDANGAN 

NO. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

SIDANG LANJUTAN 

 

Pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari 

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan 

pada hari Selasa 10 Maret 2020 dalam perkara cerai talak antara :DEDEN FAHMI bin SUKITO 

sebagai “PEMOHON” Dengan ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON” 

 

Susunan Persidangan 

1. Zaini Yazid Harahap, M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim 

2. Imom Mulia Harahap, SHI, sebagai Hakim Anggota I 

3. Hendra Siregar, SHI, sebagai Hakim Anggota II 

4. Eka Iswara, SHI sebagai Panitera Pengganti 

 

Sebelum Sidang Dimulai : 

(Sebelum sidang dimulai, para pengunjung berada di ruang tunggu, Panitera Pengganti 

mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang. 

Kemudian Petugas Khusus mempersilahkan para Hadirin memasuki ruangan sidang 

secara tertib) 

 

Petugas Khusus:  

“Assalamu’alaikum Wr.Wb. Para pengunjung yang terhormat. Pada hari ini akan berlangsung 

sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH antara 

DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai Pemohon melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD 

FAISAL sebagai Termohon. Kepada para pengunjung yang ingin mengikuti jalannya 

persidangan dipersilahkan memasuki ruangan sidang.” (pengunjung memasuki ruangan 

sidang). 

 

Petugas Khusus:  

“Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar-

masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung.” 

“Berhubung Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan sidang, para Hadirin dimohon 

 berdiri.” 

(Setelah berdiri Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan berbaris, dan  mengucapkan 

salam. Hakim Ketua berjalan di depan dan diikuti oleh Hakim Anggota I dan II. Kemudian 

Hakim Ketua duduk di tengah meja sidang sedang Hakim Anggota I dan II duduk di kiri dan 

di kanan Ketua Majelis Hakim). 

 

Petugas Khusus :  

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. 

 

Hakim Ketua :  
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Pada hari ini, Selasa, 10 Maret 2020, Persidangan  Pengadilan Agama Semu  Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Cerai Talak 

dengan registrasi No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH   antara DEDEN FAHMI BIN 

SUKITO sebagai “PEMOHON” Melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai 

“TERMOHON”, dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim.” 

(Hakim mengetuk palu tiga kali).  

“Sidang dinyatakan terbuka untuk umum” (Hakim mengetuk palu satu kali).  

“Kepada Petugas Khusus supaya memanggil Pemohon dan Termohon” 

 

Petugas Khusus :  

“Kepada Saudara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai “PEMOHON” atau Kuasa Hukumnya 

dan Saudari ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON” atau Kuasa 

Hukumnya, dipersilahkan memasuki ruang sidang.”  

(Pemohon dan Termohon memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada majelis 

hakim tanpa bersalaman kemudian  duduk di tempat yang telah disiapkan setelah 

diperintahkan oleh Hakim Ketua). 

 

Hakim Ketua: 

Saudara Kuasa Hukum Pemohon apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti 

persidangan hari ini? 

 

Pemohon  

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Apakah Saudara Kuasa Hukum didampingi oleh saudara Pemohon ? 

 

Kuasa Hukum Pemohon 

Tidak Pak Hakim, saya datang tidak bersama saudara Pemohon karena Pemohon ada urusan 

penting keluar kota. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana dengan saudara Kuasa Hukum Termohon, apakah saudara dalam keadaan sehat 

dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Apakah Saudara Kuasa Hukum didampingi oleh saudara Termohon ? 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Tidak Pak Hakim, saya datang tidak bersama saudara Termohon karena Termohon dalam 

keadaan tidak sehat. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Kuasa Hukum Pemohon dan saudari Kuasa Hukum Termohon, kami telah memberi 

kesempatan kepada saudara berdua untuk berdamai, bagaimanakah hasilnya ? 
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Kuasa Hukum Pemohon 

Klien saya telah melakukannya Pak Hakim, dan hasilnya beliau yakin tidak mungkin dapat 

bersatu lagi, oleh sebab itu mohon perkara ini dilanjutkan. 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Begitu juga klien saya, beliau memohon agar perkara ini dilanjutkan pak hakim. Karena beliua 

tidak rela dimadu oleh Pemohon. Memang pada mulanya beliau tidak ingin bercerai Pak 

Hakim, tetapi karena melihat perilaku Pemohon seperti itu, akhirnya beliau pun memutuskan 

untuk bercerai dengannya.  

 

 

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu. Karena upaya damai yang telah kami lakukan untuk merukunkan 

kembali kedua belah pihak tidak berhasil, maka sidang akan kita lanjutkan. Sidang dinyatakan 

tertutup untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus 

Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. 

(para pengunjung meninggalkan ruangan sidang, lalu petugas khusus menutup pintu masuk 

ruangan sidang) 

 

Hakim Ketua  

Sesuai dengan berita acara persidangan kedua tanggal 2 Maret 2020 bahwa agenda hari ini 

mendengarkan tanggapan atau replik  tertulis dari Pemohon atas jawaban Termohon.Saudara 

Kuasa Hukum Pemohon. Apakah saudara sudah mempersiapkan tanggapan atau replik 

saudara? 

 

Kuasa Hukum Pemohon 

Sudah pak hakim, ini dia. 

(lalu Kuasa Hukum Pemohon maju ke depan menuju Hakim Ketua sambil menyerahkan 

beberapa rangkap repliknya, satu rangkap diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon oleh 

Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Hakim Anggota II untuk 

membacakannya) 

 

Hakim Anggota II 

(Membacakan replik  dari Pemohon setelah mendapat perintah dari Hakim Ketua) 
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REPLIK  

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama   : DEDEN FAHMI BIN SUKITO 

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan 

Alamat   :Jln. Pimpinan No. 27 Kelurahan  Kota Baru II Kecamatan Jambi Hilir 

Perjuangan Kota Jambi,  

 

selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”; Sebagai Pemohon dalam perkara perdata register 

No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH,Dengan ini mengajukan replik atas jawaban dan 

Rekonpensi Termohon sebagai berikut : 

 

 Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Dewi Rohani, gadis Muaro Jambi pada 

bulan April 2013, dimana Pemohon telah mengislamkan gadis tersebut sebelum menikah 

dengan Pemohon; 

 Bahwa yang benar antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak 

keluarga sebelum tahun 2013;  

 Bahwa tentang tuntutan-tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tdak 

keberatan sebagian dan menyatakan hanya sanggup membayarnya sebagai berikut : 

 

1. Pemohon keberatan tentang tuntutan biaya kontrak rumah tersebut dan tidak bersedia 

membayarnya sebab Pemohon tetap memberikan uang belanja rumah tangga kepada 

Termohon selama ini, dan terakhir pada bulan Januari 2020 dengan perantaraan anak 

Pemohon dan Termohon; 

2. Pemohon hanya sanggup memberikan biaya nafkah selama iddah sebesar Rp. 

500.000,- sebab gaji Pemohon sebagai karyawan perusahaan di Jambi hanya Rp. 

1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan; 

3. Pemohon hanya bersedia membayar biaya maskan dan kiswah selama masa iddah 

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 

4. Tentang tuntutan mut’ah, Pemohon hanya sanggup membayarnya 3 gram emas murni 

berbentuk cincin; 

5. Pemohon keberatan jika ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh 

oleh Termohon, karena Termohon  terlalu sibuk dengan jualannya sehingga Termohon 

kurang memperhatikan ketiga orang anak kami tersebut; 

6. Pemohon hanya sanggup membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut 

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;  

 

Jambi, Selasa, 10 Maret 2020 

Hormat Saya, 

Pemohon 

 

 

 

 

(DEDEN FAHMI BIN SUKITO) 
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(Setelah replik tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis memberikan pertanyaan sebagai 

berikut) 

 

Hakim Ketua 

Saudara Kuasa Pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi tanggapan 

atau replik  saudara? 

 

Kuasa Hukum Pemohon 

Tidak pak hakim. Saya rasa sudah cukup. 

(Lalu Hakim Ketua melihat ke arah Kuasa Hukum Termohon) 

 

Hakim Ketua 

Saudara Kuasa Hukum Termohon, tadi saudara sudah mendengar isi replik dari Pemohon. 

Apakah saudara bisa memahami isi replik dari Pemohon? 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Ya, pak hakim, saya bisa memahami isi replik Pemohon tersebut. 

 

Hakim Ketua 

Lalu, apakah saudara akan mengajukan duplik terhadap replik Pemohon tadi? 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Ya Pak Hakim, saya akan menanggapinya secara lisan saja, bahwa saya tetap pada dalil-

dalil jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonpensi terhadap permohonan Pemohon yang telah 

saya sampaikan dalam persidangan terdahulu. 

 

Hakim Ketua 

Lalu, bagaimana tanggapan saudara atas uang belanja yang selama ini telah Pemohon 

berikan kepada klien saudara ? 

 

Kuasa Hukum Termohon 

Tentang hal itu, memang benar Pak Hakim  bahwa Pemohon selalu memberikan uang belanja 

rumah tangga setiap bulan kepada klien saya, tetapi tidak mencukupi 

 

Hakim Ketua 

Baik, karena Kuasa Hukum Termohon tidak menanggapi replik Pemohon maka sidang kita 

lanjutkan dengan agenda pembuktian.Saudara Kuasa Hukum Pemohon, apakah saudara 

telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini ? 

 

Kuasa Hukum Pemohon 

Mohon maaf Pak Hakim, saya belum mempersiapkannya. 

(Lalu Hakim Ketua menanyakan hal serupa kepada Termohon) 

 

Hakim Ketua 

Saudara Kuasa Hukum Termohon, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti 

baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini ? 

 

Kuasa Hukum Termohon 
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Maaf saya juga belum mempersiapkannya Pak Hakim. 

 

Majelis hakim 

(berbisik-bisik sejenak) 

 

 

Hakim Ketua 

Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus  

(membuka pintu masuk ruang sidang kemudian mempersilahkan pengunjung memasuki 

ruang sidang). 

 

Hakim Ketua  

Untuk memberikan waktu kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon 

mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara 

ini  ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, 16 Maret 2020 jam 09.00 

WIB dengan perintah kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya dan Termohon atau Kuasa 

Hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan 

kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak 

register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH ditutup dengan mengucapkan alhamdu 

lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali). 

 

Demikian berita acara ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya. 

 

Panitera Pengganti       Hakim Ketua 

 

 

 

 

(EKA ISWARA, SHI)         (ZAINI YAZID HARAHAP, 

M.Hum) 

 

 

Petugas Khusus 

Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. 

 

(setelah pengunjung berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu 

khusus dengan berbaris Hakim Ketua di depan diikuti Hakim Anggota I dan Hakim 

Anggota II) 
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SKENARIO SIDANG KEEMPAT 

PENGADILAN AGAMA SEMU FAKULTAS SYARI’AH  

IAI NUSANTARA BATANG HARI 

DALAM PERKARA CERAI TALAK 

BERITA ACARA PERSIDANGAN 

NO. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

SIDANG LANJUTAN 

 

Pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari 

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan 

pada hari senin 16 Maret 2020 dalam perkara cerai talak antara :DEDEN FAHMI bin SUKITO 

sebagai “PEMOHON” Dengan ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON” 

 

Susunan Persidangan 

1. Zaini Yazid Harahap, M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim 

2. Imom Mulia Harahap, SHI, sebagai Hakim Anggota I 

3. Hendra Siregar, SHI, sebagai Hakim Anggota II 

4. Eka Iswara , SHI sebagai Panitera Pengganti 

 

Sebelum Sidang Dimulai : 

(Sebelum sidang dimulai, para pengunjung berada di ruang tunggu, Panitera Pengganti 

mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang. Kemudian 

Petugas Khusus mempersilahkan para Hadirin memasuki ruangan sidang secara tertib) 

 

Petugas Khusus:  

“Assalamu’alaikum Wr.Wb. Para pengunjung yang terhormat. Pada hari ini akan berlangsung 

sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN antara 

DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai Pemohon melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD 

FAISAL sebagai Termohon. Kepada para pengunjung yang ingin mengikuti jalannya 

persidangan dipersilahkan memasuki ruangan sidang.”(pengunjung memasuki ruangan 

sidang). 

