




KATAPENGANTAR 
DIREKTUR URUSAN A GAMA ISLAM 

Assa/amu 'a/aikum Wr. Wb. 

Syukur Alhamdulillah kami menyambut gembira dengan 
penerbitan "Buku Pedoman Penghulu" sehingga memudahkan penghulu 
di dalam melaksanakan tu gas-tu gas pelayanan sekal igus sebagai panduan 
bagi penghulu dalam mengumpulkan angka kredit. Di samping itu buku 
ini diharapkan dapat memotivasi para penghulu Wltuk menambah wawasan 
dan khazanah keilmuan dibidang kepenghuluan. Dengan demikian akan 
semakin tercipta tertibnya sistem administrasi pencatatan dan 
meningkatnya pelayanan penghulu kepada masyarakat. 

Kepada Tim penyusun, kami ucapkan terima kasih dan 
penghargaan atas sumbangsih pemikiran, waktu dan tenaga demi terbitnya 
buku ini. 

Akhirnya kepadaAllah SWT, senantiasa kita memohon semoga 
setiap langkah dan usaha kita selalu mendapat ridha-Nya. Amin 
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KATA SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT 

ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJJ 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucap Alhamdulillah kami menyarnbut baik 
terbitnya buku Pedoman Penghulu yang saat ini ada ditangan 
pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 
Muhammad Rasulullah SAW. 

Departemen Agama rnemiliki tugas pokok yaitu 
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. 
Sebagian dari tugas tersebut adalah menjalankan kebijakan di bidang 
ibadah yang salah satunya seperti tertuang dalam undang-undang 
no. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Untuk 
menjalankan tugas tersebut, telah ditetapkan bahwa pencatatan 
perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan oleh pegawai pencatat 
nikah yang sering dikenal dengan istilah penghulu. 

Oleh karenanya untuk meningkatkan pelayanan tersebut, 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil, penghulu termasuk ke dalam ragam 
jabatan fungsional di bidang keagamaan. Penetapan penghulu sebagai 
jabatan fungsional tertuang dalam Peraturan MENPAN Nomor 62 
Tahun 2005, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor:_ 20 dan 14A Tahun 2005. 

Kami berharap dengan masuknya penghulu ke dalamjabatan 
fungsional, dan dimungkinkannya kesempatan para penghulu untuk 
mencapai karir dan pangkat Pembina utama golongan IV /c, akan dapat 
lebih meningkatkan motivasi, disiplin dan pengabdian secara lebih 
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profesional baik dari segi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
kepenghuluan maupun tugas-tugas pengen1bangan profesi. 

Akhirnya kepada Allah SWT, kita senantiasa 1nemohon 
semoga setiap langkah dan usaha kita selalu mendapat barokah dan 
ridha-Nya. Amin. 

IV 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb 

lamet Riyanto, M.Si 
0 181 673 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
l. Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan 

sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah 
satu tugasnya adalah pelayanan Pencatatan perkawinan bagi 
umat Islam, Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 
No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 
Rujuk. 

2. Untuk dapat melaksanakan tugas terse but pada angka 2, serta 
Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan 
bahwa untuk melaksanakan tugas telah ditetapkan adanya 
pegawai Pencatat N ikah yang sehari-hari dalam masyarakat 
dikenal dengan sebutan "PENGHULU" sebagai pejabat 
terdepan dan ujung tombak Departemen Agama dalam 

melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan 
pelaksanaan pemikahan/perkawinan. 

3. Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan 
telah ada sejak adanya Kerajaan Islam baik di Jawa maupun 
daerah luar Jawa termasuk pada pemerintahan kolonial 

Belanda dengan struktur sebagai berikut: 

a. Tingkat Pusat : Penghulu Agung 
b. Tingkat Kabupaten : Penghulu Kepala (Belanda : Hoofd 

Penghulu) 

c. Tingkat Kecamatan : Penghulu/Naib 
Dengan demikian secara historis keberadaan penghulu tidak 

dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

pembangunan secara menyeluruh. 
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4. Kebijakan Departemen Agama untuk menciptakan mutu 
profesionalisme Penghulu dilakukan melalui pembentukan 
jabatan Penghulu sebagaijabatan fungsiona1 sesuai ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Si pi I. Dengan kebijakan terse but 
para Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah akan 
termotivasi untuk bekerja secara profesional dan penuh 
kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat 
dilakukan pengembangan karier bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang memangku Jabatan Penghulu secara maksimal. Dengan 
demikian diharapkan Penghulu akan mampu menghadapi 
tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus 
menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi 
dan misi DepartemenAgama khususnya dibidang pemikahan/ 
perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah, menuju 
masyarakat bahagia sejahtera, adil dan makmur berkat rahmat 
dan ridhoAIIah SWT. 

5. Dari uaraian di atas Penghulu sebagai Pegawai Pencatat 
Nikah dengan peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/ 
6/2005 telah ditetapkan sebagai jabatan Fungsional di 
lingkungan Departemen Agama, dengan kriteria sebagaimana 

disyaratkan oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 
tahun 1994 yaitu: 
a. Mempunyai metodologi, teknis analisis, teknik dan prosedur 

kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, dan 

atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi. 

b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi 
profesi. 

c. Dapat disusun dalam suatujenjangjabatan keahlian dan 
jabatan fungsional keterampilan. 

d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. 



e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi organisasi. 

6. Tugas-tugas Penghulu berkaitan dengan Penerapan ajaran dan 
syariat agama Islam di bidang pernikahan/perkawinan tidak 
sekedar sebuah acara seremonial, namun tugas-tugas tersebut 
juga menjadi sarana perujudan ketaatan seorang muslim dan 
pengikat ikatan suci lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita. Pernikahan/perkawinan merupakan pintu gerbang 
seseorang untuk memulai dan membentuk sebuah kehidupan 
baru yang bahagia dan sejahtera serta menciptakan generasi 
penerus yang berkualitas. Dengan demikian, pernikahan/ 
perkawinan bagi seorang muslim merupakan saat yang sangat 
penting dan strategi dalam mengarungi kehidupan berumah 
tangga. 

7. Dalam kaitan pelaksanaan pemikahan/perkawinan di kalangan 
umat Islam, negara sejak awal kemerdekaan telah mengambil 
peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang pemikahan/ 
perkawinan di dalam peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk 

mengatur dan menertibkan pelaksanaan pernikahan/ 
perkawinan dan sebagai legalisasi serta kepastian hukum 

terhadap kehidupan pribadi dan keluarga termasuk akibat 

hukum yang timbul dari sebuah pemikahan/perkawinan. 
8. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pelaksanaan 

pemikahan/perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) yang di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan 

penghulu. Penghulu berdasarkan peraturan MENPAN Nomor 

26 tahun 2005 telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional 

sesuai ketentuan PP No 16 tahun 1999 tentang jabatan 

fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jabatan fungsional penghulu 
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adalah termasuk ragam jabatan fungsional di bidang 
keagamaan. Penghulu diangkat oleh Menteri Agama, bertugas 
sesuai ketentuan UU Nomor 22 tahun 1946 yakni melakukan 
pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan pelaksanaan 
pernikahan/perkawinan. Dengan demikian fungsi penghulu 
sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan 
pelaksanaan tugas pokok Departemen Agama di bidang 
pernikahan/perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. 

9. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang 
harus dilayani oleh penghulu, fungsi penghulu selain melakukan 
pencatatan dan pengawasan pernikahan/perkawinan, juga 
memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, dan 
penasihatan pernikahan/perkawinan, serta memberikan 
pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaiaan perseslisihan 
pernikahan/perkawinan. Penghulu juga harus mampu 
berperan sebagai tokoh/pemuka agama Islam di wilayahnya 
dan menjadi panutan masyarakat. 

Di masyarakat masih terjadi pemalsuan kutipan akta nikah, 
pernikahan/perkawinan di bawah tangan, dan poligami tanpa 

seizin Peradilan agama (PA). Kasus-kasus seperti ini harus 
segera diselesaikan secara propesional oleh penghulu. Dengan 
demikian penghulu dituntut memiliki tingkat keilmuan, 

pengetahuan, wawasan dan kemampuan bidang agama Islam 

yang memadai di samping menguasai pengetahuan praktis lain 

yang berkaitan dengan operasionalisasi tugas dan fungsinya 

sehari-hari, seperti ilmu komunikasi, psikologi agama, ilmu 

pendidikan serta ilmu sosiologi. 
10. Sehubungan dengan pemikiran diatas, tujuan penetapan 

penghulu sebagai jabatan fungsional, antara lain untuk: 

a. Agar penghulu sebagai pejabat karier dapat lebih 

meningkatkan profesionalismenya. 



b. Agar pengembangan karier penghulu dapat lebih terbuka, 
baik dalam hal jabatannya maupun peningkatan 
kepangkatannya. 

c. Agar setiap penghulu lebih meningkat di dalam hal 
kesejahteraannya melalui tunjangan jabatan fungsional 
penghulu. 

B. TUJUANPENYUSUNAN 
Tujuan penyusunan buku dimaksudkan untuk: 
I. Meningkatkanjaminan kualitas pernikahan umat Islam dan 

perlindungan hukum. 
2. Meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja penghulu; 
3. Meningkatkan karir penghulu, memudahkan pembinaan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 
4. Panduan bagi tim penilai angka kredit tingkat kabupaten/kota, 

prov insi dan pusat; 

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 
Sistematika buku pedoman ini adalah : 

I. Pendahuluan 
a. Latar Belakang 
b. Tujuan Penyusunan 
c. Sistematika Penyusunan 

I I. Pengangkatan, Penilaian Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, 
Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan 

Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Penghulu 

a. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penghulu 

b. Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan 
Fungsional Penghulu 

c. Pembebasan Sementara 

d. Pengangkatan Sementara 

e. Pemberhentian Dari Jabatan 
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III. Tugas Pokok Dan Teknis Pelaksanaan Tugas PenghuJu 
a. Tugas Pokok Dan Rincian Kegiatan PenghuJu Setiap 

Jenjang 
b. Kompetensi PenghuJu 
c. Berdasarkan Pencatatan 
d. Unsur Pengembangan PenghuJu 

IV. Penutup 
V. Daftar Pustaka 
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BAB II 

PENGANGKATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT, 
KENAIKAN PANGKAT PEMBEBASAN SEMENTARA, 

PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN 
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU 

A. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PENGHULU: 

1. Pengangkatan Pertama Kali 
a. Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional 

dilakukan dengan 2 (dua) cara: 
Pertama 
Kedua 

Melalui proses inpasing 
: Melalui proses pengangkatan dengan angka 

kredit. 
b Pengangkatan melalui proses inpassing dilakukan hanya 

sekali saja yaitu dalam masa TMT 3 Juni 2005 s/d 30 
September 2006, dengan ketentuan sebagai berikut: 
(1) Hanya berlaku bagi PNS yang pada tanggal 3 Juni 

2005 telah dan masih melakukan tugas di bidang 
Kepenghuluan berdasarkan keputusan pejabat yang 
berwenang (yang dinyatakan dengan surat 
keterangan). 

(2) Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota a tau 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 
atau pejabat lain yang ditunjuk. 

2. Waktu dan tanggal SK pengangkatan inpassing 

ditetapkan 3 Juni 2005 dan berakhir paling lambat 

tanggal 30 Septem her 2006. 
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3. PNS yang dapat inpassing dalam jabatan fungsional 
penghulu harus memenuhi syarat: 
a. Paling rendah berijazah Strata I (S. l ), Diploma IV; 
b. Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan 

ruang III I a dan; 
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam I (satu) tahun 
terakhir; 

d. Jenjangjabatan danjumlah angka kredit penyesuaian I 
inpassing dalam jabatan penghulu didasarkan pada 
pendidikan, pangkat dan masa kerja dalam pangkat 
terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/62/M.PAN/6/2005; 

e. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian I 
inpassing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 dihitung dalam 
pembulatan ke bawah yaitu: 
(I) Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang I (satu) 

tahun; 
(2) I (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) 

tahun, dihitung 1 (satu) tahun; 

(3) 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (dua) 

tahun, dihitung 2 (dua) tahun; 
(4) 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) 

tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; 
(5) 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) 

tahun, dihitung 4 (empat) tahun; 



f. Penyesuaian I inpassing dalam jabatan dan angka kredit 
penghulu, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
mengangkat dan memberhentikan penghulu; 

g. Penyesuaian I inpassing dalam jabatan dan angka kredit 
penghulu dilakukan atas dasar formasi penghulu yang 
ditetapkan oleh Menteri Agama RI; 

h. Pegawai Negeri Sipil dalam masa penyesuaian I inpassing 
telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka 
sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit 
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar 
dalam penyesuaian I inpassingjabatan dan angkat kredit 
telah digunakan pangkat yang terakhir; 

1. Terhitung mulai periode kenaikan pangkat I Oktober 2006, 
kenaikan pangkat Penghulu sudah ditetapkan dengan 
angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang telah 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

J. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian I 
inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan 
pendidikan terkait yang dimiliki ataujabatan terakhir yang 
diduduki tetapi telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun 
dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat 

lebih tinggi dapat dipertimbangkan melalui periode 
kenaikan pangkat berikutnya berdasarkan angka kredit 
yang ditetapkan dalam surat keputusan inpassing dan telah 

memenuhi persyaratan lainnya. 

4. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional 
Penghulu: 
a. Pengangkatan kembali dalamjabatan fungsional penghulu 

pengangkatan yang dilakukan terhadap PNS yang pernah 
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diangkat dalam jabatan fungsional penghulu, karena 
diberhentikan sementara dari jabatan penghulu atau 
diangkat dalamjabatan struktural ataujabatan fungsional 
lain; 

b. Pengangkatan kembali dapat dilakukan apabila PNS yang 
bersangkutan memenuhi kembali persyaratan sebagai 
penyebab diberhentikan sementara bagi yang 
bersangkutan dari jabatan fungsional penghulu, yaitu: 
(1) Bagi penghulu yang diberhentikan sementara karena 

tidak mampu memperoleh angkat kredit dalam masa 
tertentu yang ditetapkan, dapat diangkat kembali 
apabila telah memenuhi angka kredit komulatif yang 
ditetapkan sesuai jenjang kepangkatan dan jabatan 
yang dimilikinya; 

(2) Bagi penghulu yang diberhentikan sementara karena: 
(a) Dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat 

berupa penurunan pangkat berdasarkan 
peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1980 
dapat diangkat kembali dalam jabatan 
penghulu, apabila masa berlakunya hukuman 

disiplin tersebut berakhir; 
(b) Dibebaskan sementara karena diberhentikan 

sementara berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1 966, dapat 
diangkat kembali dalam jabatan penghulu, 
apabila berdasarkan keputusan pengadilan 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi 

hukuman percobaan; 

(c) Dibebaskan sementara karena diberhentikan 

sementara berdasarkan Peraturan 



Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat 
diangkat kembali dalam jabatan penghulu, 
apabila berdasarkan keputusan pengadilan 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi 
hukuman percobaan; 

(d) Ditugaskan di luar jabatan Penghulu dapat 
diangkat kembali dalam jabatan Penghulu, 
apabila telah selesai melaksanakan tugas di 
luar jabatan Penghulu; 

(e) Dibebaskan sementara karena cuti di luar 
tanggungan Negara dan telah diangkat 
kembali dalamjabatan Penghulu; 

(f) Telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 
6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam 
jabatan penghulu. 

(3) Pegawai Negeri sipil yang diangkat kembali dalam 
jabatan penghulu sebagaimana tersebut pada angka 
(2) di atasjabatannya ditetapkan berdasarkan angka 
kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bi dang 

kepenghuluan yang diperoleh selama tidak 
menduduki jabatan fungsional penghulu. 

5. Prosedur pengangkatan 

Pimpinan satuan organisasi PNS membuat surat pengantar I 
usu] disertai keterangan forrnasi pengangkatan dan kebutuhan 
penghulu yang diperlukan dengan melampirkan bukti fisik telah 
melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kepenghuluan 

yang pernah dilakukan PNS yang bersangkutan. 

a. PNS yang bersangkutan mengajukan perrnohonan melalui 

atasan langsung masing-masing melengkapi dengan 
melampirkan: 

11 



(I) Fotokopi ijazah SlTPP diktat dibidang kepenghuluan 
dan diktat lain yang pemah diikuti (Bila ada); 

(2) Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam 
jabatan/ kepangkatan terakhir; 

(3) Daftar riwayat hidup (DRH); 
(4) Bukti fisik dan isian fonnulir sebagai mana tersebut 

dalam lampiran II s/d IV dan peraturan bersama 
Menteri Agama dan Kepala BKN No 20 tahun 2005 
dan No 14 a tahun 2005; 

(5) Daftar pelaksanaan penilaian pekerjaan (DP3) pada 
dua tahun terakhir; 

(6) Isian fonnulir hasil analisis beban kerja penghulu di 
lingkungan operasional yang bersangkutan~ seperti 
terlampir; 

(7) Rencana kerja calon penghulu yang bersangkutan 
. fonnulir terlampir. 

b. Atasan langsung PNS yang bersangkutan meneliti 
dokumen yang diterimanya dan meminta kelengkapan 
yang dianggap perlu untuk selanjutnya membuat surat 
pengantar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan unit 
membuat surat usul kepada Ditjen BJPH, Up Direktur 

Urusan Agama Islam. 

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU 

12 

I. Angka Kredit (AK) jabatan fungsional penghulu adalah suatu 

angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional 
penghulu dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan 



sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan 
pangkat dalamjabatan fungsional penghulu. 

2. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah 
daftar yang berisijumlah angka kredit butir kegiatan yang telah 
dilaksanakan dan dibuat oleh pejabat fungsional penghulu yang 
bersangkutan, untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul dan dibuat 
sebagai mana contoh pada lampiran I-8 peraturan bersama 
Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 tahun 2005 dan No. 
14 a tahun 2005 tentang Petunjuk pelaksanaan jabatan 
fungsional penghulu dan angka Kreditnya. 

3. Tim penilai angka kredit yang selanjutnya disebut tim penilai 
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas membantu 
menilai prestasi kerja pejabat fungsional penghulu yang terdiri 

dari: 
a. Tim penilai angka kreditjabatan fungsional penghulu 

Direktorat Jenderal yang membidangi bimbingan 
masyarakat Islam yang selanjutnya disebut tim penilai 

Direktorat Jenderal; 

b. Tim penilai angka kreditjabatan fungsional penghulu kantor 

wilayah Departemen Agama provinsi yang selanjutnya tim 
penilai provinsi; 

c. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional penghulu 

Kantor Departemen Agama kabupaten I kota yang 

selanjutnya tim penilai kabupaten I kota. 

13 
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4. Kedudukan tim penilai 
a. Tim penilai kabupaten I kota berkedudukan di kantor 

Departemen Agama kabupaten I kota dan seketariat tim 
berada pada seksi yang menangani tugas kepenghuluan 
atau pada sub bagian tata usaha; 

b. Tim penilai provinsi berkedudukan di kantor wilayah 
Departemen Agama Provinsi dan sekretariat tim berada 
pada bidang yang menangani tugas urais atau pada bagian 
yang menangani tugas kepenghuluan; 

c. Tim penilai Direktorat Jenderal berkedudukan pada 
Departemen Agama pusat dan seketariat tim berada pada 
Direktorat UrusanAgama Islam cq Subdit Kepenghuluan. 

5. Struktur dan personalia tim 
Struktur dan personalia tim penilai terdiri dari 7 (tujuh) orang 
atau lebih dengan ketentuanjumlahnya harus ganjil dengan 

susunan: 
a. Seorang merangkap anggota; 
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota; 
c. Seorang sekretaris merangkap anggota; 
d. Empat orang atau lebih (disesuaikan dengan jumlah 

penghulu yang dini lai) dengan ratio I: 50 artinya bi la 

terdapat kelipatan 50 penghulu anggotanya dapat lebih dari 

4 orang; 
e. Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan 

tugasnya dapat dibentuk tim teknis yang terdiri dari para 
ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS maupun pakar 

yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang 

diperlukan dalam menilai berbagaijenis karya ilmiah di 

bidang tugas kepenghuluan; 



f. Sekretariat tim penilai yang dipimpin oleh sekertaris tim 
penilai dan terdiri dari pegawai yang memiliki keterkaitan 
tugas dengan penilaian angka kreditjabatan Fungsional 
Penghulu. 

6. Persyaratan personalia tim penilai 
a. Persyaratan um um 

(1) Pangkat ketua tim penilai serendah-rendahnya sama 
dengan rata-rata kepangkatan pejabat fungsional 
penghulu yang dinilai; 

(2) Memiliki keahlian dan kemampuan serta memahami 
metode penilaian prestasi kerja penghulu; 

(3) Dapat aktif melakukan penilaian; 
(4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 

tidak dapat diangkat sebagai tim penilai. 

b. Persyaratan khusus 
(I) Ketua berasal dari pejabat struktural yang 

menangani tugas yang terkait dengan pembinaan 

tugas kepenghuluan; 
(2) Wakil ketua berasal dari bagian yang menangani 

bidang tu gas fasilitatif di bidang kepegawaian; 

(3) Sekertaris tim berasal dari pejabat stuktural yang 

menangani bidang tugas kepegawaian atau bidang 

tugas kepenghuluan; 

(4) Anggota berasal dari penghulu serta pejabat 

structural yang terkait dengan pelaksanaan tugas 

kepenghuluan (pejabat fungsional penghulu lebih 
banyak dari pejabat struktural). 
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7. Pengangkatan dan pemberhentian tim penilai 
a. Pengangkatan 

(1) Personalia tim penilai Direktorat Jenderal diangkat 
dengan SK Menteri Agama yang ditanda tangani 
oleh Dirjen BIPH; 

(2) Personalia tim penilai dan sekretariat provinsi 
diangkat dengan SK Kepala Kanwil Dep. Agama 
Provinsi yang persangkutan; 

(3) Personalia tim penilai Kabupaten I Kota ditetapkan 
dengan SK Kepala KanDepartemen Agama 
Kabupaten I kota yang bersangkutan. 

b. Masa jabatan dan ketentuan tim penilai 
(1) Masajabatan tim penilai dan sekretariat tim penilai 

adalah tiga tahun; 
(2) PNS yang telah menjadi tim penilai dan sekretariat 

tim penilai pusat, tim penilai dan sekretariat tim 
penilai Provinsi dan tim penilai dan sekretariat tim 
penilai Kabupaten I Kota dan tim penilai instansi 
selama dua masa jabatan berturut-turut dapat 
diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 
I (satu) masajabatan; 

(3) Dalam hal terdapat anggota tim penilai dan 
sekretariat tim penilai yang ikut dinilai ketua tim 
penilai dapat memberhentikan sementara anggota 
tim penilai dan sekretariat tim penilai yang 
bersangkutan. 

c. Pemberhentian 
Personalia tiin diberhentikan darijabatannya apabila: 

(1) Habis masajabatannya; 



(2) Dipindahkan ke jabatan lain yang tidak terkait bagi 
pejabat structural; 

(3) Berhenti atau diberhentikan sebagai PNS; 
( 4) Dijatuhi hukuman tingkat sedang atau berat dan telah 

mempunyai kekuatan hukum. 

8. Tugas tim penilai 
a. Tim penilai Direktorat Jenderal bertugas: 

(1) Melakukan penilaian atas usul penetapan angka 
kredit (penetapan angka kredit) penghulu ahli Madya 
golongan ruang pembina (IV/a) s/d Pembina utama 
Mud a (IV /c) di lingkungan Depatemen Agama Pusat 
dan Daerah. 

(2) Menyampaikan hasil sidang penetapan angka kredit 
penghulu madya (dalam bentuk berita acara 
penetapan angka kredit dan SK Penetapan Angka 
R.redit) kepada ·pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit. 

(3) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaanjabatan 

fungsional penghulu. 

b. Tim penilai provinsi bertugas: 
(1) Melakukan penilaian atas usul penetapan angka 

kredit penghulu muda dilingkungan kanwil 

Departemen Agama yang bersangkutan. 

(2) Mengusulkan penetapan angka kredit penghulu 

madya kapada kanwil Departemen Agama provinsi 

yang bersangkutan. 
(3) Melakukan penetapan dan penilaian tahap awal serta 

menyampaikan DUPAG penghulu madya di 

lingkungannya kepada Dirjen BIPH cq sekretariat 
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tim penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama 
Provinsi yang bersangkutan. 

c. Tim penilai kabupaten/ kota bertugas: 
(I) Melakukan penilaian atas usu) penetapan angka 

kredit penghulu pertama di lingkungan kantor 
Departemen Agama Kab I kota yang bersangkutan. 

(2) Mengusulkan penetapan angka kredit bagi penghulu 
pertama di lingkungannya kepada kepala 
KanDepartemen Agama kab I kota selaku pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit bagi 
penghulu muda. 

(3) Melakukan penelitian dan penilaian tahap awal serta 
menyampaikan DUPAG penghulu muda di 
lingkungannya kepada tim penilai provinsi dan 
DUPAG Penghulu madya dilingkungannya kepada 
tim penilai Ditjen dengan terbuka kepada Kanwil 
Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan. 

9. Rincian tugas 

a. Tim Penilai 
(I) Menghimpun data prestasi kerja yang akan dinilai 

dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang 
disampaikan oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Memeriksa bukti-bukti prestasi kerja yang ada dan 

memberi angka kredit atas dasar kriteria yang 

ditentukan. 
(3) Menuangkan angka kredit yang telah disepakati 

dalam butir dan kolom/lajur yang sesuai dengan 

menggunakan formulir daftar usul penetapan angka 

kredit. 



(4) Menyampaikan berita acara dan Surat Keputusan 
penetapan angka kredit kepada pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit dan 
mengirimkan SK penetapan angka kredit kepada 
penghulu yang bersangkutan dan kepada unit I 
instansi terkait. 

(5) Melakukan pembinaan terhadap penghulu yang tidak 
aktif mengumpulkan angka kredit. 

(6) Melaporkan kepada pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit dan menyiapkan SK 
pemberhentian sementara apabila ada penghulu yang 
telah habis batas waktunya tapi belum memenuhi 
angka kredit yang disyaratkan. 

(7) Mendokumentasikan data hasil penilaian dan 
penetapan angka kredit. 

(8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang 
berwenang. 

b. Sekretariat tim penilai 
Sekretariat Tim penilai bertugas memberikan bantuan 
teknis dan administratif kepada sekretaris tim penilai 
dalam mendistribusikan berkas usul penetapan angka 
kredit untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim penilai dan 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan 

rincian sebagai berikut: 
(1) Menerima, mengadministrasikan dan melakukan 

penelitian awal tentang kelengkapan setiap berkas 
usul penetapan angka kredit. 

(2) Mengatur pembagian berkas usul perolehan angka 

kredit kepada anggota tim penilai sesuai pembagian 
tugas yang telah ditetapkan. 
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(4 . ) 

(SJ 

(6) 

(7) 

(8) 

:\·fe:lyiapk.an bahan yang diperlukan untuk penilaian 
dan penetapan angka kredit serta menyiapkan 
undangan pelaksanaan rapat tim penilai. 
~1elayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan 
tugasnya dan kelengkapan penyelenggaraan rapat 
tirn penilai. 
:\·fendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti 
prestasi kerja yang telah dinilai. 
~-tembantu tim penilai dalam menuangkan 
pemberian angka kredit penghulu yang telah 
disepakati tim penilai untuk ditetapkan pejabat yang 
ben.•.-enang. 
l\.1enyampaikan SK Penetapan angka kredit yang 
telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
kepada pejabat fungsional penghulu dan pejabat lain 
yang terkait. 
Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim 
penilai. 

c. Tim teknis 
(1) Dalam hal terdapat prestasi kerja penghulu yang 

dinilai memiliki kekhususan sehingga tim penilai yang 
ada tidak mampu menilai maka ketua tim penilai 
dapat membentuk tim penilai teknis misalnya dalam 
hal karya ilmiah tetapi anggota tim penilai tidak ada 
yang ahli di bidang tersebut maka diperlukan tim 
penilai teknis yang dapat menilai berbagai jenis 

karya ilmiah. 
(2) Anggota tim penilai teknis terdiri dari para ahli, baik 

yang berkedudukan sebagai Pegawai Negari Sipil 

maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang 



mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang 
diperlukan. 

(3) Tugas pokok tim penilai teknis adalah memberikan 
saran dan pertimbangan kepada ketua tim penilai 
dalam memberikan penilaian terhadap kegiatan/ 
prestasi yang bersifat khusus atau memerlukan 
keahlian tertentu. 

(4) Tim penilai teknis menerima tugas dan tanggung 
jawab dari ketua tim penilai. 

I 0. Tata cara pengusulan, penilaian dan penetapan angka k.redit 
a. Pengajuan Usu) Penetapan Angka Kredit (Penetapan 

Angka Kredit). 
b. Usul penetapan angka kredit dari setiap penghulu harus 

diajukan I (satu) kali dalam satu tahun yaitu selambat
lambatnya tanggal 15 Februari dan penetapan Angka 
Kredit dilakukan pada bulan Maret. 

c. Berkas usu I penetapan angka k.redit disiapkan sendiri oleh 
setiap penghulu yang bersangkutan. Selanjutnya berkas 
yang telah siap dan telah disusun secara tertib diajukan 
kepada atasan langsung (pejabat penilai DP3) penghulu 
yang bersangkutan. 

d. Selanjutnya pejabat penilai DP3 penghulu yang 
bersangkutan memeriksa kelengkapan dan kebenaran 

berkas dan daftar usul penetapan angka kredit tersebut 

kemudian membuat surat pengantar usul kepada pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(I) Direktur urusan agama Islam kepada Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen 

Agama untuk angka k.redit penghulu dilingkungan 
Departemen Agama. 
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(2) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten I 
Kota dan Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi kepada Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam. 

(3) Kepala Bidang urusan agama Islam kepada Kepala 
Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi untuk 
angka kredit penghulu muda di I ingkungan kantor 
wilayah Departemen Agama masing-masing. 

(4) Kepala seksi yang membidangi kepenghuluan 
kepada Kepala Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota untuk angka kredit penghulu 
pertama dan penghulu muda di lingkungan masing
mas1ng. 

e. Berkas usul penetapan angka kredit harus terdiri dari: 
(I) Surat pengantar seperti tersebut pad a ketentuan 

huruf c diatas. 
(2) Jsian formulir DUPAG lampiran IA (penghulu 

pertama) atau lampiran IB (penghulu muda) atau 
lampiran IC(penghulu madya) yang terdapat dalam 
peraturan bersama Manteri Agama dan kepala 
BKN No. 20 tahun 2005 dan NO. I 4 A. Berikut 
bukti fisik dari sebgai kegiatan yang tertulis dalam 

surat pernyataan (disusun secara berurut sesuai 
nomor urut dalam surat pernyataan ) dalam map 
snelchekter. 

(3) Isian surat pernyataan melakukan kegiatan dan 
prestasi kerja sebagaimana tersebut pada lampiran 
II s.d VI peraturan bersama Menteri Agama dan 
Kepala BKN No. Kepala BKN No. 20 tahun 2005 
dan NO. 14 A. 



(4) Bukti fisik hasil kerja yang dapat diajukan kepada 
tim penilai adalah: 
(a) Belum pernah diperhitungkan dalam 

penetapan angka kredit sebelumnya. 
(b) Salinan ijazah yang lebih tinggi dan pernah 

diterima penghulu bersangkutan serta belum 
pernah diperhitungkan dalam penetapan 
angka kredit sebelumnya. 

(5) Bukti fisik yang dapat dinilai kegiatan penghulu yang 
dapat diberikan nilai I kredit adalah: 
(a) Yang dilakukan setelah masa penetapan 

angka kredit terakhir bagi penghulu yang 
bersangkutan. 

(b) Memiliki bukti fisik menggunakan instrument 
sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan 
dan disahkan oleh atasan langsung setelah 
mendapat rekomendasi dari ketua Pokja 

Penghulu setiap tingkat. 
(c) Kegiatan penghulu yang terkait dengan butir 

kegiatan yang sesuaijenjangjabatan penghulu 

yang bersangkutan atau kegiatan yang 
dilaksanakan atas dasar surat penugasan dari 

kepala Pokja Penghulu. 
(6) SekretariatTim Penilai pada masing-masing tingkat 

(Ditjen, Kanwil, Departemen Agama) melakukan 

pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut. Berkas 

yang belum lengkap atau belum benar dikembalikan 

kepada penghulu yang bersangkutan melalui pejabat 

pengusul untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. 
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11. Tata cara penilaian dan penetapan angka kredit: 
a. Ketua tim penilai membagi tugas anggota tim penilai 

dengan menggunakan po la pembagian setiap unsur beban 
kerja untuk setiap anggota tim dengan 2 (dua) alternatif 
sebagai berikut: 
( 1) Pendekatan keutuhan artingya seorang peni lai 

menilai keseluruhan aspek DUPAK seorang 
penghulu dengan pola pembagian tugas yaitu 
keseimbangan banyaknya usul yang diterima. 

(2) Pendekatan subtansi bidang materi yang dinilai; 
artinya penilai diberikan secara spesialis untuk 
melakukan penilaian seseorang berdasarkan aspek 
substansi yang dibagi dalam 3 spesialisasi: 
(a) Aspek kegiatan pendidikan dan latihan dan 

aspek kegiatan penunjang. 
(b) Aspek kegiatan pelayanan dan konsultasi 

nikah rujuk. 
(c) Aspek kegiatan kepenghuluan dan 

pengembangan profesi. 
b. Sekretariat Tim Penilai mempersiapkan berkas usu) 

penetapan angka kredit yang diterima dan formulir 
penilaian yang diperlukan untuk diajukan kepada anggota 
tim penilai guna melaksanakan penilaian sebagaimana 
mestinya. 

c. Setiap anggota tim penilai melakukan penilaian setiap unsur 
kegiatan berdasarkan bukti fisik yang ada setiap volume 

satuan hasil kegiatan diberi nilai maksimal seperti 
tercantum dalam lampiran i permenpan no. Per I 62 I 
m.pan I 2005, kecuali untuk kegiatan pengembangan 

profesi diberikan nilai sesuai bobot hasil. 



d. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, 
hasilnya disampaikan kepada tim penilai melalui sekretaris 
tim penilai. 

e. Sek.retaris tim penilai membuat rekapitulasi hasil penilaian 
untuk disajikan dan menjadi bahan dalam rapat tim penilai. 

f. Apabila angka k.redit yang diberikan oleh dua orang penilai 
tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan 
dalam sidang tim penilai dengan mengkaji dan menelaah 
ulang bukti yang dinilai. 

g. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno tim penilai 
dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui 
suara terbanyak. 
Keputusan angka kredit oleh tim penilai dilaksanakan atas 
dasar kesepakatan persidangan tim penilaian. 

h. Sekretaris tim penilai menuangkan angka kredit hasi I 
keputusan sidang pleno dalam formulir berita acara 

penetapan angka kredit. 
1. Atas dasar berita acara yang ditandatangani tim penilai 

sekretariat tim penilai membuat surat penetapan angka 
kredit bagi setiap penghulu. 

C. PEMBEBASANSEMENTARA 

I. Penghulu Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ 

a, sampai dengan Penghulu Madya, pangkat Pembina Tingkat 
I, golongan ruang IV /b, dibebaskan sementara darijabatannya 

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat 
dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit 

untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi. 

2. Penghulu Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 

ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila 

setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat 
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mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka 
kredit dari kegiatan tugas pokok. 

3. Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dan ayat (2), Penghulu juga dibebaskan sementara 
dari jabatannya apabila: 
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat 

berupa penurunan pangkat; atau 
b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

a tau 
c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional 

Penghulu; atau 
d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 
e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (Pasal 

25) 

D. PENGANGKATANSEMENTARA 
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I. Penghulu yang telah selesai menjalani pembebasan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) kecuali huruf 
b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu. 

2. Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3) hurufb, dapat diangkat kembali dalam 
jabatan fungsional Penghulu apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Si pi I yang 
bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. 

3. Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam 

jabatan fungsional Penghulu apabila berusia paling tinggi 2 
(dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri 

Sipil. 
4. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu 

sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dan ayat (2) dapat 



menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari 
prestasi di bidang kepenghuluan yang diperoleh selama tidak 
menduduki Jabatan Fungsional Penghulu. (Pasal 26) 

E. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 
Penghulu diberhentikan dari jabatannya apabila: 

I. Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan 

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (I) tidak dapat mengumpulkan angka kredit 

yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih 

tinggi; 

2. Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan 

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit 

yang ditentukan; atau 

3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin 

penurunan pangkat. 
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BAB III 

TUGAS POKOK DAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS 
PENGHULU 

A. TUGAS POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN PENGHULU 
SETIAP JENJANG 
l. Tugas pokok penghulu berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER I 62 IM.PAN I 
6 I 2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka 
Kreditnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bab II 
Pasal 4 Tugas Pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan 
kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, 
pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi 
nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, 
pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, 
pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi 
kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. 