 

Petugas Khusus:  

“Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar-

masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung.” 

“Berhubung Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan sidang, para Hadirin dimohon 

 berdiri.” 

 

(Setelah berdiri Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan berbaris, dan  

mengucapkan salam. Hakim Ketua berjalan di depan dan diikuti oleh Hakim Anggota I 

dan II. Kemudian Hakim Ketua duduk di tengah meja sidang sedang Hakim Anggota I 

dan II duduk di kiri dan di kanan Ketua Majelis Hakim). 

 

Petugas Khusus :  

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. 

 

Hakim Ketua :  
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Pada hari ini, Senin, 16 Maret 2020, Persidangan  Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah 

IAI Nusantara Batang Hari memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Cerai Talak dengan 

registrasi No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH antara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai 

“PEMOHON” Melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON”, 

dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim.” (Hakim mengetuk 

palu tiga kali).  

“Sidang dinyatakan terbuka untuk umum” (Hakim mengetuk palu satu kali).  

“Kepada Petugas Khusus supaya memanggil Pemohon dan Termohon” 

Petugas Khusus :  

“Kepada Saudara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai “PEMOHON” atau dan Saudari ELVI 

KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON” atau, dipersilahkan memasuki 

ruang sidang.”  

 

(Pemohon dan Termohon memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada 

majelis hakim tanpa bersalaman kemudian  duduk di tempat yang telah disiapkan 

setelah diperintahkan oleh Hakim Ketua). 

 

Hakim Ketua: 

Saudara Pemohon apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan 

hari ini? 

 

Pemohon  

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.Hakim KetuaBagaimana 

dengan saudara Termohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti 

persidangan pada hari ini? 

 

Termohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon dan Termohon, sudah satu minggu berlalu dari sidang ketiga dan kami 

telah memberikan kesempatan kepada saudara. Bagaimana, apakah saudara Pemohon 

berniat untuk tidak meneruskan persidangan ini dan ingin berdamai saja? 

 

Pemohon 

Tidak pak hakim. Tekad saya sudah bulat untuk bercerai. Saya tidak ingin bersatu lagi 

dengannya. 

 

Termohon 

Saya juga tidak bersedia lagi jika harus hidup bersama dengannya Pak Hakim.  

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu. Karena upaya damai yang telah kami lakukan terhadap kedua belah 

pihak tidak tercapai, maka sidang akan kita lanjutkan. Sidang dinyatakan tertutup untuk 

umum. (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus 

Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. 
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(para pengunjung meninggalkan ruangan sidang, lalu petugas khusus menutup pintu masuk 

ruangan sidang) 

 

Hakim Ketua  

Sesuai dengan berita acara persidangan ketiga tanggal 10 Maret 2019 bahwa agenda hari ini 

adalah pembuktian dari Pemohon dan Termohon. Saudara Pemohon, apakah saudara sudah 

mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara pada hari ini ? 

 

Pemohon  

Sudah pak hakim, saya sudah mempersiapkan beberapa alat bukti yaitu alat bukti surat dan 

dua orang saksi, lalu atas perintah Majelis Hakim, Pemohon menyerahkan alat bukti tertulis 

tersebut berupa :  

 

-Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K.02.15.02/PW.01/11/2007 2 February 

Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota baru Kota Jambi , 

selanjutnya diberi tanda P.1) 

 

Hakim Ketua 

Baik, pembuktian akan kita lanjutkan dengan memeriksa saksi dari Pemohon.Kepada petugas 

khusus supaya memanggil saksi pertama. 

 

Petugas Khusus 

Kepada saksi pertama dari Pemohon supaya memasuki ruang sidang. 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

(memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada Majelis Hakim tanpa 

bersalaman, kemudian menempati tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan 

oleh Hakim Ketua) 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, coba saudara sebutkan identitas saudari dengan lengkap! 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Majelis Hakim yang terhormat, nama saya Win Salam Syah Lingga Bin Abdul Roni, umur 26 

tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Meteorologi raya No. 5 

Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

 

Hakim Ketua 

Sebelum saudara memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk di sumpah? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Saya bersedia untuk di sumpah. 

 

Hakim Ketua 

Kepada rohaniawan, kami persilahkan untuk mengambil sumpah saksi. 

 

Rohaniawan 
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(berjalan mendekati saksi dan setelah saksi berdiri, Rohaniawan meletakkan Al-Quran di atas 

kepala saksi seraya berkata): 

 

Silahkan saudari berdiri dan ikuti kata-kata saya. 

Wallahi, Billahi, wa Tallahi, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-

benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya jika memberikan 

kesaksian yang tidak benar. 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

(mengikuti perkataan rohaniawan, sesuai penggalan-penggalan kata yang 

disebutkannya, dan setelah membaca sumpah rohaniawan dan saksi kembai duduk di 

tempatnya masing-masing). 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Kenal pak Hakim, saya kenal dengan mereka berdua. 

 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana saudara bisa kenal dengan Pemohon dan Termohon? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Saudara DEDEN FAHMI adalah abang Kandung saya, dan saya kenal Termohon sebagai 

istri Pemohon sejak Agustus 2007. 

 

Hakim Ketua 

Berapa anak Pemohon dan Termohon? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Tiga orang, pak Hakim. Semuanya ikut dan tinggal bersama Termohon di rumah orang tua 

Termohon. 

 

Hakim Ketua 

Silahkan kepada hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi 

 

Hakim Anggota I 

Saudara saksi, dimana Pemohon dan Termohon  tinggal bersama terakhir kali? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Mereka tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Ibrahim Umar Nomor 

38 Kelurahan Kota BaruKecamatan Kota Baru Jambi Kota Jambi.  

 

Hakim Anggota I 

Apakah saudara tahu tentang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 
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Tahu, pak Hakim, saya tahu tentang perselisihan dan pertengkaran mereka. 

 

Hakim Anggota I 

Kapan puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Bulan Oktober 2017, Pak Hakim. 

 

Hakim Anggota I 

Berapa kali saudara melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Tiga kali, Pak Hakim. 

 

Hakim Anggota I 

Bagaimana saudara bisa melihat pertengkaran mulut itu? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Saya dulu pernah tinggal bersama mereka sampai tahun 2008, nah pada saat saya tinggal 

dengan mereka itulah saya melihat dan mendengar pertengkaran mereka pak Hakim. 

 

Hakim Anggota I 

Setahu saudara, Apa penyebab pertengkaran mereka itu ? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Waduh…kalau penyebab pertengkaran mereka Saya tidak tahu Pak Hakim. 

Hakim Anggota I 

Tahukah saudara bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah Termohon? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Tahu Pak Hakim. Sejak tahun 2018 Pemohon tidak lagi tinggal serumah karena antara 

Termohon dan Pemohon sering bertengkar jika Pemohon berada di rumah, Pemohon 

sekarang tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jln. Pimpinan No. 27 Kelurahan Kota 

Baru Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

 

Hakim Anggota I 

Apakah pihak keluarga pernah memberikan nasehat dan saran agar Pemohon dan Termohon 

dapat rukun kembali dalam rumah tangga ? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Pihak keluarga pernah memberikan nasehat dan saran agar Pemohon dan termohon dapat 

rukun kembali dalam rumah tangga tetapi hasilnya nihil. 

 

Hakim Anggota I 

Baik, saya kembalikan kepada ketua Majelis. 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah ada lagi yang ingin saudari sampaikan? 
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Saksi 1 dari Pemohon 

Tidak ada lagi, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau anda 

keberatan? 

 

Pemohon 

saya dapat terima, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau anda 

keberatan? 

 

Termohon 

Saya agak sedikit keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi tidak 

mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pak Hakim. Sebenarnya 

saksi mengetahui penyebabnya, tetapi saksi tidak mau menerangkannya. 

 

Hakim Ketua 

Benarkah begitu saudara saksi ? 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

Itu tidak benar Pak Hakim. Apa yang telah saya sampaikan tadi itulah yang saya tahu, saya 

benar-benar tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka. 

 

Hakim Ketua  

Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara, saudari boleh meninggalkan 

ruangan sidang. 

 

 

Saksi 1 dari Pemohon 

(meninggalkan ruang sidang) 

 

Hakim Ketua  

Kepada petugas khusus supaya memanggil saksi kedua. 

 

Petugas Khusus 

Kepada saksi kedua dari Pemohon, supaya memasuki ruang sidang. 

Saksi 2 dari Pemohon 

(memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada Majelis Hakim tanpa bersalaman, 

kemudian menempati tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Hakim Ketua) 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, coba saudara sebutkan identitas saudari secara lengkap ! 

 

Saksi 2 dari Pemohon 
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Nama saya Hairun Bin Rusman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha tempat 

tinggal di Jalan Ibrahim Umar Gang Rendah hati No. 5 Kelurahan  Kota Baru I  Kecamatan 

Kota Baru Kota Jambi. 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah hari ini anda siap memberikan kesaksian dan bersedia untuk 

disumpah? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Saya siap memberikan kesaksian, pak hakim, dan saya bersedia untuk di sumpah. 

 

Hakim Ketua 

Kepada rohaniawan, kami persilahkan untuk mengambil sumpah saksi.Rohaniawan (berjalan 

mendekati saksi dan setelah saksi berdiri, Rohaniawan meletakkan Al-Quran di atas kepala 

saksi seraya berkata): 

Silahkan saudara berdiri dan ikuti kata-kata saya.Wallahi, Billahi, wa Tallahi, saya 

memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang 

sebenarnya, dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

(mengikuti perkataan rohaniawan, sesuai penggalan-penggalan kata yang 

disebutkannya, dan setelah membaca sumpah rohaniawan dan saksi kembai duduk di 

tempatnya masing-masing). 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Ya, saya kenal dengan mereka berdua, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana bisa saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Saya kenal mereka karena Pemohon adalah sepupu saya dari pihak ayah, dan saya ke 

nal Termohon bernama Susi Susanti sebagai isteri Pemohon sejak Pemohon menikah d 

engan Termohon.  

 

Hakim Ketua 

Kapan mereka menikah dan berapa orang anak mereka? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Mereka menikah sekitar tahun 2017 dan telah memiliki 3 orang anak yang bernama Agus 

Riansyah Putra, Khairunnisah Hafifah, dan Hanafi Irawan. 

 

Hakim Ketua 

Silahkan kepada hakim Anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi 
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Hakim Anggota I 

Apakah saudara saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon ? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Tahu Pak Hakim. Tempat tinggal Pemohon saat ini di rumah orang tua Pemohon, begitu pula 

dengan Termohon, ia bertepat tinggal di rumah orang tuanya, karena sejak tahun 2018 hingga 

sekarang telah berpisah rumah karena pertengkaran yang sering terjadi di antara mereka 

berdua. 

 

Hakim Anggota I 

Apakah  Pemohon pernah menceritakan tentang permasalahannya dengan Termohon 

kepada saudara ? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Pernah, pak. Bahwa sebelum mereka pisah rumah, Pemohon sering curhat kepada Saksi 

bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, 

lantaran Termohon terlalu cemburu dan melarang Pemohon untuk keluar rumah setelah 

pulang kerja. 

 

Hakim Anggota I 

Apakah saudara tahu pekerjaan Pemohon.  

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Setahu saya, Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan berpenghasilan sekitar  

Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah); 

 

Hakim Anggota I 

Apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan 

Termohon? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Setahu saya pernah, pak, tapi tidak berhasil, saksi sendiri tidak sanggup lagi menyatukan 

Pemohon dan Termohon kembali. 

 

Hakim Anggota I 

Baik, saya kembalikan kepada ketua Majelis. 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah ada lagi yang ingin saudara sampaikan? 

 

Saksi 2 dari Pemohon 

Tidak ada lagi, pak hakim. 

 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau anda 

keberatan? 

 



Panduan Praktik Peradilan Semu -  50  - Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang Hari 

 

Pemohon 

Saya dapat terima, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Termohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau anda 

keberatan? 

 

Termohon  

Saya igin memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa 

termohon melarang Pemohon keluar rumah, bahwa yang benar menurut Termohon, 

Termohon melarang Pemohon pulang larut malam, Pak Hakim. 

 

Hakim Ketua  

Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara, saudara boleh meninggalkan 

ruangan sidang. 

  

Saksi 2 dari Pemohon 

(meninggalkan ruang sidang) 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi ata 

u anda keberatan? 

Pemohon 

Saya dapat terima, pak hakim. 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau anda 

keberatan? 

 

Termohon 

Saya juga dapat menerimanya, Pak Hakim. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara ingin menambah bukti-bukti lainnya lagi ? 

 

Pemohon 

Tidak Pak Hakim, saya kira itu sudah cukup. 

 

Hakim Ketua  

Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara, saudara boleh meninggalkan 

ruangan sidang. (Lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk 

mengajukan bukti-buktinya) 

 

Hakim Ketua 

Baik, pembuktian akan kita lanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti dari Termohon.Apakah 

saudari Termohon sudah siap untuk mengajukan bukti pada hari ini ? 

 

Termohon 
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Saya siap mengajukan bukti Pak Hakim, yaitu 2 orang saksi dan tidak mengajukan bukti 

tertulis.(namun saya akan menyerahkan satu buah asli Buku Kutipan Akta Nikah 

sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon yaitu Nomor : 423/ 42/ VIII/ 2007 atas nama 

DEDEN FAHMI (Pemohon) dan ELVI KHAIRANI (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kota Jambi tanggal 16 Agustus 2007) 

 

Hakim Ketua 

Baik, pembuktian akan kita lanjutkan dengan memeriksa saksi dari Termohon.Kepada 

petugas khusus supaya memanggil saksi pertama. 

 

Petugas Khusus 

Kepada saksi pertama dari Termohon supaya memasuki ruang sidang. 

 

Saksi 1 dari Termohon 

(memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada Majelis Hakim tanpa 

bersalaman, kemudian menempati tempat yang telah disediakan setekah dipersilahkan 

oleh Hakim Ketua) 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, coba saudara sebutkan identitas saudara secara lengkap ! 

 

Saksi 1 dari Termohon 

Nama saya. Jones Lauren Sihotang Bin Hardiman Sihotang, umur 30 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Ibrahim Umar No. 37 Kelurahan Kota Baru 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah hari ini saudara siap untuk memberikan kesaksian dan bersedia untuk 

di sumpah ? 

 

Saksi 1 dari Termohon 

Saya siap memberikan kesaksian, pak hakim, dan saya bersedia untuk di sumpah. 

 

Hakim Ketua 

Kepada rohaniawan, kami persilahkan untuk mengambil sumpah saksi. (Rohaniawan berjalan 

mendekati saksi dan setelah saksi berdiri, Rohaniawan meletakkan Al-Quran di atas kepala 

saksi seraya berkata): 

Silahkan saudara berdiri dan ikuti kata-kata saya.Wallahi, Billahi, wa Tallahi, saya 

memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang 

sebenarnya, dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. 

 

Saksi 1 dari Termohon 

(mengikuti perkataan rohaniawan, sesuai penggalan-penggalan kata yang 

disebutkannya, dan setelah membaca sumpah rohaniawan dan saksi kembai duduk di 

tempatnya masing-masing). 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon? 
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Saksi 1 dari Termohon 

Ya, saya kenal dengan mereka berdua, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana bisa saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ? 

 

 

 

Saksi 1 dari Termohon 

Saya kenal dengan mereka berdua karena rumah kami bertetangga dan saya masih memiliki 

hubungan keluarga dengan Termohon. Mereka mempunyai 3 orang anak dan ketiganya 

bersama Termohon. 

 

Hakim Ketua 

Silahkan kepada Hakim Anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi 

 

Hakim Anggota II 

Apakah Termohon pernah menceritakan kepada  saudari tentang permasalahan yang sedang 

dihadapi olehnya ? 

 

Saksi 1 dari Termohon 

Pernah, Buk Hakim. Termohon pernah mengatakan, Bahwa antara Termohon dan Pemohon 

sering bertengkar lantaran Pemohon telah mengkhianati dan membohongi Termohon dengan 

menikahi perempuan lain lagi. 

 

Hakim Anggota II 

Apakah saudar tahu kapan Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan 

perempuan lain tersebut ? 

 

Saksi 1 dari Termohon 

Kalau tentang hal itu, mohon maaf Pak Hakim, saya tidak mengetahuinya. 

 

Hakim Anggota II 

Apakah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon 

dan Termohon? 

 

Saksi 1 dari Termohon 

Setahu saya ada, Pak, namun mereka tidak pernah berhasil membujuk Pemohon dan 

Termohon untuk berdamai kembali. 

 

Hakim Anggota II 

Baik, saya kembalikan kepada Ketua Majelis. 

 

Hakim Ketua 

Saudara saksi, apakah kesaksian yang saudara sampaikan tersebut sudah cukup? 

 

Saksi 1 dari Termohon 
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Iya pak hakim. Hanya itulah yang saya tahu.  

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi tadi atau anda 

keberatan? 

 

Termohon 

Saya dapat terima, Pak Hakim dan saya tidak keberatan, karena semua yang dikatakan oleh 

saksi tadi adalah benar, Pak Hakim. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau anda 

keberatan? 

 

 

Pemohon 

Saya tidak keberatan dan saya menerimanya Pak Hakim. 

 

Hakim Ketua  

Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara, saudara boleh meninggalkan 

ruangan sidang. 

 

Saksi 1 dari Termohon 

(meninggalkan ruang sidang) 

 

Hakim Ketua  

Kepada petugas khusus supaya memanggil saksi kedua. 

 

Petugas Khusus 

Kepada saksi kedua dari Termohon, supaya memasuki ruang sidang. 

 

Hakim Ketua 

Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan Pemohon dan Termohon? 

 

Saksi 2 dari Termohon 

Ya, saya kenal dengan mereka berdua, pak hakim. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana bisa saudari kenal dengan Pemohon dan Termohon ? 

 

Saksi 2 dari Termohon 

Saya kenal mereka karena rumah kami bersebelahan, dan saya juga teman dekat Termohon 

sejak kecil. 

 

Hakim Ketua 

Silahkan kepada Hakim Anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi 

 

Hakim Anggota II 
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Saudara saksi, Apakah saudara tahu tentang permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah 

tangga mereka ? 

 

Saksi 2 dari Termohon 

Ya saya tahu Buk Hakim. Karena Termohon selalu bercerita tentang permasalahan rumah 

tangganya kepada saya setiap kali selesai bertengkar. 

 

Hakim Anggota II 

Apakah saudara tahu apa penyebab pertengkaran mereka berdua ? 

 

Saksi 2 dari Termohon 

Tahu Pak Hakim. Memang awal mulanya Termohon tidak cemburuan, tapi belakangan 

tepatnya pada bulan April 2013 Pemohon menampakkan sikap yang membuat Termohon 

menjadi cemburu dengan pergi berduaan dengan wanita lain dan sering pulang larut malam. 

 

Hakim Anggota II 

Apakah saudara tahu bahwa Pemohon telah menikahi wanita lain dan kapan Pemohon 

melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan wanita lain tersebut ? 

 

 

 

Saksi 2 dari Termohon 

Kalau tentang hal itu, Termohon juga pernah menceritakannya bahwa Pemohon telah 

menikah dengan wanita lain sekitar bulan april 2013, dan semenjak itulah mereka sering 

bertengkar. 

  

Hakim Anggota II 

Apakah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon 

dan Termohon? 

 

Saksi 2 dari Termohon 

Ada, Pak, pihak keluarga telah berulang kali menasehati keduanya, termasuk juga saksi, 

namun mereka tetap bersikukuh ingin bercerai, meskipun terkadang Termohon masih ingin 

bersatu lagi dengan membujuk Pemohon agar mau menceraikan istri keduanya, tapi semua 

usaha kami itu sia-sia belaka. 

 

Hakim Anggota II 

Baik, saya kembalikan kepada ketua Majelis. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari ingin menambah bukti-bukti lainnya lagi ? 

 

Termohon 

Tidak Pak Hakim, menurut saya itu sudah cukup. 

 

Hakim Ketua  

Baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan, saudara boleh 

meninggalkan ruangan sidang. 
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Saksi 2 dari Termohon 

(meninggalkan ruang sidang) 

 

Hakim Ketua 

Baik, karena Pemohon dan Termohon tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, 

maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau 

konklusi.Saudara Pemohon, apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan 

saudara atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? 

 

Pemohon 

Pak hakim, saya belum siap untuk menyampaikan kesimpulan. Saya minta waktu untuk 

menyampaikannya secara tertulis saja. 

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan atau 

konklusi selama persidangan berlangsung? 

 

Termohon 

Saya juga belum siap menyampaikannya sekarang, Pak Hakim, saya minta waktu untuk 

membuat kesimpulan. 

 

Majelis Hakim 

(Berbisik-bisik sejenak) 

 

Hakim Ketua 

Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus  

(membuka pintu masuk ruang sidang kemudian mempersilahkan pengunjung 

memasuki ruang sidang). 

 

Hakim Ketua  

Untuk memberikan waktu kepada Pemohon dan Termohon  mempersiapkan kesimpulan 

selama proses persidangan atau konklusi, maka pemeriksaan atas perkara ini  ditunda dan 

akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, 23 Maret 2020 jam 09.00 WIB dengan 

perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan 

tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang 

perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2019/PAS/FS/IAIN-BTH ditutup dengan 

mengucapkan alhamdu lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali). 
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Demikian berita acara ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya. 

 

Panitera Pengganti       Hakim Ketua 

 

 

 

(EKA ISWARA, SHI)         (ZAINI YAZID HARAHAP, 

M.Hum) 

 

Petugas Khusus 

Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.(setelah pengunjung 

berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus dengan berbaris Hakim 

Ketua di depan diikuti Hakim Anggota I dan hakim anggota II) 
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SKENARIO SIDANG KELIMA 

PENGADILAN AGAMA SEMU FAKULTAS SYARI’AH  

IAI NUSANTARA BATANG HARI 

DALAM PERKARA CERAI TALAK 

BERITA ACARA PERSIDANGAN 

NO. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

SIDANG LANJUTAN 

 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang 

Hari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang 

dilangsungkan pada hari Senin 23 Maret 2020 dalam perkara cerai talak antara :DEDEN 

FAHMI bin SUKITO sebagai “PEMOHON” Dengan ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL 

sebagai “TERMOHON” 

 

Susunan Persidangan 

1. Zaini Yazid Harahap, M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim 

2. Imom Mulia harahap, SHI sebagai Hakim Anggota I 

3. Hendra Siregar, SHi sebagai Hakim Anggota II 

4. Eka Iswara, SHI sebagai Panitera Pengganti 

 

Sebelum Sidang Dimulai : 

(Sebelum sidang dimulai, para pengunjung berada di ruang tunggu, Panitera Pengganti 

mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang. 