2. Rincian kegiatan Penghulu sesuai denganjenjangjabatan, sebagai 
berikut: 

a. Penghulu Pertama, yaitu: 

(1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan; 

(2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
kepenghuluan; 

(3) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan 
administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk; 

( 4) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin; 

(5) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/ rujuk; 
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(6) Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/ 
rujuk dan mempublikasikan melalui media; 

(7) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat 
terhadap pengumuman peristiwa nikah/ rujuk; 

(8) Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk melalui 
proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/ 
rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/ rujuk; 

(9) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/ 
tauliyah wali hakim; 

( 10) Memberikan khutbah/ nasihat/ doa nikah/ rujuk; 

(11) Memandu pembacaan sighat taklik talak; 

(12) Mengumpulkan data kasus pernikahan; 

(13) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ 
rujuk; 

(14) Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah; 

(15) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I; 

(I 6) Membentuk kader pembina keluarga sakinah; 

(17) Melatih kader pembina keluarga sakinah; 

(l 8) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga 

sakinah; 

(19) Memantau dan mengeval uasi kegiatan 

kepenghuluan; 

(20) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di 

bidang kepenghuluan. 

b. Penghulu Muda, yaitu: 

(1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan; 



(2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
kepenghul uan; 

(3) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah 
dan saksi di Balai Nikah; 

(4) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah 
dan saksi di luar Balai Nikah; 

(5) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi; 

(6) Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak 
nikah/ rujuk dan menyampaikannya; 

(7) Menganalisis kebutuhan konseling/ penasihatan 
calon pengantin; 

(8) Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/ 
penasihatan calon pengantin; 

(9) Mengarahkan/ memberikan materi konseling/ 
penasihatan calon pengantin; 

(10) Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/ 

penasihatan calon pengantin; 

(I I) Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk melalui 
proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/ 
rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/ rujuk; 

(12) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/ 

tauliyah wali hakim; 

(13) Memberikan khutbah/ nasihat/ doa nikah/ rujuk; 

(I4) Memandu pembacaan sighat taklik talak; 

(15) Mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberikan 

solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk; 

(16) Menyusun monografi kasus; 
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(17) Menyusunjadwal penasihatan dan konsultasi nikah/ 
rujuk; 

(18) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ 
rujuk; 

(19) Mengidentifikasi pennasalahan hukum munakahat; 

(20) Menyusun materi bimbingan muamalah; 

(21) Membentuk kader pembim bing muamalah; 

(22) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II; 

(23) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III; 

(24) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah; 

(25) Membentuk kader pembina keluarga sakinah; 

(26) Melatih kader pembina keluarga sakinah; 

(27) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga 
sakinah; 

(28) Memantau dan mengevaluasi kegiatan 
kepenghul uan; 

(29) Menyusun materi bahsul masail munakahat dan 
ahwal as syakhsiyah; 

(30) Melakukan uji coba hasil pengembangan metode 
penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk; 

(31) Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat 
dan standar pelayanan nikah/rujuk; 

(32) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di 
bidang kepenghuluan. 

c. Penghulu Madya, yaitu: 

(1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan; 



(2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
kepenghuluan; 

(3) Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk melalui 
proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/ 
rujuk menetapkan legalitas akad nikah/ rujuk; 

(4) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/ 
tauliyah wali hakim; 

(5) Memberikan khutbah/ nasihat/ doa nikah/ rujuk; 

(6) Memandu pembacaan sighat taklik talak; 

(7) Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga; 

(8) Menyusun materi dan metode penasihatan dan 
konsultasi; 

(9) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ 
rujuk; 

(I 0) Mengidentifikasi pe langgaran peraturan 
perundangan nikah/ rujuk; 

(11) Melakukan verifikasi pelanggaran ketentuan nikah/ 
rujuk; 

(12) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan nikah/ 
rujuk; 

(13) Mengamankan dokumen nikah/ rujuk; 

(14) Melakukan telaahan dan pemecahan masalah 
pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk; 

(15) Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang 
berwenang; 

( 16) Menganal is is dan menetapkan fatwa hukum; 

( 17) Melatih kader pembimbing muamalah; 

( 18) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III plus; 
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(19) Menganalisis bahan/ data pembinaan keluarga 
sakinah; 

(20) Membentuk kader pembina keluarga sakinah; 

(21) Melatih kader pembina keluarga sakinah; 

(22) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga 
sakinah; 

(23) Memantau dan mengeval uasi kegiatan 
kepenghuluan; 

(24) Melaksanakan bahsul masail dan ahwal as 
syakhsiyah; 

(25) Mengembangkan metode penasihatan, konseling dan 
pelaksanaan nikah/ rujuk; 

(26) Merekomendasi hasil pengembangan metode 
penasihatan, konseling pelaksanaan nikah/ rujuk; 

(27) Mengembangkan perangkat dan standar pelayanan 
nikah/ rujuk; 

(28) Merekomendasi hasil pengembangan perangkat dan 
standar pelayanan nikah I rujuk; 

(29) Mengembangkan sistim pelayanan nikah/ rujuk; 

(30) Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/ rujuk; 

(3 I) Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat; 

(32) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di 

bidang kepenghuluan. 

B. KOMPETENSI PENGHULU 
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Untuk mampu melaksanakan tugas seperti diuraikan diatas maka 
seorang Penghulu Jabatan Fungsional Penghulu harus memiliki 
kompetensi sebagai berikut: 



I. U nsur Utama, dan 

2. Unsur Penunjang 

Unsur utama terdiri dari : 

1. Pendidikan, 

2. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, 

3. Pengembangan kepenghuluan, dan 

4. Pengembangan profesi Penghulu. 

Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan 
tugas penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 5 
sebagai berikut : 

Penunjang tugas penghulu meliputi : 

I. Pembelajaran dan atau pelatihan dibidang kepenghuluan dan 
hukum Islam, 

2. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konfrensi, 

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu, 

4. Keanggotaan dalam tim penilaijabatan fungsional penghulu, 

5. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, 

6. Keanggotaan dalam delegasi m isi keagamaan, 

7. Perolehan, penghargaan/tandajasa, 

8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 

I. Setiap Penghulu melaksanakan tugas sesuai dengan buku 
kegiatan menurut jenjang jabatan I kepangkatan masing
masing. Sebagai tugas lanjutan, daya ketentuan ditetapkan 

sebagai berikut : 
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a. Penghulu yang melaksanakan tugas jenjang jabatan 
diatasnya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 
80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari butir 
kegiatan tersebut dalam lampiran I. 

b. Penghulu yang melaksanakan tugas di bawah jenjang 
jabatannya, diatas angka kredit yang diperoleh ditetapkan 
sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan 
tersebut dalam lan1piran I. 

2. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapatjenjangjabatan 
Penghulu yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk 
me1aksanakan tugas Penghulu yang satu tingkat di atas atau 
satu tingkat di bawahjenjangjabatan, dapat melakukan tugas 
tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit 
kerja yang bersangkutan. 

3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi 
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam 
jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penghulu adalah 
sebagaimana tersebut dalam lampiran II, dengan ketentuan: 

a. Sekurang-kurangnya 80o/o (delapan puluh persen) angka 
kredit berasal dari unsur utama; 

b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka 

kredit berasal dari unsur penunjang. 

4. Penghulu Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina 

Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan menjadi Pembina Utama 
Muda, golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatifyang 



disyaratkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) harus berasal dari 
kegiatan unsur pengembangan profesi. 

5. Penghulu yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit 
yang ditentukan untuk kenaikanjabatan/pangkat setingkat lebih 
tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan 
untuk kenaikanjabatan/pangkat berikutnya. 

6. Penghulu yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan 
jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/ 
pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwaj ibkan 
mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang 
berasal dari kegiatan tugas pokok. 

7. Apabila kelebihanjumlah angka kredit memenuhijumlah angka 
kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari 
jabatan terakhir yang diduduki, maka Penghulu yang 
bersangkutan dapat diangkat dalam jenjangjabatan sesuai 
denganjumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan: 

a. Sekurang-kurangnya tel ah 1 (satu) tahun dalam jabatan; 

b. Setiap unsur peniliaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya 

bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir. 

8. Penghulu yang naikjabatan dua tingkat, setiap kali kenaikan 

pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% 

(dua puluh persen) darijumlah angka kredit untuk kenaikan 
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pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasa) dari 
kegiatan tugas pokok. 

9. Penghulu Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 
ruang IV /c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya 
diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 
20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. 

Penghulu yang secara bersama-sama membuat karya tu I is/ 
karya ilmiah di bidang urusan agama Islam, pembagian angka 
kreditnya ditetapkan sebagai berikut: 

a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan 

b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. 

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud di atas 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 

C. Berdasarkan Pencatatan 
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I. Tata cara Pencatatan Nikah 
Tata cara atau proses pencatatan nikah meliputi 
pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, 
pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan 

penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah. 

2. Pemberitahuan kehendak nikah 
Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon 
mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa 
surat-surat yang diperlukan: 

a. Surat persetujuan calon mempelai 



b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat 
keterangan asal-usul, (akta kelahiran atau surat kenal 
lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan 
surat-surat lainnya, untuk keperluan administrasi, yang 
bersangkutan menyerahkan sal inan/fotokopinya). 

c. Surat keterangan tentang orang tua. 
d. Surat keterangan untuk nikah (Model N 1 ). 
e. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRii 

POLRI. 
f. Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku 

Pendaftaran Talak/Ceraijika seorang mempelai seorang 
janda/duda. 

g. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh 
kepala desa yang mewilayahi tern pat tinggal atau tempat 
matinya suami/istri menurut contoh model N6,jika calon 
mempelai seorangjanda/duda karena kematian suami/ 
istri. 

h. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang 
belum mencapai umur menurut ketentuan Undang
Undang Nomor I Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) s/d 6 dan 
pasal 7 ayat (2). 

1. Surat dipensasi Camat bagi pernikahan yang akan 
dilangsungkan kurang dari I 0 hari kerja sejak 

pengumuman. 
J. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi 

mereka yang tidak mampu. 
k. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang 

maka orang yang hendak men ikah memberitaukan 

kehendaknya kepada penghulu yang mewilayahi tempat 

akan di langsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya 

sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. 
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I. Bagi warga negara asing, harus melampirkan surat
surat antara lain : Paspor, Surat izin dari kedutaan dan 
surat status dari catatan sipil negaranya. 

Pembantu penghulu (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal 
calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku 
PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan 
diantar pembantu penghulu yang bersangkutan 
memberitahukan kehendaknya kepada penghulu dengan 
membawa surat yang diperlukan. 
Penghulu atau pembantu penghulu yang menerima 
pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon 
suami, calon istri dan wali nikah tentang ada a tau tidaknya 
halangan pemikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun 
dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. 

3. Penasihatan 
Penghulu ataupun BP4 dalam memberikan penasihatan dan 
bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam 
melaksanakan perkawinan agar melakukan persiapan 
pendahuluan sebagai berikut: 
a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan 

penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan 

apakah kedua orang tua mereka menyetujuinya/ 
merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat 

persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang 

tua, surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja. 
b. Masing-masing meneliti apakah ada halangan perkawinan, 

baik menurut hukum munakahat maupun menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk 

mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan 

perkawinan. 



c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan 
tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan 
lain sebagainya. 

d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan 
dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan 
kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan 
suntikan tetanus toxoid. 

4. Pemeriksaan Nikah 
Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali 

nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak 
ada halangannyajika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. 
Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan 
pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai 
apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. 

Apabila pemeriksaan calon suami, istri dan wali itu 
terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali 
pemeriksaan pada hari pertama, dibawah tanda kolom tanda 
tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan. 

a. Nikah diawasi oleh penghulu. 
1) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah 

(Model NB). 
2) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah 

mengisi ruang II, III dan IV dalam daftar pemeriksaan 

nikah diruang lainnya diisi oleh penghulu. 
3) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan kedalam 

bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. 

4) Setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh yang 

diperiksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda 

tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri. 

41 



No. 
Urt 

1 

42 

5) Untuk tertibnya adrninistrasi dan niemudahkan ingatan, 
penghulu membuat buku yang diberi nama "Catatan 
Pemeriksaan Nikah" dan kolomnya sebagai berikut 

Peg. yang di-

Hari/tgl 
tugaskan un-

nama Calon tuk mengha- Nomor 
Tanggal ketentu- diri akad ni- Akta 

Keterang-
an akad an 

2 

kah Nikah 
nikah 

Tanda 
Suami Isteri Nam a tanaan 

3 4 5 6 7 B 9 

6) Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor 

yang sama dengan nomor urut buku diatas dan kode 
desa serta tahun. Contoh 16/711991 angka 16 adalah 

angka urut pemeriksaan dalam tahun itu, angka 7 
adalah kode desa tarn pat dilangsungkan pernikahan 

dan 1991 adalah tahun pelaksanaan pemeriksaan. 

7) Penghulu mangumumkan kehendak nikah. 

b. Nikah diawasi oleh pe1nbantu penghulu (diluar Jawa 

dan Madura) 
1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan 

Nikah (Model NB) rangkap dua. 
2) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali 

nikah mengisi ruang II, III dan IV dalam Daftar 

Pemeriksaan Nikah dan ruang lainnya diisi oleh 

Pembantu Penghulu. 



3) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan kedalam 
bahasa yang dimangerti oleh yang bersangkutan. 

4) Setelah dibaca kemudian kedua lembar model NB 
diatas ditandatangani oleh yang diperiksa dan 
Pembantu Penghulu yang memeriksa. Kalau tidak 
bisa membubuhkan tandatangan dapat diganti 
dengan cap ibu jari tangan kiri. 

5) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan 
ingatan, Pembantu penghulu mencatat dalam buku 
tersebut diatas. 

6) Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor 
yang sama dengan urut buku diatas. 

7) Pembantu penghulu mengumumkan kehendak nikah. 
8) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi 

satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah 
map. 

9) Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah 
telah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam 
halaman 4 model NB. Kemudian dibaca dihadapan 
suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya 
ditandatangani. Tanda tangan itu dibubuhkan pada 
kedua lembar model NB diatas. 

I 0) Selambat-lambatnya 15 hari setelah akad nikah satu 

lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang 
diperlukan dikirimkan kepada penghulu yang 

bersangkutan beserta biayanya. 

11) Penghulu yang menerima model NB dari Pembantu 
Penghulu memeriksa dengan teliti, kemudian 

mencatat dalam Akta Nikah dan menandatangani. 

Kemudian penghulu membuat buku Nikah 
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selanjutnya diberikan kepada Pembantu Penghulu 
untuk disampaikan kepada suami isteri. 

5. Peng111nz11nan Kehendak Nikah 
Penghulu I Pembantu Penghulu mengumumkan kehendak 
nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah 
persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan 
a. Oleh Penghulu di KUA Kecamatan tern pat pernikahan 

akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat 
tinggal masing-masing calon mempelai. 

b. Oleh Pembantu Penghulu di luar Jawa di tempat-tempat 
yang mudah diketahui umum. 

Penghulu/ Pembantu Penghulu tidak boleh melaksanakan akad 
nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. 
Kecuali seperti yang diatur dalam pasa 3 ayat (3) PP No. 9 
tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting 
misalnya salah seorang atau kedua-duanya akan bertugas ke 
luar negeri, maka dimungkinkan memohon dispensasi kepada 
camat, selanjutnya camat atas nama bupati memberikan 
dispensasi. 
Dalam kesempatan waktu sepuluh hari calon suami istri 

mendapat nasihat perkawinan. 

6. Akad Nikah dan Pencatatannya 
a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/di 

hadapan Penghulu. Setelah akad nikah dilangsungkan, 
nikah dicatat dalam Akta Nikah (model N) rangkap dua. 

b. Kalau akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah 

itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani 

oleh suami, istri, wali dan saksi-saksi serta penghulu yang 

mengawasi. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah 

(Model N) dan ditandatangani hanya oleh Penghulu. 



c. Akta Nikah dibaca, bila perlu diterjemahkan ke dalam 
bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi
saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, 
saksi-saksi dan Penghulu. 

d. Penghulu membuatkan Buku Nikah (model NA) rangkap 
dua, dengan kode nomor yang sama pada Akta Nikah 
seperti ( ... ./ .. ./ .. ./ .... /) menunjukkan nomor urut pada tahun 
itu, nomor urut pada bulan itu, angka romawi bulan 
pencatatan dan angka tahun pencatatan. 

e. Buku Nikah diberikan kepada suami dan isteri. 
f. Nomor yang ada di tengah model NB diberi nomor yang 

sama dengan nomor Akta Nikah. 
g. Akta Nikah dan Buku Nikah harus ditandatangani oleh 

Penghulu. 
h. Penghulu waj ib mengirimkan Akta Nikah kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahinya apabila lembar 
folio terakhir tel ah selesai dikerjakan. 

1. Jika mempelai seorangjanda atau duda karena cerai talak 
atau cerai gugat, Penghulu memberitahukan kepada 
Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai, bahwa 
duda/janda tersebut telah menikah Iagi dengan 
menggunakan model ND rangkap dua, Selanjutnya 

Pengadi Ian Agama membubuhkan stempel dan 

mengirimkan lembar kedua model ND kepada Penghulu, 
selanjutnya Penghulu menyimpan nya bersama model NB. 

7. Persetujuan, Jzin dan Dispensasi 
Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkandung 

beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, 
yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi dan 

kematangan fisik dan mental calon mempelai. 
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Sebagai realisasi asas sukarela maka perkawinan harus 
berdasarkan persetujuan calon mempelai. Dengan demikian 
dapat dihindari terjadinya kawin paksa. Untuk itu diisi Surat 
Persetujuan mempelai (model N3). 

Perka\vinan merupakan peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, maka diperlukan parstisipasi keluarga 
untuk merestui perka\vinan itu. Oleh karena itu bagi yang 
masih berada di bawah umur 21 tahun baik pria ma pun wanita 
harus mendapat izin dari orang tua. Untuk itu perlu diisi surat 
izin orang tua dengan formulir model NS. 

Perkawinan menurut U ndang-undang nomor I tahun 1974 
menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang 
bersangkutan karena hukum agama mengizinkan, seorang 
suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memperoleh 
izin dari Pengadilan Agama. 

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa 
calon suami istri harus telah matangjasmani dan rohani untuk 
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi 
tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang 
baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya 

perkawinan dibawah umur. Disamping itu perkawinan 
mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. 

8. Penolakan Kehendak Nikah 
Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata 

tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik 

persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan 
menurut peraturan perundang-undangan xang berlaku, maka 

Penghulu atau Pembantu Penghulu harus menolak 

pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat 

penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan 

penolakannya (Model N9). 



Atas penolakan tersebut yang bersangkutan berhak 
mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggalnya. 

Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan 
acara singkat (sumir), menguatkan penolakan, atau 
memerintahkan pemikahan dilangsungkan. 

Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan 
dilangsungkan, maka Penghulu/Pembantu Penghulu harus 
melaksanakan perintah tersebut. 

9. Pencegahan Pernikahan 
Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak 

memenuhi syarat untuk melangsungkan pemikahan. 
Yang dapat mengajukan pencegahan pemikahan adalah: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan 

kebawah. 
b. Saudara dari salah seorang calon mempelai. 
c. Wali nikah. 
d. Pengampu (Kuratele) dari salah seorang calon mempelai. 

e. Pihak yang berkepentingan. 
Pencegahan pemikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam 
daerah hukum tempat pernikahan akan dilangsungkan oleh 

mereka yang dapat mencegah pernikahan. 

10. Pembatalan Pernikahan 
Pemikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung 

akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum, atau 

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. 

Pembatalan pemikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama 

dalam daerah hukum tempat pernikahan dilakukan atau tern pat 

tinggal kedua suami istri. Yang dapat mengajukan pembatalan 

pemikahan yaitu: 
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a. Garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 
b. Suarni atau isteri. 
c. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan 

belum diputuskan. 
d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang

undangan menurut undang-undang nomor I tahun 1974 

pasal 16 ayat (2). 

11. Pencatatan Rujuk 
Proses pencatatan rujuk adalah sebagai berikut: 
Orang yang akan rujuk, harus datang bersama isterinya ke 
Penghulu atau Pembantu Penghulu yang rnewilayahi tempat 
tinggal isteri dengan membawa dan menyerahkan: 
a. Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desanya 

(Model RI). 
b. Akta Cerai Talak yang diterima dari Pengadilan Agama. 

Sebelum rujuk dicatat, diperiksa lebih dahulu: 
a. Apakah suami yang akan merujuk itu mernenuhi syarat

syarat ruj uk. 
b. Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam lddah 

talak Raj' i. 
c. Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas isterinya. 

d. Apakah ada persetujuan bekas isterinya. 

a. Rujuk dilakukan dihadapan Penghulu. 

1) Penghulu terlebih dahulu mencatat kehendak rujuk 
dalam buku catatan kehendak rujuk (Model R2). 

2) Setelah pemetiksaan selesai, suami mengikrarkan 

rujuknya dihadapan isteri, saksi-saksi dan penghulu 

yang mengawas1nya. 



3) Penghulu mencatat rujuk dalam buku pencatatan 
rujuk (Model R), kemudian membacakannya, bila 
perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang mudah 
dimengerti oleh yang bersangkutan, dan selanjutnya 
ditandatangani oleh masing-masing pihak. 

4) Penghulu membuat kutipan buku pencatatan rujuk 
(Model RA) rangkap dua dengan nomor dan kode 
yang sama. 

5) Kutipan diberikan kepada suami dan istri. 
6) Penghulu membuat surat keterangan tentang 

terjadinya rujuk (Model RD) dan mengirimkannya 
kepada Pengdilan Agama yang mengeluarkan Akta 
Cerai Talak yang bersangkutan. 

7) Suami istri membawa kutipan Buku Pencatatan 
Rujuk (Model RA) datang ke Pengadilan Agama 
tempat terjadinya talak, untuk mendapatkan kembali 
buku nikah masing-masing yang selama ini disimpan 
oleh Pengdilan Agama tersebut. 

8) Pengadilan Agama memberikan buku nikah yang 
bersangkutan setelah diberi catatan seperlunya 
dengan menerima kutipan Buku Pencatatan Rujuk 

untuk disimpan. 
9) Penghulu mencatat pada Akta Nikah yang 

bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang 
bersangkutan telah rujuk. 

10) Apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, 

maka Penghulu memberitahukan kepada Penghulu 
yang mengeluarkan buku nikah bahwa orang 

tersebut telah rujuk(dengan menggunakan Model 
RD) dan Penghulu yang terse but akhir mencatatnya 

dalam catatan pinggir Akta Nikahnya. 
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11) Surat-surat diatas disimpan dengan baik dan 
dipelihara sesuai dengan nomor urut Buku 
Pencatatan Rujuk. 

12) Apabila surat-surat pemberitahuan tentang rujuk 

tersebut telah terkumpul pada akhir tahun dijilid dan 
diberi etiket sebagai berikut: "Surat Keterangan 

tentang Rujuk tahun ..... Nomor ..... s/d ........ " 

h. Rujuk dilakukan di hadapan pembantu Penghulu 

(Luar Ja-wa dan Madura) 

I) Setelah pemeriksaan selesai, suami mengikrarkan 

rujuknya di hadapan istri, saksi-saksi dan Pembantu 

Penghulu yang n1engawasinya. 

2) Pembantu penghulu mencatat rujuk itu ke dalam 
Daftar Pemeriksaan Ruj uk (Model RB) rangkap 

dua, kemudian membacakannya, dan dimana perlu 

diterjemahkan kedalam bahasa yang mudah 

dimengerti oleh yang bersangkutan. 

3) Kedua Iembar itu ditandatangani oleh yang 

bersangkutan, saksi-saksi dan Pembantu Penghulu 

yang mengawasmya. 

4) Untuk tertib administrasi dan memudahkan ingatan, 

Pembantu Penghulu membuat buku yang diberi 

nama "Catatan Pemeriksaan Rujuk" dengan kolom-

kolom seperti berikut: 

nama Hari Nomor Buku 
Tang gal Yang Yang Tgl Bia ya Pendaftaran Keterangan 

Meruiuk dirujuk Rujuk di KUA Kee 
2 3 4 5 6 7 8 



5) Pada ujung Model RB sebelah kiri atas, diberi nomor 
yang sama dengan nomor buku di atas. 

6) Surat-surat yang diperlukan dikiumpulkan menjadi 
satu dengan model RB dan disimpan dalam sebuah 
map. 

7) Selambat-lambatnya 15 (lima betas) hari sejak rujuk 
diikrarkan, model RB yang dilampiri surat-surat 
yang diperlukan dan biayanya dikirimkan kepada 
KUA Kecamatan yang mewilayahinya. 

8) Penghulu yang menerima model RB dari Pembantu 
Penghulu, memeriksa dengan teliti, kemudian 
mencatat rujuk itu dalam Buku Pencatatan Rujuk 
(model R). 

9) Penghulu membuat kutipan Buku Pencatatan Rujuk 
(model RA) rangkap dua untuk suami dan istri 
dengan nomor kode yang sama. 

10) Kuti pan tersebut diatas disampaikan kepada suami 
istri melalui Pembantu Penghulu. 

11) Suami istri dengan membawa kutipan Buku 
Pencatatan Rujuk (model RA) datang ke Pengadilan 
Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan 
kembali Buku Nikah masing-masing yang selama 

ini disimpan oleh Pengadilan Agama terse but. 
12) Pengadi Ian Agama memberikan Buku Nikah yang 

bersangkutan setelah diberi catatan seperlunya 

dengan menerima Kutipan Buku Pencatatan Rujuk 
untuk disimpan. 

13) Penghulu mencatat pada Akta Nikah yang 

bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang 

bersangkutan telah rujuk. 
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14) Apabila nikahnya terdahulu dicatat ditempat lain. 
maka Penghulu rnemberitahukan kepada Penghulu 
yang mengeluarkan Buku Nikahnya bahwa orang 
tersebut telah rujuk (dengan menggunakan model 
RD) dan Penghulu terse but terakhir mencatatnya 
dalam catatan pinggir akta nikahnya. 

15) Surat-surat diatas disimpan dengan baik dan 
dipelihara sesuai dengan nomor urut Buku 
Pencatatn Ruj uk. 