Kemudian Petugas Khusus mempersilahkan para Hadirin memasuki ruangan sidang 

secara tertib) 

 

Petugas Khusus:  

“Assalamu’alaikum Wr.Wb. Para pengunjung yang terhormat. Pada hari ini akan berlangsung 

sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH antara 

DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai Pemohon melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD 

FAISAL sebagai Termohon. Kepada para pengunjung yang ingin mengikuti jalannya 

persidangan dipersilahkan memasuki ruangan sidang.”(pengunjung memasuki ruangan 

sidang). 

 

Petugas Khusus:  

“Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar-

masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung.” 

 

“Berhubung Majelis Hakim akan segera memasuki ruangan sidang, para Hadirin dimohon 

 berdiri.” 

 

 (Setelah berdiri Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan berbaris, dan  

mengucapkan salam. Hakim Ketua berjalan di depan dan diikuti oleh Hakim Anggota I 

dan II. Kemudian Hakim Ketua duduk di tengah meja sidang sedang Hakim Anggota I 

dan II duduk di kiri dan kanan Ketua Majelis Hakim). 

 

Petugas Khusus :  
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Hadirin dipersilahkan duduk kembali. 

 

Hakim Ketua :  

Pada hari ini, Senin, 23 Maret 2020, Persidangan  Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah 

IAI Nusantara Batang Hari memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Cerai Talak dengan 

registrasi No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH antara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai 

“PEMOHON” Melawan ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON”, 

dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim.” (Hakim mengetuk 

palu tiga kali).  

“Sidang dinyatakan terbuka untuk umum” (Hakim mengetuk palu satu kali).  

“Kepada Petugas Khusus supaya memanggil Pemohon dan Termohon” 

 

Petugas Khusus :  

“Kepada Saudara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai “PEMOHON” dan Saudari ELVI 

KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON”, dipersilahkan memasuki ruang 

sidang.” (Pemohon  dan Termohont memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada 

majelis hakim tanpa bersalaman kemudian  duduk di tempat yang telah disiapkan 

setelahdiperintahkan oleh Hakim Ketua). 

 

Hakim Ketua: 

Saudara Pemohon apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan 

hari ini? 

 

Pemohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini.Hakim Ketua Bagaimana 

dengan anda saudari Termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti 

persidangan pada hari ini? 

 

Termohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon dan Termohon, kami sudah memberikan kesempatan kepada saudara 

berdua untuk berdamai, bagaimana hasilnya ? 

 

Pemohon 

Kami telah melakukannya Pak Hakim, namun hasilnya kami berdua tetap ingin bercerai, 

karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara kami berduaTidak pak hakim.  

 

Termohon 

Saya juga Pak Hakim. Saya yakin, perceraian adalah jalan keluar satu-satunya. 

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu. Berhubung upaya damai yang telah diusahakan oleh kedua belah pihak 

tidak berhasil, maka sidang akan kita lanjutkan. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 

(Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus 
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Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. 

(para pengunjung meninggalkan ruangan sidang, lalu petugas khusus menutup pintu masuk 

ruangan sidang) 

 

Hakim Ketua  

Sesuai dengan berita acara persidangan keempat tanggal 16 Maret 2020 bahwa agenda hari 

ini adalah mendengarkan kesimpulan atau konklusi dari Pemohon dan Termohon. Saudara 

Pemohon. Apakah saudara sudah mempersiapkan kesimpulan saudara? 

 

Pemohon 

Sudah Pak Hakim, ini dia. 

(lalu Pemohon maju ke depan menuju Hakim Ketua sambil menyerahkan beberapa rangkap 

kesimpulan/konklusinya, lalu Hakim Ketua menyerahkan satu rangkap kepada Termohon, 

kemudian Menyuruh Hakim Anggota I untuk membacakannya) 

 

Hakim Anggota I  

(Membacakan kesimpulan dari Pemohon  setelah mendapat perintah dari Hakim Ketua) 
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KESIMPULAN PEMOHON 

 

Hal:Kesimpulan pemohon        Jambi, 23 Maret 2020 

 

 

Kepada Yth:Majelis Hakim  

Pengadilan Agama Semu 

Fakultas Syariah IAIN-BTH Jambi 

Di - 

       Jambi 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Setelah Pemohon mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Agama Semu Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari dalam perkara perdata cerai talak dengan register nomor  

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH. Dengan ini Pemohon menyampaikan kesimpulan 

(konklusi) yang intinya adalah: 

 

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon semula dan seluruh dalil-dalil 

permohonan yang Pemohon ajukan tersebut; 

2. Bahwa karena upaya damai tidak pernah tercapai antara Pemohon dan Termohon, 

sehingga dengan demikian kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

tidak mungkin diteruskan lagi sebab hanya menimbulkan permasalahan baru nantinya. 

3. Bahwa terhadap hampir seluruh keterangan saksi di bawah sumpah, Termohon tidak 

pernah menyangkalnya, seluruhnya diakui apa yang telah dilakukan oleh Termohon 

sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi agar dapat segera memutuskan perkara ini 

demi hukum.Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menolak sebagian gugatan 

rekonpensi Termohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj’i atas diri Termohon 

(Elvi Khairani binti Ahmad Faisal);   

3. Menetapkan hak hadhonah atas ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang 

masing-masing bernama : AGUS RIANSYAH PUTRA, Laki-laki, umur 11 tahun, 

KHAIRUN NISAH HAFIFAH, Perempuan, umur 8 tahun, HANAFI IRAWAN, laki-laki, 

umur 4 tahun kepada Pemohon. 

 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi 

1. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku; 

2. Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

 

Demikianlah kesimpulan dalam perkara No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH, Pemohon 

sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini nantinya. 

 

Wassalam, Jambi 23 Maret 2020 

Pemohon 

 

DEDEN FAHMI 
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Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi konklusi saudara ? 

 

Pemohon 

Tidak pak hakim. Saya rasa sudah cukup. 

 

Hakim Ketua  

Saudari Termohon, Apakah saudari Termohon sudah mempersiapkan kesimpulan saudari ? 

 

Termohon 

Sudah pak hakim, ini dia. (lalu Termohon maju ke depan menuju Hakim Ketua sambil 

menyerahkan beberapa rangkap kesimpulan/konklusinya, lalu Hakim Ketua menyerahkan 

satu rangkap kepada Pemohon, kemudian menyuruh Hakim Anggota II untuk 

membacakannya) 

 

Hakim Anggota II 

(Membacakan kesimpulan dari Termohon  setelah mendapat perintah dari Hakim Ketua) 
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KESIMPULAN TERMOHON 

 

Hal:Kesimpulan Termohon Jambi,       23 Maret 2020 

 

Kepada Yth: 

Majelis Hakim  

Pengadilan agama semu 

Fakultas Syariah IAIN SU Jambi 

Di - 

       Jambi 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Setelah Termohon mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Agama Semu Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari dalam perkara perdata cerai talak dengan register nomor  

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH. Dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan 

(konklusi) yang intinya adalah: 

1. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon; 

2. Bahwa karena upaya damai tidak pernah tercapai antara Pemohon dan Termohon, 

sehingga dengan demikian kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

tidak mungkin diteruskan lagi sebab hanya menimbulkan permasalahan baru nantinya. 

3. Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi di bawah sumpah, Pemohon tidak pernah 

menyangkalnya, seluruhnya diakui apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai 

dengan dalil-dalil jawaban dan rekonpensi Termohon. 
 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi agar dapat segera memutuskan perkara ini 

demi hukum.Dalam Pokok Perkara 

1. Memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon 

seluruhnya; 

2. Menetapkan hak hadhonah atas ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang 

masing-masing bernama : AGUS RIANSYAH PUTRA, Laki-laki, umur 11 tahun, 

KHAIRUN NISAH HAFIFAH, Perempuan, umur 8 tahun, HANAFI IRAWAN, laki-laki, 

umur 4 tahun kepada Termohon; 

3. Membayar Biaya kontrak rumah selama 4 tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017 sebesar Rp.10.000.000,- 

4. Membayar Biaya nafkah iddah untuk 3 bulan kedepan sebesar Rp.5.000.000. 

5. Membayar biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) untuk 3 orang anak 

Termohon dan Pemohon. 

6. Membayar biaya nafkah 3 orang anak Termohon dan Pemohon tersebut sebesar       

Rp.3.000.000.setiap bulan sampai dengan anak-anak dewasa atau mandiri.  

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

 

Demikianlah kesimpulan dalam perkara No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH, Termohon 

sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini nantinya. 

 

Wassalam, Jambi, 23 Maret 2020 

Termohon 

ELVI KHAIRANI 
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Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari akan merubah atau menambah isi kesimpulan saudari? 

 

Termohon 

Tidak pak hakim. Menurut saya itu sudah cukup. 

 

Hakim Ketua 

Dengan selesainya pembacaan kesimpulan Pemohon dan Termohon, sidang akan diskors 

selama  45 menit untuk Musyawarah Majelis. (Hakim mengetuk palu satu kali), kepada 

Pemohon dan Termohon kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang. (lalu Majelis 

Hakim bermusyawarah),  

 

(kemudian setelah selesai Ketua Majelis menyatakan) : Skors dicabut (dengan mengetuk palu 

satu kali dan memerintahkan kepada petugas khusus untuk memanggil Pemohon dan 

Termohon agar memasuki ruang sidang) kepada Petugas khusus agar memanggil Pemohon 

dan Termohon untuk memasuki ruang sidang. 

 

Petugas Khusus 

Kepada saudara Samsul Bahri Bin Abdullah sebagai Pemohon dan Saudari Susi Susanti Binti 

Ahmad Sofyan sebagai Termohon, kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang. 

 

Hakim Ketua 

Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu sekali) 

 

Petugas Khusus  

(membuka pintu masuk ruang sidang kemudian mempersilahkan pengunjung 

memasuki ruang sidang). 

 

Hakim Ketua 

Baiklah, sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pembacaan putusan yang akan dibacakan 

oleh Majelis Hakim. 

Apakah saudara Pemohon dan saudari Termohon sudah siap mendengarkan putusan ini ? 

 

Pemohon 

Saya sudah siap Pak Hakim untuk mendengarkannya. 

 

Termohon 

Saya juga sudah siap Pak Hakim. 

 

Majelis Hakim 

(Majelis Hakim membacakan putusan tersebut secara bergantian dimulai dari Hakim 

Anggota I, kemudian Hakim Anggota II, lalu dilanjutkan kepada Hakim Ketua) 
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P U T U S A N 

Nomor: 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari Kelas I A yang 

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan 

Majelis telah menjatuhkan Putuan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak 

antara: 

 

DEDEN FAHMI bin SUKITO, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan 

Karyawan Perusahaan, Tempat tinggal di Jalan Pimpinan 

Nomor 27 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Baru Kota 

Jambi, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”; 

 

LAWAN 

 

ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, 

Pekerjaaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Ibrahim Umar 

Nomor 38 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Baru Kota 

Jambi, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan 

perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon serta Termohon dan Saksi-saksi yang 

dihadirkan oleh kedua belah pihak; 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 9 Februari 2020 telah mengajukan 

permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di 

kepaniteraan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari dalam 

buku register perkara gugatan nomor : 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH tanggal 19 Februari 

2020 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut : 

 

1. Bahwa Pemohon adalah Suami yang sah Termohon yang menikah secara Islam pada 

tanggal 16 Oktober 2007, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 

K.K..20.15.02./PW.01/11/2007 tanggal 02 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana 

layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing 

bernama :  

1) AGUS RIANSYAH PUTRA, laki-laki, umur 11 tahun;  

2) KHAIRUN NISAH HAFIFAH, perempuan, umur 8 tahun.  