16) Apa bi la surat-surat pemberitahuan tentang rujuk 
tersebut telah terkumpul, pada akhirtahun dijilid dan 
diberi etiket sebagai berikut: "Surat Keterangan 
tentang Rujuk tahun: .... Nomor ..... s/d ... " 

12. Pencalatan Cerai Talak dan Cerai Gugat 
Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya 
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya 
Undang-undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak 
tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya 
perceraian di luar sidang Pengadilan. Untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri 

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 
a. Cerai Talak 

Seorang suami yang akan menalak isterinya mengajukan 
permohonan kepada Pengad i Ian Agama yang daerah 
hukumnya meliputi tempat termohon. Dal am pennohonan 
tersebut dimuat identitas para pihak, yaitu pemohon 
(suami) dan termohon (isteri) yang mel iputi : nama, umur 



dan tempat kediaman serta alasan-alasan yang menjadi 
dasar cerai talak. 
Dal am pemeriksaan permohonan yang dilakukan dalam 
sidang tertutup Hakim berusaha mendamaikan kedua belah 
pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut para pihak 
(suam i isteri) harus datang secara pri bad i. se lama 
permohonan belum ditetapkan, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila 
tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi 
permohonan baru berdasarkan alasan yang ada dan telah 
diketahui oleh permohonan sebelum perdamaian tercapai. 
Setelah ikrar talak diucapkan, maka Hakim membuat 
penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan 
putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut 
tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. 
Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan 
Agama yang ditunnjuk berkewajiban selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai penetapan 
tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat 
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman 
pemohon dan termohon untuk mendaftarkan penetapan 

peceraian dalam sebuah daftar untuk itu. 

b. Cerai Gugat 
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya 

kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi 

tern pat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi 

dasar gugatannya. 
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 

tcrtutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah 

pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri 

harus datang secara pribadi. Selama perkara belum 
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diputuskan, usaha mendainaikan dapat dilakukan pada 
setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, 
maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru 
berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh 
penggugat sebelu1n perdamaian tercapai. 
Pengadilan Agmna setelah berkesimpulan bahwa kedua 
belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah 
cukup bukti-bukti maka Pengadilan Agama menjatuhkan 
putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak 
(penggugat dan tergugat) dapat 111engajukan banding. 
Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum 
tetap, maka Panitera Pengadilan Agama atau pejabat 
Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambatl
larnbatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai 
sal inan putusan terse but tan pa bermaterai kepada 
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 
tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk 
mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar 

yang disediakan untuk itu. 

PERSYARATAN ADMINISTRATIF 
Mereka yang mengajukan permohonan atau gugatan ke 

Pengadilan Agama selain berkewajiban menyampaikan 

permohonan gugatan secara lisan atau tertulis, dilengkapi 

dengan: 

a. Kartu Tanda Penduduk 

b. Surat keterangan untuk talak dari Kepala Desanya (Tra) 

c. Kuti pan Akta Nikah (model NA) 

d. Menbayar uang muka biaya perkara menurut peraturan 

yang berlaku. 

e. Surat izin talak/cerai bagi anggota ABRI 



f. Surat izin talak/cerai bagi Pegawai Negeri Sipil 

D. Pengembangan Kepenghuluan 
Pasal I angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan 
Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa: 

Pengembangan Kepenghuluan, adalah kegiatan atau upaya 

yang dilakukan Penghulu meliputi pengkajian masalah hukum 

munakahat (bahts al-masa 'ii al-munakahat dan ahwal a/
syakhshiyyah ), pengembangan metode penasihatan, 

konsel ing dan pelaksanaan nikah/ruj uk, pengembangan 

perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk, penyusunan 

kompilasi fatwa hukum munakahat, serta koordinasi kegiatan 

lintas sektoral di bidang nikah dan rujuk. 

Berdasarkan kutipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara tersebut terungkap denganjelas bahwa, secara rinci dalam 

Pengembangan Kepenghuluan, Penghulu mempunyai tugas dalam 

lima bi dang, yaitu: (I) pengkaj ian masalah hukum munakahat 

(bahts al-masa 'ii al-munakahat dan ahwal a/-syakhshiyyah); 
(2) pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan 

nikah/rujuk; (3) pengembangan perangkat dan standar pelayanan 

nikah/rujuk; (4) penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat; 

dan (5) koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang nikah dan 

rujuk (Pasal 6 angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan 

Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya). 

1. Kompetensi Berdasarkan Tingkatan 
Berangkat dari tuntutan peraturan perundang-undangan 

di atas, maka semestinya Penghulu terus meningkatkan 
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pengetahuannya dalam kelima bidang di atas, tentunya sesuai 
dengan kompetensi berdasarkan tingkatannya masing-masing. 
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Pengembangan 
Kepenghuluan termasuk kegiatan atau upaya yang mendapat 
penetapan angka kredit. Di tingkat Penghulu Pertama, 
kompetensi yang dibutuhkan baru sebatas melakukan 
koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan. 

Di tingkat Penghulu Muda, kompetensi yang butuhkan 
mengalami pengembangan baik secara kuantitas dari I 
nlenjadi 4 ataupun kualitas, yaitu: (1) kompetensi untuk 
melakukan pengkajian terhadap masalah hukum munakahat 
(bahts al-·masa 'ii al-·munakahat dan ahwal al
syakhshiyyah). Kompetensi ini menuntut Penghulu mampu 
untuk menyusun materi bahts al-masa 'il al-munakahat dan 
ahwal al-syakhshiyyah; (2) kompetensi untuk melakukan 
pengembangan metode penasihatan, konseling, dan 
pelaksanaan nikah/rujuk. Kompetensi ini menuntut Penghulu 
ma1npu untuk melakukan uj i coba hasi I pengembangan; (3) 

kompetensi pengembangan perangkat dan standar pelayanan 
nikah/rujuk. Kompetensi ini pula, seperti pada angka (2), 

menuntut Penghulu mampu untuk melakukan uji coba hasil 
pengembangan; dan (4) kompetensi untuk melakukan 

koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan. 

Adapun di tingkat Penghulu Madya, kompetensi yang 
dibutuhkan bertambah secara kuantitas menjadi 5 kompetensi, 

yaitu: (1) kompetensi untuk melakukan pengkajian terhadap 

masa1ah hukum munakahat (bahts a/-m_asa 'ii al-munakahat 
dan ahwal a/-syakhshiyyah). Kompetensi ini tidak lagi 

sebatas menyusun materi bahts al-masa 'ii al-munakahat 
dan ahwal al-syakhshiyyah, sebagaimana di tingkat Penghulu 



Muda, akan tetapi sudah pada tingkat pelaksanaan dari kedua 
aspek tersebut; (2) kompetensi untuk melakukan 
pengembangan metode penasihatan, konseling, dan 
pelaksanaan nikah/rujuk, yang berpusat pada dua kegiatan 
pokok, yaitu mengembangkan metode penasihatan dan 
merekomendasi hasil pengembangan; (3) kompetensi 
pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk. 
Kompetensi ini menuntut Penghulu mampu untuk melakukan 
empat kegiatan pokok, yaitu: (a) mengembangkan perangkat 
dan standar; (b) merekomendasi hasil pengembangan; (c) 
mengembangkan sistem pe-layanan nikah/rujuk; dan (d) 
mengembangkan instrumen pelayanan nikah/rujuk; (4) 
kompetensi dalam penyusunan kompilasi fatwa hukum 
munakahat; dan (5) kompetensi untuk melakukan koordinasi 
kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan. 

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERJ62/M.PAN/ 
6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka 
Kreditnya, kompetensi-kompetensi di atas masuk dalam salah 
satu unsur utama yang dinilai angka kreditnya selain aspek 
pendidikan, pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, dan 

pengembangan profesi Penghulu. Itu artinya, bahwa setiap 

Penghulu sesuai dengan tingkatannya harus mengetahui, 
memahami, menguasai, melaksanakan, dan mengembangkan 

kompetensi-komptensi tersebut sebagai bagian tidak 

terpisahkan darijabatan fungsional Penghulunya. Bila tidak, 
maka kenaikan pangkatjabatan fungsional Penghulunya dapat 

dipastikan akan mengalami pelambatan dan itu berarti akan 
merugikan dia sendiri. 
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Guna memenuhi unsur-unsur utama yang tercantum dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di atas 
sebenarnya tidaklah terlalu sulit, karena sesungguhnya yang 
diperlukan hanyalah kesabaran dan ketekunan. Dijelaskan 
dalam Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu 
dan Angka Kreditnya, yang merupakan lampiran Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/ 
M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan 
Angka Kreditnya, bukti fisik yang dibutuhkan oleh Tim Penilai 
bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi kompetensi
kompetensi di atas hanya dalam bentuk laporan dan naskah. 
Dan dalam kedua bidang tersebut sesungguhnya akanjadi 
kegiatan rutin keseharian Penghulu. Jadi hampir tidak ada 
masalah. 

Perlu dipahami bagi Penghulu bahwa dalam Daftar Usu/ 

Penetapan Angka Kredit Jabatan Penghulu baik di tingkat 
Penghulu Pertama, Muda ataupun Madya, bidang 
Pengembangan Kepenghuluan tersebut mendapat angka 
kred it, kendati berbeda dalam prosentase kual itas dan 
kuantitasnya. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan 
masa kerja, pengetahuan, tanggungjawab, dan wewenang 
sesuaijabataru1ya. Semakin tinggijabatan fungsional Penghulu, 
maka semestinya semakin profesional dalam bidang-bidang 
yang disebutkan di muka. Sebab stressing point dari jabatan 
fungsional Penghulu adalah pelayanan kepada masyarakat, 

terutama dalam bidang hukum munakahat, konsultasi 
perkawinan dan rujuk, serta koordinasi lintas sektoral. 
Sehingga sangatlah aneh bila dijumpai seorang Penghulu yang 

tidak menguasai bidang-bidang yang diampunya tersebut. 



Pennasalahannya di tingkat substansi, yaitu materi muatan 
apa yang tercantum dalam laporan dan naskah tersebut 
sehingga patut dinilai angka kreditnya. Guna menjelaskan ini 
perlu merujuk kepada lima kompetensi Penghulu yang telah 
dipaparkan sebelumnya, yaitu: (1) pengkajian masalah hukum 
munakahat (bahts al-masa 'ii al-munakahat dan ahwal a/
syakhshiyyah); (2) pengembangan metode penasihatan, 
konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk; (3) pengembangan 
perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk; (4) penyusunan 
kompi lasi fatwa hukum munakahat; dan (5) koordinasi 
kegiatan lintas sektoral di bidang nikah dan rujuk. 

2. Pokok-pokok Materi Pengembangan Penghulu 
c. Dari kelima kompetensi atau tugas Penghulu, tampaknya 

nomor (5) tidak terlalu menjadi persoalan karena sudah 
menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas Kepala Kantor 
Urusan Agama sebelum peraturan tentang jabatan 
fungsional Penghulu ditetapkan. Sedangkan untuk empat 
bidang lainnya, sudah dilaksanakan, tetapi berkaitan dalam 

jabatan ini. 

d. Seorang Penghulu dituntut untuk secara substansial betul

betul memahaminya berbagai hal yang berkaitan dengan 

materi pengembangan kepenghuluan. Oleh karena itu, 
Penghulu dalam semua tingkatan, dituntut untuk 
menam bah pengetahuannya dengan terus mencermati dan 

menganalisis semua masalah hukum Islam (bahts al

masa 'ii al-munakahat dan ah-wa/ al-syakhshiyyah) 

yang muncul di tengah-tengah masyarakat; selain masalah 
konseling keluarga. 
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e. Untuk tujuan tersebut maka berikut ini akan disajikan 
pokok materi hukum Islam klasik dan kontemporer yang 
diharapkan dapat membuka wawasan dan daya kritis para 
Penghulu, untuk menjadi dosen dalam mengembangkan 
pemikiran dibidang kepenghuluan, yaitu: 

a. Definisi Nikah 

Lafazh nikah mengandung tiga macam arti. Pertama, arti 
menurut bahasa; kedua, arti menurut ahli ushul; dan ketiga, arti 
menurut u]ama fiqh. Menurut bahasa, arti lafazh nikah ialah 
berkumpul atau menindas. Di kalangan ulama ahli ushul 
berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafazh nikah. 
Pertama, nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh 
dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan 
akad itu menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; 
demikian menurut ahli ushul golongan Hanafi . Kedua, nikah 

menurut arti asl inya ialah akad yang dengan akad ini menjadi 
halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut 
arti majazi ialah setubuh; demikian menurut ahli ushul golongan 
Syafi'iyah. Ketiga, nikah, bersyarikat artinya antara akad dan 

setubuh; demikian menurutAbu al-Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, 

lbnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabatAbu Hanifah. 
Adapun menurut ulama fiqih, nikah adalah akad yang diatur oleh 

agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan 

faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan 

sebagai tujuan primer. 

Berhubung dalam definisi nikah yang dibuat oleh masing

masing ulama fiqih terdapat kata-kata hak milik, kiranya perlu 
dijelaskan lebih dahulu pengertian dan macam hak milik yang 



kemudian dikaitkan dengan pengertian hak milik yang disebabkan 
oleh akad nikah. Ulama fiqih membagi hak milik atas tiga macam, 
yaitu: 

1. Milk al-Raqabah, yakni memiliki sesuatu benda secara 
keseluruhannya. Misalnya dengan membeli atau warisan. 
Benda yang dimiliki ini dapat dijual, diberikan, disewakan, 
atau digadaikan oleh si pemil ik. 

2. Milk al-Man/a 'ah, yakni hak memiliki kemanfaatan 
sesuatu benda. Umpamanya dengan jalan menyewa. Si 
pemilik manfaat dapat pula menyewakan atau 
meminjamkan kepada orang lain. 

3. Milk al-Int if a', yakni hak memiliki penggunaan 
(pemakaian, pemanfaatan) sesuatu benda (hak guna). Si 
pemilik penggunaan tidak berhak selain hanya 
mempergunakannya untuk dirinya sendiri. Ia tidak 
dibenarkan memberikan, meminjamkan, atau 
menyewakannya kepada orang lain. Misalnya benda 

pmJaman. 

Akad nikah bukanlah suatu akad untuk memiliki raqabah 

(benda, tubuh isteri) dan bukan pula untuk memiliki man/a 'ah. 

Akan tetapi, akad nikah adalah akad untuk memiliki (tamlik) 

intifa' (petnanfaatan) terhadap wanita yang telah menjadi isteri. 
Tegasnya, akad nikah itu berfungsi sebagai tamlik, yakni 
pemberian hak memiliki pemanfaatan (milk al-intifa ') kepada 
suami terhadap isterinya. Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 

l. Si suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenik
matan terhadap isterinya, karena selain suaminya haram 
ikut serta merasakan kenikmatan itu. 
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2. Si isteri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai 
hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya. 

3. Kemaluan si isteri adalah hak miliknya sendiri selaku 
pemilik raqabah dan manfa 'ah, karena jika terjadi 
kekeliruan, umpama ia disetubuhi oleh laki-laki lain yang 
menyangka bahwa ia adalah isterinya, laki-laki tersebut 
\Vajib membayar mahar misil kepada isteri tersebut, 
bukan kepada suaminya. 

4. Sua1ni tidak berkewaj iban menyetubuhi isterinya, tetapi 
isteri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu 
diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah 
dikehendaki oleh akad, tetapi oleh kewajiban memelihara 
moral isteri. Jadi, kalau si suami sudah membuktikan 
kepada isterinya dalam persetubuhan yang pertama kali 
bahwa ia tidak impoten, hal ini sudah dianggap cukup 
memenuhi tuntutan isterinya. 

Sementara itu sebagian golongan ulama Syafi'iyah 
memandang bahwa akad nikah adalah akad ibahah, yakni 
berfungsi untuk membolehkan suami menyetubuhi isterinya. Jadi, 

bukan akad tamlik sebagaimana keterangan di atas. 

Perbedaan pendapat ini menimbulkan masalah sebagai berikut: 
Jika seseorang terlanjur bersumpah bahwa ia tidak memiliki 

sesuatu apa pun tanpa pengecualian dalam hatinya, yaitu isterinya, 

ia musti membayar kifarat (kaffarah) sumpah karena ia 

mempunyai isteri (milik) menurut golongan yang memandang 

bahwa akad nikah adalah akad tamlik (memiliki); dan tidak harus 

membayar kifarat sumpah i:nenurut golongan yang memandang 
bahwa akad nikah adalah akad ibahah. 

Demikian juga, sebagian golongan ulama Syafi'iyah 

memandang bahwa akad nikah itu tidak hanya untuk memberikan 



hak memiliki penggunaan kenikmatan kepada pria saja, tetapi hak 
tersebut diberikanjuga kepada kedua belah pihak. Jadi, menurut 
golongan ini, isteri berhak menuntut persetubuhan dari suaminya 
dan suami berkewaj iban memenuhinya, sebagaimana ia berhak 
menuntut persetubuhan dari isterinya. 

Sedangkan perbedaan pendapat para ahli ushul tentang definisi 
nikah adalah menjadi sebab adanya perbedaan pendapat para 
ulama fiqih dalam masalah perzinahan antara pria dan wanita, 
apakah perzinahan itu mengakibatkan hurmat al-musaharah, 
yakni memberikan status mahram kepada masing-masing pelaku 
zina terhadap keturunan (keluarga)-nya garis ke atas dan garis 
ke bawah, ataukah tidak memberikan status tersebut. Yang 
dimaksud dengan hurmat al-musaharah ialah kehormatan 
kerabat. Hurmah ialah sesuatu yang dilarang melanggarnya atau 
sesuatu yang musti dibela. Musaharah ialah hubungan 
kekeluargaan yang diperoleh dengan jalan perkawinan. Jadi 
musaharah statusnya sama dengan kerabat. Dengan demikian, 
hurmat al-musaharah dapat diartikan dengan kehormatan 
kekeluargaan. Dalam masalah ini ulama terbagi atas lima golongan: 

Golongan Pertama. Golongan ini memandang bahwa 
perzinahan itu tidak menetapkan (mengakibatkan) hurmat al

musaha-rah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Jadi, kalau 

seorang laki-laki meyakini bahwa akibat dari perzinahannya 
dengan seorang perempuan, Iahirlah seorang anak (wanita), laki

laki tersebut, anaknya atau bapaknya masing-masing tidak ada 

halangan untuk menikahi anak wanita itu, sebagaimana anak dari 
laki-laki itu atau bapaknya tidak berhalangan untuk menikahi 

perempuan yang dizinahi laki-laki tersebut. Alasan yang dijadikan 

dasar oleh golongan ini adalah sebagai berikut: 

1. Status hukum wanita yang dizinahi oleh seorang laki-laki 
adalah: 
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g. Tidak dapat dianggap sebagai isteri. Dengan demikian, ia 
tidak dianggap sebagai ibu tiri bagi anak si laki-laki 
tersebut; oleh karena itu, tidak dapat diperlakukan ayat 
al-Quran yang berbunyi: 

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang 
telah dinikahi oleh bapakmu, kecua/i pada masa yang 
tel ah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 
dan dibenci oleh Allah dan sejahat-jahat jalan (QS. 
Al-Nisa/4: 22). 

h. Tidak dapat dianggap sebagai isteri. Dengan demikian, ia 
tidak dianggap sebagai menantu bagi bapak si laki-laki 
tersebut; oleh karena itu, tidak dapat diperlakukan ayat 
al-Quran yang berbunyi: 

Dan diharamkan atasmu (mengawini) isteri-isteri dari 
anak kandungmu (menantu) (QS. Al-Nisa/4: 23). 

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut dari perzinahan 
tidak dapat dianggap sebagai puteri yang sah dari laki
laki itu; oleh karenanya, tidak dapat diperlakukan ayat al

Quran yang berbunyi: 

Dan diharamkan atasmu (mengawini) ibumu dan anak

anakmu yang perempuan (QS. Al-Nisa/4: 23). 

J· lbu dari wanita tersebut tidak dapat dianggap sebagai 
mertua dari laki-laki tersebut; oleh karena itu, tidak dapat 

diperlakukan ayat al-Quran yang berbunyi: 

Dan diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibu dari 

islerimu (mertua) (QS. Al-Nisa/4: 23). 

Dengan demikian, wanita yang dizinahi itu dan ibunya, serta 

anak yang dihasilkan dari perzinahan dengan laki-Iaki tersebut 



tidak termasuk dalam ayat muharramat; dus mereka tennasuk 
dalam ayat: 

Dan dihalalkan bagimu (mengawini) wanita-wanita selain 
dari yang tersebut itu (QS. Al-Nisa/4: 24). 

2. Perzinahan adalah perbuatan yang haram, perbuatan terkutuk 
dan menimbulkan permusuhan dan kebencanaan. Perbuatan 
seperti itu tidak wajar mendapat hurmat al-musaharah yang 
merupakan suatu nikmat atau keberuntungan. Bukankah pada 
sebelumnya haram memandang 'aurat seseorang wanita atau 
batal wudhu karena bersentuh kemudian hal-hal itu menjadi 
mubah setelah terjadi hurmat al-musaharah. 

Golo11ga11 Kedua. Golongan ini memandang bahwa 
perzinahan dapat mengakibatkan hurmat al-musaharah. 

Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, 
dan Syi 'ah Imamiyah menu rut riwayat yang masyhur. Jadi 
pendapat golongan kedua ini kebalikan dari pendapat golongan 
pertama. Dengan demikian, wanita yang dizinahi oleh laki-laki 
tersebut dalam hukum adalah seolah-olah isterinya; ibunya seolah
olah mertua; dan anak hasil zinanya dalam hukum adalah anaknya. 

Anak dari laki-laki tersebut diharamkan mengawini wanita itu 
karena ia dalam hukum adalah ibu tiri, menurut ayat al-Quran 

yang berbunyi: 

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah 

disetubuhi oleh bapakmu, kecuali pada masa yang sudah 

/ampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci 

oleh Allah dan sejahat-jahat jalan (QS. Al-Nisa/4: 22). 

Sebagaimana telah diterangkan, menurut ahli ushul golongan 

Hanafi, n ikah adalah setubuh dan arti metaforisnya ialah akad. 
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Jadi, 1nenurut ulama fiqih Hanafi, ayat ini melarang menikahi 
\Vanita yang telah disetubuhi oleh bapak secara mutlak; yakni baik 
\Vanita tersebut disetubuhi bapaknya itu dengan akad nikah yang 
s a h at a u a k ad 1n i I k a I -ya 1n in ( 1n em be I i bu d a k), at au 
mendapatkannya karena warisan atau tawanan perang, maupun 
dengan zina atau dengan terjadinya kekeliruan, misalnya disangka 
isteri namun ternyata bukan (wati' syubhat). Dengan 
persetubuhan yang dilakukan oleh bapak tersebut, anaknya yang 
laki-laki menjadi 1nahra1n bagi wanita itu dan si bapak menjadi 
111ahra111 bagi ibu atau anak (perempuan) dari wanita itu. Tegasnya, 
akibat dari persetubuhan itu adalah sama dengan akibat yang 
ditimbulkan oleh akad nikah yang sah. 

Pendapat golongan ini dari segi rasio menyatakan bahwa 
hur111al a/-1nusaharah digantungkan pada persetubuhan secara 
umum, tanpa memandang halal atau haram, karena kutukan dalam 
ayat tersebut (QS. Al-Nisa/4: 22) ditujukan pada persetubuhan, 
bukan pada akad, sebab akad itu hanya bersifat atau batal. Hal 
ini 1nengingat bahwa persetubuhan menjadikan wanita dan pria 
laksana dwitunggal yang masing-masing pihak merupakan suku 
bagian dari ketunggalan. Persetubuhan tersebut mungkin 
melahirkan anak yang dapat disebut si Anu binti Fulan atau si 

Anu binti Fulanah. Kalau wan~ta tersebut sudah menjadi suku 

bagian dari bapak, wanita itu samalah dengan ibu tiri. 

Go/011ga11 Ketiga. Golongan ketiga ini sependapat dengan 

pendapat golongan pertama, kecuali dalam hal anak hasil zina. 

Mengenai status hukum anak ini, golongan ketiga sependapat 
dengan pendapat golongan kedua, yaitu perzinahan mengakibatkan 
hurmat al-musaharah. Jadi, kalau anak hasil zina itu wanita, 

hurmat al-musaharah hanya berlaku pada si laki-laki yang 

berzina dan pada keturunannya garis ke bawah dan garis ke atas; 



dan kalau anak hasil zina itu laki-laki, hurmat al-musaharah hanya 
berJaku pada wanita garis ke bawah dan garis ke atas dari pihak 
laki-laki yang berzina itu. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Malik 
menurut suatu qaul yang masyhur. 

Alasan golongan ini ialah bahwa anak hasil zina itu terjadi 
dari air maninya yang keadaannya tidak berbeda antara yang ha
ram dan halal dalam proses kejadiannya. Hal ini sebagaimana di
ketahui dari sabda Nabi terhadap peristiwa isteri Hilal bin Umayah 
yang dituduh berzina, "Lihatlah anaknya nanti, kalau anak itu 
bentuknya serupa dengan Syuraik bin Samha' (laki-laki yang 

menzinahinya), ia adalah anak Syuraik" (Hadits diriwayatkan 
oleh Abu Daud). Had its ini menunjukkan bahwa anak hasil zina 
dibangsakan (dihubungkan nasabnya) kepada si pelakunya. 
Dengan demikian, berlakulah ayat: 

Dan diharamkan atasmu (mengawini) ibumu dan anak

anakmu yang perempuan (QS. Al-Nisa/4: 23). 