3) HANAFI IRAWAN, laki-laki, umur 4 tahun.  

Anak-anak tersebut semuanya ikut tinggal bersama Termohon ;  
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3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Temohon pada 

mulanya rukun dan damai, namun sejak bulan April 2013 kerukunan dan kedamaian 

tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama sebagaimana yang diharapkan, yaitu 

membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 

1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, karena 

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan- dan pertengkaran (pasal 

19 ayat 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam yang disebabkan antara lain sebagai berikut :  

a) Termohon egois, mau menang sendiri, sulit diberi pengertian dan sulit diajak tukar 

pikiran       yang sifatnya baik untuk membina keutuhan rumah tangga;  

b) Termohon selalu merasa tidak senang apabila Pemohon terlambat pulang 

walaupun Pemohon telah menjelaskan atas keterlambatan pulang tersebut; 

c) Termohon sering menganggap remeh dan menyepelekan Pemohon selaku 

suami; 

d) Termohon selalu berkata kasar yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang 

istri terhadap suaminya dan kecurigaan termohon terlalu berlebihan terhadap 

Pemohon, akibatnya Pemohon selalu merasa kesal atas sikap dan perbuatan 

Termohon tersebut; 

e) Termohon selalu merasa cemburu kepada Pemohon walaupun apa yang 

dicemburukan oleh Termohon tersebut sama sekali tidak benar dan tidak ada; 

 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon 

terjadi pada bulan Oktober 2017 disebabkan Termohon tetap saja mencurigai dan 

mencemburui Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan gaji dan penghasilan, 

namun Termohon tetap mencurigai Pemohon seakan-akan Pemohon mempunyai 

hubungan dengan perempuan lain.  

5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon, 

tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak 

mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena 

itu Pemohon diberi izin  untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj’i di 

hadapan sidang Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang 

Hari; 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon tersebut di atas telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 118 

Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari cq. Majelis 

Hakim yang  memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat menentukan hari 

persidangan kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya 

mengadili dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagi berikut:  

1) Mengabulkan permohonan  Pemohon;  

2) Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada 

Termohon; 

3) Menetapkan hak hadhonah atas ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang 

masing-masing bernama : AGUS RIANSYAH PUTRA, Laki-laki, umur 11 tahun, 

KHAIRUN NISAH HAFIFAH, Perempuan, umur 8 tahun, HANAFI IRAWAN, laki-

laki, umur 4 tahun kepada Pemohon; 4.Membebankan biaya perkara kepada 
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Pemohon; Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya 

 

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa 

perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, 

terhadap panggilan tersebut, Pemohon beserta Kuasa Hukumnya sebagaimana pada 

identitas di atas dan Termohon masing-masing hadir inperson di persidangan, kemudian 

Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang 

berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali 

dengan mengurungkan niatnya bercerai tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai; 

 

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya 

sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya, Pemohon menyatakan tetap 

mempertahankan permohonannya; 

 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon melalui Kuasa 

Hukumnya telah menyampaikan jawaban sekaligus gugat balik (rekonpensi) secara tulisan 

yang intinya sebagai berikut : 

 

I. DALAM KONPENSI : 

 Bahwa poin 1 dan 2 permohonan Pemohon adalah benar, dan asli Buku Kutipan Akta 

Nikah Pemohon dan Termohon sekarang ada di tangan Termohon; 

 Bahwa Termohon sekarang berjualan tas di Jambi; 

 Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar tetapi 

penyebabnya bukan karena Termohon egois dan meremehkan Pemohon, yang benar 

penyebabnya adalah karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain 

bernama Dewi Rohani pada tanggal 2 april 2013 hingga sekarang, Termohon pernah 

berjumpa dengan istri Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah 

orang tua istri Pemohon tersebut di Jambi; 

 Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 adalah benar, meskipun pada waktu itu tahun 2016 

Pemohon ada memberikan gajinya kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000 (Tiga 

Juta Rupiah) Termohon tetap curiga dengan sikap Pemohon berpacaran lagi dengan 

wanita lain, dan terakhir kali Pemohon memberikan nafkah belanja rumah tangga pada 

hari lebaran bulan Oktober tahun 2017 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

 Bahwa yang benar, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Termohon 

dan Pemohon; 

 Bahwa sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga ini melihat 

kondisi ketiga anak kami yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya, akan 

tetapi mengingat Pemohon telah mengkhianati Termohon dengan menikahi 

perempuan lain, maka Termohon tidak keberatan diceraikan dari Pemohon tetapi 

Termohon menuntut hak-hak Termohon akibat perceraian;  

 

 

II. DALAM REKONPENSI 

 Bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya dibebani kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhi, maka Termohon menuntut kewajiban-kewajiban Pemohon dan 

menuntut hak Termohon sebagai berikut :  
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1. Biaya kontrakan rumah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2013 

sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);- 

2. Biaya nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan ke depan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima 

juta rupiah);  

3. Biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) untuk 3 (tiga) bulan ke depan 

selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); 

4. Mut’ah (kenang-kenangan) berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 

(sepuluh) gram; 

5. Termohon mohon ditetapkan sebagai pengasuh 3 (tiga) orang anak Termohon 

dan Pemohon tersebut; 

6. Biaya nafkah 3 (tiga) orang anak Termohon dan Pemohon tersebut sebesar 

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Putusan ini 

dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 

tahun sesuai dengan pasal 98 ayat 1 KHI atau telah menikah); Menimbang, bahwa 

pada persidangan kedua dan ketiga, Pemohon dan Termohon memberikan Kuasa 

kepada Kuasa Hukum kedua belah pihak sebagaimana pada identitas di atas.  

 

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon melalui Kuasa hukumnya 

telah menyampaikan replik tertulis sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonpensi yang 

intinya diringkas sebagai berikut : 

 Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Dewi Rohani, gadis Muaro Jambi pada 

bulan April 2013, dimana Pemohon telah mengislamkan gadis tersebut sebelum 

menikah dengan Pemohon; 

 Bahwa yang benar antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak 

keluarga sebelum tahun 2013;  

 Bahwa tentang tuntutan-tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak 

keberatan sebagian dan menyatakan hanya sanggup membayarnya sebagai berikut: 

1) Pemohon keberatan tentang tuntutan biaya kontrak rumah tersebut dan tidak 

bersedia membayarnya sebab Pemohon tetap memberikan uang belanja rumah 

tangga kepada Termohon selama ini, dan terakhir pada bulan Januari 2020 

dengan perantaraan anak Pemohon dan Termohon;  

2) Pemohon hanya sanggup memberikan biaya nafkah selama iddah sebesar Rp. 

500.000,- sebab gaji Pemohon sebagai karyawan perusahaan di Jambi hanya Rp. 

1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan;  

3) Pemohon hanya bersedia membayar biaya maskan dan kiswah selama masa 

iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 

4) Tentang tuntutan mut’ah, Pemohon hanya sanggup membayarnya 3 gram emas 

murni berbentuk cincin;  

5) Pemohon keberatan jika ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut 

diasuh oleh Termohon, karena Termohon  terlalu sibuk dengan jualannya 

sehingga Termohon kurang memperhatikan ketiga orang anak kami tersebut; 

6) Pemohon hanya sanggup membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut 

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; 

 

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya 

telah menyampaikan duplik lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil 

jawaban dan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensinya semula dengan menambahkan dalil 
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bahwa benar pemohon ada mengirimkan uang belanja rumah tangga setiap bulan tetapi tidak 

mencukupi, yang keterangannya tersebut sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang; 

 

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : 

 

1) Bukti Surat berupa Foto Copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 

K.K.02.15.02/PW.01/11/2007 atas nama DEDEN FAHMI (Pemohon) dan ELVI 

KHAIRANI (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota 

Baru Kota Jambi tanggal 20 Januari 2020. Surat bukti tersebut telah dinazegelen dan 

dilegalisir dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti 

P.1 dengan tinta hitam; 

2) Bukti Saksi : 

a) Win Salamsyah Lingga Bin Abdul Roni, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Meteorologi raya No.5 Kelurahan Indra kasih 

kecamatan Jambi Tembung Kota Jambi. Di bawah ini sumpahnya secara Islam 

Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, dan Saksi kenal Termohon 

sebagai isteri Pemohon sejak Agustus 2007; 

 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon 

memperoleh anak 3 (tiga) orang semuanya ikut dan tinggal bersama 

Termohon di Jambi. Dan tempat tinggal bersama yang terakhir di rumah 

kontrakan di alamat termohon sekarang; 

 Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan 

Termohon karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman 

bersama, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon;  

 Bahwa setahu Saksi, sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon 

sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Oktober 2017 tetapi Saksi tidak 

tahu penyebabnya; 

 Sejak tahun 2018 Pemohon tidak lagi tinggal serumah karena antara 

Termohon dan Pemohon sering bertengkar jika Pemohon berada di rumah, 

Pemohon sekarang tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jln. Pimpinan 

No. 27 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi; 

 Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat tetapi tidak dapat 

rukun dan hasilnya nihil.; 

 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, 

sedangkan Termohon memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa sebenarnya saksi 

tersebut tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi Saksi tidak 

mau menerangkannya; 

 

b) Hairun Bin Rusman umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha tempat 

tinggal di Jalan Ibrahim Umar Gang Rendahati No.5 Kota Baru Kecamatan Kota 

Baru Kota Jambi. Dibawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut 

menyampaikan keterangannnya yang Pokok-pokoknya disimpulkan sebagai 

berikut: 

 Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena karena Pemohon adalah sepupu saya 

dari pihak ayah, dan saya kenal Termohon bernama Susi Susanti sebagai 
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isteri Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007 

di Jambi, dan selama dalam ikatan Perkawinan Pemohon dan Termohon 

telah memperoleh anak 3 (tiga) orang sekarang semuanya tinggal bersama 

Termohon; 

 Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini di rumah orang tua Pemohon, begitu 

pula dengan Termohon, ia bertepat tinggal di rumah orang tuanya, karena 

sejak tahun 2018 hingga sekarang telah berpisah rumah karena pertengkaran 

yang sering terjadi di antara mereka berdua; 

 Bahwa sebelum mereka pisah rumah, Pemohon sering curhat kepada Saksi 

bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering 

bertengkar, lantaran Termohon terlalu cemburu dan melarang Pemohon 

untuk keluar rumah setelah pulang kerja; 

 Bahwa Setahu saya, Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan 

berpenghasilan sekitar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah); 

 Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan Pemohon 

dengan Termohon namun tidak berhasil, saksi sendiri tidak sanggup lagi 

menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;  

 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan 

seluruhnya, sedangkan Termohon memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi yang 

menyatakan bahwa Termohon melarang Pemohon keluar rumah, bahwa yang benar menurut 

Termohon, Termohon melarang Pemohon pulang larut malam; 

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti 

yang lain;  

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menunjukkan satu buah asli Buku 

Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon. 

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, 

Termohon tidak akan mengajukan alat bukti tertulis tetapi menghadirkan 1 (satu) orang saksi 

sebagai berikut: 

Jones Lauren Sihotang Bin Hardiman Sihotang, umur 30 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tuamang No. 37 Kelurahan  Kota Baru 

I  Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut 

menyampaikan keterangannnya yang Pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut : 

 

 Bahwa saksi kenal Termohon  karena Termohon karena rumah kami bertetangga 

dan saya masih memiliki hubungan keluarga dengan Termohon. Mereka 

mempunyai 3 orang anak dan ketiganya bersama Termohon.; 

 Bahwa Termohon pernah bercerita Bahwa antara Termohon dan Pemohon sering 

bertengkar lantaran Pemohon telah mengkhianati dan membohongi Termohon 

dengan menikahi perempuan lain lagi; 

 Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon melangsungkan pernikahannya 

dengan wanita tersebut; 
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 Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi 

ternyata tidak berhasil; 

 Bahwa setahu Saksi, Termohon sanggup dan punya waktu mengasuh anak-anak 

Termohon dan Pemohon tersebut; 

 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 23 Maret 

2019 yang intinya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban 

rekonpensinya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan 

permohonan Pemohon dan menolak sebagian gugat rekonpensi Termohon; 

 

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan konklusi tertulis pada tanggal 23 Maret 

2020 yang intinya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan memohon agar 

gugatan rekonpensinya dikabulkan untuk seluhnya; 

 

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di pengadilan, 

selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian 

Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk Kepada Berita Acara Sidang dimaksud 

merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini; 

 

TENTANG HUKUMNYA 

I. DALAM KONPENSI; 

 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah 

diuraikan diatas; 

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai. 

Dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah ayat (2) Tahun 1975 dan Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar 

keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan 

Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara 

Batang Hari dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan 

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan 

sejak tahun 2007 hingga permohonan ini diajukan tanggal 09 Februari 2020 sehingga rumah 

tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk 

perkara; 

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil 

Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh 

Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Bahwa menurut versi Pemohon, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dengan Termohon adalah lantaran sikap Termohon egois, sulit diberi 

pengertian untuk membina keutuhan rumah tangga dan juga Termohon selalu curiga 
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apabila Pemohon terlambat pulang dan selalu menganggap remeh Pemohon serta 

selalu berkata kasar; 

 Bahwa menurut versi Termohon, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap Pemohon yang berpacaran dan 

menikah lagi dengan perempuan lain Dewi Rohani gadis Muaro Jambi pada tanggal 2 

April 2013;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Akta Otentik yang merupakan syarat mutlak 

(conditio sine qua non) Mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon 

dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 

Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan 

perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dinilai belum 

dapat membuktikan dalil-dalil perceraiannya, oleh karenanya harus pula dipertimbangkan 

bukti-bukti lainnya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian posita/ 

fundamentum petendi permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib 

bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari 

masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahu 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah 

menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam bagian 

duduk perkara; 

Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan asli Buku Kutipan Akta Nikah 

Nomor:  

423/42/VIII/2007 atas nama DEDEN FAHMI (Pemohon) dan ELVI KHAIRANI (Termohon) 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kota Jambi tanggal 

16/8/2007; 

Menimbang, bahwa adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan 

Akta Nikah oleh karena itu meskipun diakui oleh Pemohon, tetapi karena Termohon tidak 

dapat membuktikan secara tertulis bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain 

yang bernama Dewi Rohani, maka dalil Termohon tersebut hanya merupakan indikasi adanya 

pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon; 

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut secara 

formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para Saksi yang 

intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah 

berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada 

bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta 

tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lain, dengan 

demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan 

Termohon tersebut relevan dan objektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh 

karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai 

alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil atau posita permohonan Pemohon yang 

telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit 

tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut : 

1) bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 

16 Agustus 2007  di Kecamatan Kota Baru  Kota Jambi, dan selama dalam ikatan 

Perkawinan telah memperoleh anak 3 (tiga) orang masing-masing, bernama: 1). Agus 

Riansyah Putra, laki-laki, umur 11 tahun; 2). Khairunnisa Hafifah, perempuan, umur 8 

tahun; dan 3). Hanafi Irawan, laki-laki, umur 4 tahun; 

2) bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara berkelanjutan 

sejak bulan April 2013 yang puncaknya pada Oktober 2017 hingga permohonan ini 

diajukan tanggal 09 Februari 2020; 

3) bahwa bobot pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang sering terjadi adalah 

perselisihan paham dan pertengkaran mulut; 

4) bahwa faktor peyebab pertengkaran berawal dari sikap Pemohon yang telah 

berpacaran lagi dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Dewi Rohani 

sejak bulan April 2013 dan bahkan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut 

dikediamannya; 

5) bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak Februari 2018 hingga perkara ini 

diputus (tanggal 23 Maret 2020) Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah 

karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon 

menetap di kediaman rimah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal bersama 

dengan istri keduanya, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis; 

6) bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal 

mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang 

pada akhirnya para Saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan 

menyatukan kedua belah pihak; 

 

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (one 

Roof) karena bertengkar terus menerus (tanazu’ mustamirr), dan juga menurut pernyataan 

Pemohon bahwa “tidak dapat dipertahankan lagi” maka dapat dikategorikan sebagai suami 

isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown/ 

broken home). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka 

mempertahankan rumah tangga yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia, 

bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak 

sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Dan tindakan 

kedua belah pihak pada kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi 

berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam 

melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah 

yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas 

harus menyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan ke 

depan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak 

mungkin suami isteri yang sah, pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa 

adanya suatu perselisihan, dan pengertian, “telah hidup terpisah, serta tidak mau bersatu lagi 
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dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran”, 

keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan “ tidak ada 

harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat 

dikonstituir secara yuridis  bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan 

perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai 

permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin 

para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut; 

1. (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahlain).  Tanwirul 

Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik Jus III Kitab Al- Makatib Halaman 38;                                           

2.  (Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar 

kemaslahatan (yang belum jelas). )Apabila berlawanan antara satu mafshadat dengan 

maslahat, maka didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-

Nazrhor-ir Halaman 62; 

3.  “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab 

perceraian atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu 

diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” 

(Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1999); 

4. “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat 

didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dapat dimungkinkan 

jatuhnya ikrar talak” (Putusan MARI No: 285 K/AG/ 2000 tanggal 10 Nopember 2000);                                                                                         

5. (Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah 

goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana 

hubungan suami isteri telah hampa karenanya meneruskan perkawinan berarti 

menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti 

tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan).  Mada Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath- 

Tholaq Halaman 83; 

6. Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami).( HR. 

Ibnu Majah- Nailul Author :6/238); 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, 

maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor  

3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi 

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, maka 

solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan 

perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 

tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah 

IAI Nusantara Batang Hari; 

 

 

II. DALAM REKONPENSI; 

 

tujuan gugat balik (rekonpensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan  di atas; 
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Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonpensi diajukan bersamaan dengan 

jawaban pokok perkara dan gugatan rekonpensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak 

Penggugat rekonpensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonpensi 

tersebut dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonpensi tersebut, maka kedudukan Termohon 

disebut Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonpensi; 

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut, Penggugat rekonpensi 

menuntut agar Tergugat rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat 

rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut; 

1. Biaya kontrak rumah selama empat tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 

2. Menetapkan Penggugat rekonpensi sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) 

orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi; 

3. Biaya nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) 

setiap bulan terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut 

dewasa dan atau mandiri;  

4. Biaya akibat-akibat talak berupa; 

a) Biaya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta 

rupiah); 

b) Biaya maskan dan kiswah selama iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); 

c) Mut’ah berupa cincin emas 24 karat sebesar 10 gram; 

 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi telah 

menyampaikan jawaban lisan dan kesimpulannya yang pokoknya menyatakan menolak 

sebagian dalil-dalil rekonpensi Termohon dan keberatan terhadap jumlah nominal rekonpensi 

Termohon; 

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis 

mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut : 

1. Tentang Biaya kontrak rumah masa lampau; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi 

menyatakan keberatan karena selama ini sampai pada bulan Januari 2019 Tergugat 

rekonpensi tetap mengirimkan uang belanja rumah tangga kepada Penggugat rekonpensi. 

Kemudian Penggugat rekonpensi dalam dupliknya menyatakan bahwa benar Pemohon ada 

mengirimkan uang belanja rumah tangga setiap bulan tetapi tidak mencukupi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan 

kebenaran dalil-dalil rekonpensinya tentang biaya kontrak rumah masa lampau tersebut, 

maka tuntutan tersebut patut ditolak; 

2. Tentang Hak Asuh (Hak Hadhanah); 
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Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengasuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak 

Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan. 

Dan karena untuk kepentingan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

selanjutnya; 

Menimbang, bahwa mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara mengurus 

makan, minum, pakaian dan kebersihan anak, pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu 

agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut; 

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 

mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa 

depan yang suram dan bahaya kerusakan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh  

Penggugat rekonpensi bahwa Penggugat rekonpensi sangat baik mengasuh anak-anaknya 

dan juga karena secara yuridis dua orang anak tersebut belum tamyiz (yakni belum berusia 

12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan 

berdampak cukup besar pada  problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari 

kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan 

pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak 

tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dalam kondisi sehat lahir batin secara 

psychologis  anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang 

ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan 

bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan 

oleh seorang pakar Hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar Jus II halaman 152 juncto kitab Al- 

Iqna’ Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja’ Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut; 

Artinya : Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka;   

3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat 

kediaman dengan anak yang diasuh; 7. tidak bersuami atau menikah lagi. Apabila satu syarat 

tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu; 

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya 

dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban 

mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 

berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi 

memenuhi syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang 

hak hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat 

Rekonpensi tersebut terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau 

mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah); 

3. Tentang Nafkah anak; 

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat agar Tergugat rekonpensi 

membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan 

terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau 

mandiri; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi 

menyatakan keberatan atas jumlah nominalnya, dan hanya sanggup membayar sebesar 

Rp.700.000,- (tujuh raus ribu rupiah) dengan alasan gaji Tergugat rekonpensi sebagai 
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karyawan perusahaan hanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap 

bulan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi maupun Tergugat tidak 

mengajukan bukti slip gaji yang terakhir yang diterima oleh Tergugat rekonpensi, maka Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan sendiri; 

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih berusia di bawah umur 12 

tahun (belum mumayyiz), belum bisa mengatur dirinya sendiri, sedangkan rentang waktu 

sampai dengan anak-anak tersebut dewasa masih berkisar 7 hingga 17 tahun ke depan, serta 

mengingat ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap US $ (dolar Amerika) sehingga biaya 

hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang, juga 

untuk kemaslahatan (biaya hidup/ living cost, perawatan kesehatan dan pendidikan) anak 

agar terjangkau dan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonpensi serta biaya hidup 

seseorang pada saat ini dan memperhatikan Pasal 149  huruf d Kompilasi Hukum Islam juga 

membaca firman Allah SWT. Dalam surat ke 65 Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai 

berikut : 

                                                                                            

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang 

yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya...; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis 

Hakim menetapkan biaya nafkah untuk tiga orang tersebut berdasarkan kepatutan dan 

kemampuan Tergugat rekonpensi minimal sebesar Rp.900.000,;(sembilan ratus ribu rupiah) 

perbulan dan menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayarkannya kepada Penggugat 

rekonpensi terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan (Maret 2020) hingga anak-anak tersebut 

dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah)4.Tentang kewajiban-kewajiban Tergugat 

rekonpensi terhadap Penggugat rekonpensi selama masa iddah; 

 

4.1 Tentang Nafkah Iddah; 

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat 

rekonpensi untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat 

rekonpensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar 

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis 

Hakim perlu menetapkan besar nominal uang iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan 

penghasilan Tergugat rekonpensi yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat 

rekonpensi setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekopensi 

untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Pengugat Rekonpensi dalam kondisi 

tidak hamil yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

4.2 Tentang tuntutan biaya kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal) selama masa 

iddah; 

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut Tergugat rekonpensi berupa 

uang kiswah (seperangkat pakaian baru) dan sekaligus biaya maskan (uang kontrak rumah), 

kemudian Termohon  rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan keberatan dan 

hanya mampu membayaranya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan 

yang sama; 
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Menimbang, bahwa kiswah yang dimaksud sebagai kewajiban suami kepada bekas 

isteri juga terbatas selama masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233  sebagai 

berikut; 

 (… dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang 

ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuia dengan kesanggupannya); 

Dan juga memperhatikan doktrin ulama Hukum Islam sebagai berikut : 

Bagi perempuan yang menjalankan masa iddah raj’i mempunyai hak tempat tinggal 

(maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). (Kitab Al- Iqna’ Jus 2 Halaman 46); 

Menimbang, bahwa oleh karena maskan tersebut merupakan kewajiban seseorang 

suami untuk memberikannya kepada mantan istrinya, maka dipandang Tergugat rekonpensi 

harus tetap memberikan uang maskan tersebut sebatas pada masa iddah, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 149 huruf  (b) Kompilasi Hukum Islam, juga memperhatikan Al-Qur’an Surat 

ke 65 (Ath-Thalaq) ayat 6: 

                                                                                            

(Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampu 

anmu); 

 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang cukup 

layak dan wajar Tergugat rekonpensi dihukum untuk memberikan biaya pakaian dan tempat 

tinggal (biaya rekening listrik, air dan pulsa) sesuai dengan kemampuan dan kelayakan 

berdasarkan ‘urf dan kebiasaan kepada Pengugat rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu 

juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sesuai ikrar talak yang diucapkan di hadapan 

sidang Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari; 

 

4.3 Tentang tuntutan Mut’ah;  

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi juga menuntut Tergugat rekonpensi 

membayar mut’ah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur 

hati mantan isteri) berupa emas 24 karat seberat 10 gram, kemudian Tergugat rekonpensi 

dalam jawaban rekonpensinya menyatakan keberatan dan hanya mampu membayar seberat 

3 gram tanpa mengajukan alasan;  

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat 

rekonpensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya 

memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besar nominal yang dituntut 

tersebut dipandang cukup memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut’ah 

yang dituntut tersebut dengan memperhatihan besarnya mahar (mas kawin) 

 yang diberikan Tergugat rekonpensi yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu 

berupa 10 gram emas, dan juga memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Pengugat 

rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi sampai dengan perkara ini diputus berlangsung 15 

(lima belas) tahun, maka Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar sesuai ikrar talak 

diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a 

serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Qur’an 

Surat ke 2 (Al-Baqoroh) ayat 241 dan sebagai berikut : 

                                                                      

“Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya 

suatu mut’ah secara ma’ruf,  merupakan suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”   
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Dan juga dalam kitab Al-Syarqowiy’Ala At-Tahrir Jus IV halaman 275 sebagai berikut 

: 

Dan pemberian mut’ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari minimal 30 dirham 

dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah 

pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut’ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika 

kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut’ah, maka hakim yang menetapkannya 

dengan memperhatikan kondisi keduanya; 

 

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat 

rekonpensi; 

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

kaidah 

-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

I. DALAM KONPENSI  

 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2) Memberikan izin kepada Pemohon (DEDEN FAHMI bin SUKITO) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (ELVI KHAIRANI Binti AHMAD FAISAL) di hadapan 

sidang Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari ; 

 

II. DALAM REKONPENSI 

1) Mengabulkan gugatan rekonpensi Pengugat rekonpensi untuk sebagian; 

2) Menetapkan Penggugat rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 

terhadapanak-anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang masing-

masing bernama : 

a) Agus Riansyah Putra, laki-laki, umur 14 tahun; 

b) Khairunnisa Hafifah, perempuan,umur 11 tahun; 

c) Hanafi Irawan, laki-laki, umur 4 tahun; 

3) Menetapkan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat 

rekonpensi seperti tersebut dalam dictum angka 2 di atas setiap bulan minimal sebesar 

Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); 

4) Menghukum Tergugat rekonpensi membayar kepada Pengugat rekonpensi biaya 

nafkah dan pendidikan 3 (tiga) orang anak seperti tersebut dalam dictum angka 3 di 

atas terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan (tanggal 23 Maret 2019) hingga anak-anak 

tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah);  

5) Menghukum Tergugat rekonpensi membayar akibat-akibat talak kepada Penggugat 

rekonpensi secara tunai setelah ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan 

Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari; 

5.1) Biaya nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah); 

5.2) Biaya kiswah (seperangkat pakaian) dan maskan (tempat tinggal) untuk selama 

masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah); 
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5.3)  Mut’ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram 

6) Menolak gugatan rekonpensi Pemohon rekonpensi untuk selain dan selainnya 

 

 

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 

Menghukum Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi membayar biaya perkara  

hingga saat ini sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); 

Demikian Putusan ini dujatuhkan di Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2019 

oleh kami ZAINI YAZID HARAHAP, M.Hum sebagai HAKIM KETUA didampingi oleh IMOM 

MULIA HARAHAP, SHI dan HENDRA SIREGAR, SHI, masing-masing sebagai HAKIM 

ANGGOTA serta dibantu OLEH EKA ISWARA, SHI sebagai PANITERA PENGGANTI 

Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan 

Termohon; 

 

 

 

Hakim Anggota I       Hakim Ketua                 

 

 

 

 

IMOM MULIA HARAHAP, SHI          ZAINI YAZID HARAHAP, 

M.Hum 

      

 

Hakim Anggota II       Panitera Pengganti 

   

 

 

HENDRA SIREGAR, SHI      EKA ISWARA, SHI 

 

 

Perincian Biaya: 

1.Biaya Administrasi      Rp.  50.000,- 

2.Biaya Atas Perintah Pengadilan    Rp.  96.000,- 

3.Biaya Panggilan      Rp.120.000,- 

4.Biaya Materai      Rp.    6.000,- 

Jumlah        Rp.272.000,- 

 

 

(Setelah pembacaan putusan, Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali) 
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Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut ? 

 

Pemohon 

Saya terima Pak Hakim. 

 

Hakim Ketua 

Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini 

dipersilahkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semu Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan.Sidang 

perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH ditutup dengan 

mengucapkan alhamdu lillahi rabbil alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali). 

 

Demikian berita acara ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya. 

 

Panitera Pengganti       Hakim Ketua 

 

 

 

(EKA ISWARA, SHI)         (ZAINI YAZID HARAHAP, 

M.Hum) 

 

 

Petugas Khusus 

Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.(setelah pengunjung 

berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus dengan berbaris Hakim 

Ketua di depan diikuti Hakim Anggota I dan hakim anggota II) 

 

Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak 

(Pasal 121 HIR/145 Rbg) 
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PENETAPAN 

No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH   

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 

Ketua Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari telah membaca 

surat keputusan permohonan cerai talak tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 06 April 

2020 dalam perkara cerai talak antara : 

 

DEDEN FAHMI BIN SUKITO, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan 

karyawan Perusahaan, Tempat tinggal di Jl. Pimpinan Nomor 

27 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, 

selanjutnya disebut sebagai ”PEMOHON” 

 

LAWAN 

 

ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, 

Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jl. Ibrahim Umar 

Nomor 38 Kelurahan Kota Jambi Kecamatan Kota Baru Kota 

Jambi, selanjutnya disebut sebagai ”TERMOHON” 

 

MENETAPKAN 

 

Menentukan, bahwa hari sidang penyaksian ikrar talak akan dilangsungkan pada hari Senin, 

06 April 2020 jam 09.00 WIB. Menetapkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk 

memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang menghadap di muka sidang 

Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari pada hari dan tanggal 

serta jam yang telah ditetapkan di atas. 

 

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara memanggil kedua belah pihak yang berperkara 

dari hari sidang paling sedikit adalah tiga hari. 

 

 

Demikianlah dibuat surat penetapan ini. 

 

 

Ketua Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Semu 

Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi 

Jambi, Senin 06 April 2010 

 

 

 

 

ZAINI YAZID HARAHAP, M.Hum 
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Surat Panggilan Untuk Penyaksian Ikrar Talak  

 

SURAT PANGGILAN (RELASS) KEPADA PEMOHON 

No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

Pada hari ............. tanggal .................................., saya, Robi Irawan, SHI, Jurusita Pengganti 

pada Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari, berdasarkan 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi Nomor 

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH  , 23 Maret 2020, ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti 

pada Pengadilan Agama Semu tersebut, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis. 

 

TELAH MEMANGGIL 

 

DEDEN FAHMI Bin SUKITO, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan 

Karyawan Perusahaan, Tempat tinggal di Jl. Pimpinan Nomor 27 Kelurahan  Kota Baru II 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ”PEMOHON” Supaya datang 

menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Semu Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate pada : 

 

Hari  : Senin, 06 April 2010 

Jam  : 09.00 Wib 

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang penyaksian Ikrar Talak atas dasar 

putusan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi pada tanggal 6 April 

2020 Nomor : 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH . Kepada Pemohon saya jelaskan, bahwa 

apabila Pemohon tidak hadir sendiri, Pemohon dapat mengirim wakilnya untuk mengucapkan 

ikrar talak kepada Termohon.Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Pemohon 

sendiri dan di tempat tersebut saya. 

 

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. 

        

Yang dipanggil Yang memanggil     Pemohon Jurusita 

Pengganti 

 

 

 

 

 

(Deden Fahmi Bin Sukito)        (Robi Irawan, SHI) 

 

 

 

 

Biaya Panggilan Rp. ……………….. 
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Surat Panggilan Untuk Penyaksian Ikrar Talak 

 

SURAT PANGGILAN (RELASS) KEPADA TERMOHON 

No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH   

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

Pada hari ............. tanggal .................................., saya, Robi Irawan, SHI, Jurusita Pengganti 

pada Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari , berdasarkan 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi Nomor 

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH  , 23 Maret 2020, ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti 

pada Pengadilan Agama Semu tersebut, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis. 

 

TELAH MEMANGGIL 

 

ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, 

Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jl. Ibrahim Umar Nomor 38 Kelurahan  Kota Baru 

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ”TERMOHON”Supaya datang 

menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Semu Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate pada : 

 

Hari: Senin, 06 April 2010 

Jam: 09.00 Wib 

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang penyaksian Ikrar Talak atas dasar 

putusan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi pada tanggal 6 April 

2020 Nomor : 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH  Kepada Termohon saya jelaskan, bahwa 

apabila Pemohon tidak hadir sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka Pemohon atau wakil 

Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya. Panggilan 

ini saya laksanakan di tempat kediaman Pemohon sendiri dan di tempat tersebut saya   

 

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. 

             

Yang dipanggil Yang memanggil      Pemohon Jurusita 

Pengganti 

 

 

 

(Elvi Khairani Binti Ahmad Faisal)             (Robi Irawan, SHI) 

 

Biaya Panggilan Rp. ……………….. 
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SKENARIO SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK 

PENGADILAN AGAMA SEMU FAKULTAS SYARI’AH  

IAI NUSANTARA BATANG HARI 

DALAM PERKARA CERAI TALAK 

BERITA ACARA PERSIDANGAN PENYAKSIAN IKRAR TALAK 

NO. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

SIDANG LANJUTAN 

 

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI yang memeriksa 

dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari senin 06 

April 2010 dalam perkara cerai talak antara:DEDEN FAHMI bin SUKITO sebagai 

“PEMOHON” 

Dengan ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON” 

 

Susunan Persidangan 

1. Zaini Yazid Harahap, M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim 

2. Imom Mulia Harahap, SHI sebagai Hakim Anggota I 

3. Hendra Siregar, SHI sebagai Hakim Anggota II 

4. Eka Iswara, SHI sebagai Panitera Pengganti 

 

Sebelum Sidang Dimulai : 

(Sebelum sidang dimulai, para pengunjung berada di ruang tunggu, Panitera Pengganti 

mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang. 

Kemudian Petugas Khusus mempersilahkan para Hadirin memasuki ruangan sidang 

secara tertib) 

 

Petugas Khusus:  

“Assalamu’alaikum Wr.Wb. Para pengunjung yang terhormat. Pada hari ini akan berlangsung 

sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTHantara 

DEDEN FAHMI bin SUKITO sebagai Pemohon melawan ELVI KHAIRANI binti AHMAD 

FAISAL sebagai Termohon. Kepada para pengunjung yang ingin mengikuti jalannya 

persidangan dipersilahkan memasuki ruangan sidang.” 

(pengunjung memasuki ruangan sidang). 

 

Petugas Khusus:  

“Kepada para pengunjung yang hadir, kami harap agar dapat menjaga ketertiban, tidak keluar-

masuk ruangan sidang selama sidang berlangsung.”“Berhubung Majelis Hakim akan segera 

memasuki ruangan sidang, para Hadirin dimohon berdiri.” 

(Setelah berdiri Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan berbaris, dan  mengucapkan 

salam. Hakim Ketua berjalan di depan dan diikuti oleh Hakim Anggota I dan II. Kemudian 

Hakim Ketua duduk di tengah meja sidang sedang Hakim Anggota I dan II duduk di kiri dan 

kanan Ketua Majelis Hakim). 

 

Petugas Khusus :  

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. 

 

Hakim Ketua :  
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Pada hari ini, Senin, 06 April 2020, Persidangan  Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah 

IAI Nusantara Batang Hari memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Cerai Talak dengan 

registrasi No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH   antara DEDEN FAHMI bin SUKITO 

sebagai “PEMOHON” Melawan ELVI KHAIRANI binti AHMAD FAISAL sebagai 

“TERMOHON”, dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim.” 

(Hakim mengetuk palu tiga kali).  

“Sidang dinyatakan terbuka untuk umum” (Hakim mengetuk palu satu kali).  

“Kepada Petugas Khusus supaya memanggil Pemohon dan Termohon” 

Petugas Khusus :  

“Kepada Saudara DEDEN FAHMI BIN SUKITO sebagai “PEMOHON” dan Saudari ELVI 

KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL sebagai “TERMOHON”, dipersilahkan memasuki ruang 

sidang.” (Pemohon memasuki ruang sidang dengan memberi hormat kepada majelis hakim 

tanpa bersalaman kemudian  duduk di tempat yang telah disiapkan setelah diperintahkan oleh 

Hakim Ketua). 

 

Hakim Ketua: 

Saudara pemohon apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan 

hari ini? 

 

Pemohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Bagaimana dengan anda saudari Termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap 

mengikuti persidangan pada hari ini? 

 

Termohon 

Saya sehat pak hakim dan siap mengikuti sidang pada hari ini. 

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu, maka persidangan akan kita lanjutkan. Berdasarkan keputusan 

Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hariyang telah 

disampaikan pada persidangan tanggal 23 Maret 2020 yang lalu, bahwa saudara Pemohon 

(DEDEN FFAHMI Bin SUKITO) telah diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i 

kepada Termohon (ELVI KHAIRANI Binti AHMAD FAISAL), dengan demikian agenda hari ini 

adalah penyaksian Ikrar Talak oleh Pemohon atas diri Termohon. Maka sidang dinyatakan 

tertutup untuk umum. (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus 

Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang.(para pengunjung meninggalkan 

ruangan sidang, lalu petugas khusus menutup pintu masuk ruangan sidang) 

 

(Lalu Ketua Majelis mengingatkan kepada Pemohon sesuai amar putusan Pengadilan 

Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi bahwa di dalam amar putusan dalam 

rekonpensi point 5, saudara telah dihukum untuk membayar akibat cerai kepada 

Termohon yaitu berupa biaya nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu 

juta lima ratus ribu rupiah), biaya kiswah (seperangkat pakaian) dan maskan (tempat 

tinggal) untuk selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 
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dan biaya mut’ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 24 karat sebesar 5 gram yang 

harus saudara bayar pada hari ini). 

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, sesuai amar putusan Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAI 

Nusantara Batang Hari bahwa di dalam amar putusan dalam rekonpensi point 5, saudara 

telah dihukum untuk membayar biaya akibat cerai kepada Termohon yaitu berupa biaya 

nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya 

kiswah (seperangkat pakaian) dan maskan (tempat tinggal) untuk selama masa iddah 3 bulan 

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya mut’ah (kenang-kenangan) berupa 

cincin emas 24 karat sebesar 5 gram yang harus saudara bayar pada hari ini. Apakah saudara 

sudah mempersiapkan uang akibat perceraian tersebut ? 

 

 

Pemohon 

Ya Pak Hakim, saya sudah mempersiapkannya sebagai berikut : untuk biaya nafkah iddah 

selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya kiswah 

(seperangkat pakaian) dan maskan (tempat tinggal) selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk biaya mut’ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 

24 karat sebesar 5 gram. 

 

(Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon agar menyerahkan uang akibat 

cerai yakni berupa biaya nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah), biaya kiswah (seperangkat pakaian) dan maskan(tempat tinggal) untuk 

selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya mut’ah 

(kenang-kenangan) berupa cincin emas 24 karat sebesar 5 gram  kepada Termohon, dan 

atas perintah Ketua Majelis tersebut, Pemohon menyerahkan uang akibat cerai tersebut 

kepada Termohon melalui Panitera Pengganti (Ainun Mardhiah, SHI) di dalam persidangan, 

dan Panitera Pengganti menerimanya dengan cukup sebagaimana yang tertera di dalam 

putusan point 5 dalam rekonpensi tentang akibat-akibat cerai, selanjutnya Panitera Pengganti 

menyerahkannya kepada Termohon).   

 

Hakim Ketua 

Saudara Pemohon, apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i 

terhadap diri Termohon pada hari ini ? 

 

Pemohon 

Saya sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’I Termohon pada hari ini Pak Hakim.  

 

Hakim Ketua 

Saudari Termohon, apakah saudari dalam keadaan suci hari ini ? 

 

Termohon  

Ya Pak Hakim, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan suci. 

 

Hakim Ketua 

Baiklah kalau begitu. Saudara Pemohon apakah saudara akan mengucapkannya sendiri atau 

saudara perlu dibimbing ? 



Panduan Praktik Peradilan Semu -  87  - Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang Hari 

 

 

Pemohon 

Saya akan mengucapkannya sendiri saja Pak Hakim. 

 

Hakim Anggota 

Baik. Kami persilahkan kepada Pemohon untuk mengucapkannya. 

 

Pemohon 

Terima kasih Pak Hakim. 

 

Lalu Pemohon mengucapkan ikrar talaknya sebagai berikut : 

“Pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2020 saya (DEDEN FAHMI BIN SUKITO) menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap istri saya (ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL) di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi, demikian ikrar talak ini saya 

ucapkan dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun”. 

 

Hakim Ketua 

Dengan selesainya pembacaan ikrar talak dari Pemohon tadi, maka Majelis Hakim 

berkewajiban membuat sebuah ketetapan mengenai hal tersebut sebagai berikut : 
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PENETAPAN TELAH TERJADINYA IKRAR TALAK 

No. 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH 

Demi keadilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 

Pengadilan Semu Fakultas Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari mengadili : 

Nama    : Deden Fahmi Bin Sukito 

Umur    : 39 Tahun 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : S.1 

Pekerjaan  : Karyawan Perusahaan Swasta 

Tempat Tinggal  : Jln. Pimpinan No. 27 Kelurahan  Kota Baru II  Kecamatan Kota Baru 

Dalam hal ini disebut sebagai ”PEMOHON” 

 

MELAWAN 

 

Nama    : Elvi Khairani Binti Ahmad Faisal 

Umur    : 37 Tahun 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan  : Pedagang 

Tempat Tinggal  : Jln. Ibrahim Umar No. 38 Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Kota Baru 

Dalam hal ini disebut sebagai ”TERMOHON” 

 

- Menimbang, bahwa Termohon pada saat dijatuhkan talaknya dalam keadaan suci; 

- Menimbang, bahwa telah terjadinya ikrar talak Pemohon Samsul Bahri Bin Abdullah 

terhadap Susi Susanti Binti Ahmad Sofyan; 

- Memperhatikan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. 

- Mengingat, Putusan Pengadilan Semu Fakultas Syari’ah IAIN-BTH Jambi No. 

230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-BTH   

Menetapkan 

-Menetapkan perkawinan antara Pemohon (DEDEN FAHMI BIN SUKITO) dengan Termohon 

(ELVI KHAIRANI BINTI AHMAD FAISAL) putus karena perceraian dengan talak satu raj’i. 

 

Demikian ditetapkan pada hari Senin 30 Maret 2020 oleh Majelis Hakim. 

 

Majelis Hakim 

Hakim Anggota I        Hakim Ketua 

           

       

IMOM MULIA HARAHAP, SHI         ZAINI YAZID HARAHAP, M.Hum 

 

 

Hakim Anggota II 

   

 



Panduan Praktik Peradilan Semu -  89  - Fakultas Syariah IAI Nusantara Batang Hari 

 

HENDRA SIREGAR, SHI, 

 

Panitera Pengganti 

 

 

EKA ISWARA, SHI 

 

 

Hakim Ketua 

Sidang dinyatakan terbuka untuk umum (Hakim Ketua mengetuk palu satu kali) 

 

Petugas Khusus 

Kepada para pengunjung kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang. (lalu membuka 

pintu) 

 

Hakim Ketua 

Demikianlah berita acara sidang penyaksian ikrar talak ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

Dengan demikian, sidang perkara perdata register Nomor : 230/Pdt.G/2020/PAS/FS/IAIN-

BTH   antara Deden Fahmi bin Sukito sebagai Pemohon melawan Elvi Khairani Binti Ahamad 

Faisal sebagai Termohon dinyatakan selesai dengan mengucapkan alhamdu lillahi rabbil 

alamin. (Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali). 

 

Demikian berita acara ini kami perbuat dengan sebanar-benarnya. 

 

 

Panitera Pengganti           Hakim Ketua 

 

 

(EKA ISWARA, SHI)         (ZAINI YAZID HARAHAP, M.Hum) 

 

Petugas Khusus 

Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. 

(setelah pengunjung berdiri, Hakim Ketua meninggalkan ruang sidang melalui Pintu khusus 

dengan berbaris ketua Hakim Ketua di depan diikuti Hakim Anggota I dan hakim anggota II) 
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IKRAR TALAK 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb 

Saya : 

Nama    : Deden Fahmi Bin Sukito 

Umur    : 39 Tahun 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : S.1 

Pekerjaan  : Karyawan Perusahaan Swasta 

Tempat Tinggal  : Jln. Pimpinan No. 27 Kelurahan  Kota Baru  

Kecamatan   : Kota Baru 

 

Dalam hal ini disebut sebagai ”PEMOHON” 

Menjatuhkan talak satu (1) raj’i  di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semu Fakultas 

Syari’ah IAI Nusantara Batang Hari, atas istri saya yang tertera di bawah ini : 

 

Nama    : Elvi Khairani Binti Ahmad Faisal 

Umur    : 37 Tahun 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan  : Pedagang 

Tempat Tinggal  : Jln. Ibrahim Umar No. 38 Kelurahan  Kota Baru  

Kecamatan   : Kota Baru 

 

Dalam hal ini disebut sebagai ”TERMOHON” 

 

Demikianlah ikrar talak ini saya perbuat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana 

pun. 

 

 

Pemohon 

                

 

 

DEDEN FAHMI Bin SUKITO 