Adapun persoalan anak zina itu diberi hak waris, hal itu tidak 
menafikan statusnya selaku anak, sebagaimana seorang anak 
yang gugur hak menerima warisnya karena berlainan agama atau 
ia menjadi budak atau menjadi pembunuh. 

Golonga11 Kee1npat. Golongan keempat memandang bahwa 
perzinahan hanya memberi status mahram kepada si anak 

terhadap wanita yang dizinahi oleh bapaknya. Pendapat ini 
dipelopori oleh Ibnu Hazm. Alasan golongan ialah bahwa lafazh 

nikah mempunyai dua arti secara bersyarikat, yaitu setubuh dan 
akad. Persetubuhan si bapak dengan seorang wanita, baik dengan 

zina maupun dengan akad, mengharamkan anaknya untuk 

melakukan persetubuhan atau akad nikah dengan wanita itu. Ini 

sebagaimana diketahui dari zhahir nash ayat: 
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Jadi, status 1nahra1n menurut golongan ini terbatas pada si 
anak saja terhadap wanita yang dizinahi oleh si bapak, sebab 
khithab ayat tersebut ditujukan kepada si anak, tidak kepada 
bapak; oleh karena itu, terhadap lain-lainnya, golongan ini 
sependapat dengan pendapat golongan pertama, yaitu Imam 
Syafi' i dan lainnya. 

Go/011ga11 Keli111a. Dalam hal perzinahan yang terjadi 
sebelum akad nikah, umpama seorang laki-laki berzina dengan 
seorang wanita (calon mertuanya); pendapat golongan kelima ini 
sejalan dengan golongan kedua, yaitu Hanafi dan lainnya. Yakni 
haram melangsungkan pemikahan dengan anaknya, tetapi dalam 
hal perzinahan yang terjadi sesudah akad nikah yang masih 
berlangsung; umpamanya seorang lelaki yang menikahi seorang 
wanita kemudian menzinahi ibunya (mertuanya), golongan kelima 
ini sependapat dengan golongan pertama yaitu Imam Syafi'i dan 
lainnya, yakni tidak terputus pernikahan dengan isterinya itu. 
Golongan kelima ini dipelopori oleh sebagian dari Syi'ah lmamiyah. 

Alasan golongan ini ialah bahwa akad nikah yang dilakukan 
oleh suami isteri adalah menghalalkan hubungan kelamin antara 
keduanya secara qath 'i, sedangkan masalah perzinahan, adakah 
ia menetapkan (mengakibatkan) hurmat al-musaharah atau tidak, 
adalah masalah zhanni. Menurut kaidah, yang berstatus zhanni 

tidak dapat membatalkan yang statusnya qath 'i. Jadi, pernikahan 
antara suami isteri tersebut tidak dapat dibatalkan. Berbeda halnya 

jika perzinahan itu terjadi sebelum berlangsung akad nikah antara 
kedua suami isteri tersebut. Dalam hal ini akad nikah antara 
keduanya tersebut tidak dapat dilangsungkan, atas prinsip ihtiyath. 

Prinsip ini sangat diutamakan dalam masalah nikah. 

Demikianlah contoh masalah yang diperdebatkan para ulama 

fiqih akibat adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli ushul 



tentang definisi nikah. Termasuk dalam persoalan yang terjadi 
perbedaan pendapat di antara ulama fiqih tersebut adalah masalah 
mere mas wan ita, mel ihat auratnya secara langsung a tau 
menciumnya dengan syahwat. Golongan Hanafi mempersamakan 
semua perbuatan itu dengan masalah persetubuhan sebagaimana 
telah diuraikan tadi. 

Berkaitan dengan persoalan di atas Ibrahim Hasen dalam Fiqh 
Perbandingan Masalah Perkawinan berpandangan bahwa, jika 
diperhatikan pendirian kelima golongan di atas, sesungguhnya 
dapat diperas menjadi tiga golongan pendapat saja, yaitu Hanafi, 
Syafi' i, dan Ibnu Hazm. Hanafi berpendirian bahwa lafazh nikah 
arti aslinya adalah bersetubuh. Syafi'i berpendirian bahwa lafazh 
nikah arti aslinya adalah akad yang menghalalkan persetubuhan; 
sedangkan Ibnu Hazm berpendirian bahwa lafazh nikah arti aslinya 
adalah beryarikat antara setubuh dan akad. Perbedaan pendapat 
tentang arti lafazh nikah tersebut telah menimbulkan perbedaan 
pendapat mereka dalam menggali hukum yang dikandung dalam 
ayat: 

Kalau diadakan penelitian secara mendalam, akan jelaslah 

bahwa ketiga pendapat itu mempunyai segi-segi kelemahan 
masing-masing berhubung tidak terdapat sebuah hadits sahih pun 
yang disepakati yang dapat memperkuat pendapat masing-ma

sing. Sebagai contoh adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Daraqutni dan Tabrani yang menjadi pegangan golongan Syafi' i. 
Hadits menerangkan bahwa Rasulullah membolehkan seorang laki

laki yang telah menzinahi seorang wanita untuk mengawini anak 

dari wanita itu. Rasulullah bersabda: 

(Persetubuhan) yang haram itu tidak mengharamkan yang 
halal; yang mengharamkan itu hanyalah yang /erjadi dengan 

nikah yang halal. 
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Contoh lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh lbnu 
Qudamah yang menjadi pegangan golongan Hanafi. Hadits itu 
berbunyi: 

Dilaknat o/eh Allah laki-laki yang melihat kemaluan seorang 
wanila dan ke1naluan puterinya. 

Kelemahan pend a pat golongan Syafi' i dalam mengartikan 
lafazh nikah dengan arti "akad" adalah pada 1nasalah persetubuhan 
yang halal nmnun bukan dengan akad nikah, misalnya: 

I. Wanita yang disetubuhi oleh bapak dengan milk al-yamin 
secara langsung, yakni budak yang dibelinya dari uangnya 
sendiri (akadjual beli). 

2. Wanita sebagai tersebut dalam angka I tetapi 
didapatkannya dengan jalan warisan atau dengan 
pembagian dari tawanan perang. 

Kalau wanita-wanita tersebut pada angka 1 dan 2 didapatkan 
oleh si anak denganjalan warisan atau denganjalan membeli dari 
bapaknya, bolehkah anak menyetubuhinya? Tentu tidak boleh.Atau 
wanita-wanita itu dimerdekakan oleh bapak kemudian anak hendak 
menikahinya, bolehkah akad nikahnya dilangsungkan? Tentu tidak 
boleh. 

Kelemahan pendapat golongan Hanafi dalam mengartikan 
lafazh nikah dengan "setubuh" sehingga persetubuhan haram 
(zina) disamakan statusnya dengan persetubuhan halal adalah 
terdapat pada masalah-masalah berikut: 

I. Jika seseorang mempunyai tiga oraog isteri kemudian ia 

berzina dengan seorang wanita, masih bolehkah ia kawin 
dengan wanita lain? Tentulah 1nasih boleh, karena wanita 



yang dizinahinya itu tidak dapat dipandang sebagai isteri 
yang keempat. 

2. Jika seorang wanita yang telah ditalak tiga berzina dengan 
laki-laki lain, sahkah ia kawin lagi dengan (bekas) 
suaminya yang pertama? Sudah tentu tidak sah, karena 
persetubuhannya dengan laki-laki lain tersebut tidak 
dengan akad nikah yang sah. 

3. Sebab nuzul dari sesuatu ayat tidak dapat dipisahkan dari 
maksud ayat tersebut, sedangkan turunnya ayat: 

jelas disebabkan adanya orang-orang yang hendak 
melangsungkan akad nikah dengan wanitajanda bapaknya. 

4. Menurut kaidah ushul fiqh Hanafi sendiri, larangan 
dengan sighat nahi tidak menyebabkan batalnya 
perbuatan yang dilarang, tetapi, sebaliknya, menunjukkan 
keabsahannya, hanya saja haram atau makruh 
melakukannya. Jadi, menurut kaidah tersebut, semestinya 
menyetubuhi wanita yang telah disetubuhi oleh si bapak 
melalui akad nikah atau dengan zina atau dengan milk a/

yam in hukumnya adalah sah. Akan tetapi, hal tersebut 

temyata tidak dipandang sah oleh Hanafi sendiri walaupun 
wanita tersebut, sesudah berlangsung akad nikah, tidak 

disetubuhi oleh si bapak. 

Kelemahan pendapat Ibnu Hazrn yang menggunakan arti nikah 

dalam ayat: 

dengan dua arti secara bersyarikat, yaitu "setubuh" dan "akadn 

adalah sebagai berikut: 
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Menurut ushulfiqh, Jafazh yang mempunyai arti asli lebih 
dari satu arti tanpa qarinah yang 111enentukan arti mana yang 
dikehendakinya, Jafazh tersebut menjadi mujmal, yakni titik terang 
indikasi (makna, maksud)nya. OJeh karena itu, ia tidak dapat di
jadikan daliJ seJama tidak ada mubayyin. Selain itu, tidak dapat 
diterima tentang berlakunya hukum terhadap si bapak di mana ia 
boleh mengawini wanita yang dizinahi oJeh si anak namun tidak 
sebaliknya, karena sesuatu hukum itu biasanya berlaku timbal 
baJik. Demikian pula, keluhuran budi pekerti tidak membenarkan 
kebo1ehan bagi si bapak untuk menikahi wanita yang telah 
disetubuhi oleh si anakjika telah dianggap bahwa agama telah 
melarang si anak, secara nash, untuk menikahi wanita yang telah 
disetubuhi oleh si bapak. 

Berhubung adanya kelemahan-kelemahan pada masing
masing golongan dalam mengartikan lafazh nikah, maka tentang 
masalah perzinahan apakah ia menetapkan (menyebabkan) 
hurmat al-musaharah atau tidak, ada baiknya dipertimbangkan 
pendapat sebagian Syi'ah Imamiyah (pendapat golongan kelima) 
(Sumber: Ibrahim Hasen, Fiqh Perbandingan Masalah 
Pernikahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). 

b. Hukum Perkalvinan di Indonesia 

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1Tahun1974 
tentang Perkawinan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk lingkup yang 

terbatas, PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, membawa nuansa baru 
dalam pemikiran hukum di Indonesia yang di dalam kitab-kitab 

fiqih belum dibicarakan, atau dalam hal-hal tertentu belum ada 

penegasan secara ekspl is it. 



Kemudian pada akhir tahun 1989 juga disusul dengan Iahirnya 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
UU yang terdiri dari tujuh bab dan I 08 pasal ini memang lebih 
banyak mengatur soal keberadaan Pengadilan Agama, Susunan, 
Kekuasaan, dan Hukum Acara ini, sejauh hukum materilnya masih 
mengacu kepada kitab-kitab fiqih tertentu yang dipandang 
mu 'tabarah, dan kepada UU Perkawinan ·serta peraturan or
gan ik di bawahnya. Tahun 1991 ditetapkan Kompilasi Hukum 
Islam, dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor I Ta
hun 1991 sebagai sebuah konsensus ulama, yang disepakati sebagai 
landasan hukum yang kokoh dan mandiri bagi keberadaan lembaga 
Peradilan Agama. 

Di bawah ini akan dikemukakan ide-ide pembaruan yang 
terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompi lasi Hukum Islam. Ada 
enam prinsip dalam UU Perkawinan, yaitu: 

I. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Pasal 1 UUP menyatakan: 
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam 
rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan: "Perkawinan 
menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", 
dan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rum ah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". 

2. Ukuran sah tidaknya perkawinan adalah hukum agama, 

dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau 
Penghulu. Pasal 2 UUP menyatakan: "(l) Perkawinan 
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adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing
masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap
t i ap perkawinan dicatat menu.,-ut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku". Pasal 4-7 KHI 
dinyatakan lebih tegas sebagai berikut: Pasal 4 

menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabi/a 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasa/ 
2 ayat (1) UU Nomor I Tahun 1974 tentang 
Perkmvinan". Pasal 5 1nenyatakan: "( 1) Agar terjamin 
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan 
tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946jo. Undang
Undang Nomor 23 Tahun 1954". Pasal 6 menyatakan: 
"(I) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, slftiap 
perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di 
bawah pengawa_san Pegawai Pencatat Nikah; (2) 

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan 
hukum,,. Pasal 7 menyatakan: "(I) Perkawinan hanya 
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah; (2) Dalam ha/ perkawinan 

tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapal 
diajukan isbat nikahnya ke Pe-ngadilan Agama". 

3. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya 

dibenarkanjika dilakukan atas izin isteri dan Pengadilan. 
Pasal 3-4 UUP menyatakan: Pasal 3 UUP menyatakan: 
"(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang 

pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang 



wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;. (2) 

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami 
untuk beristeri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". 
Pasal 4 UUP menyatakan: "(I) Dalam ha/ seorang suami 
akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) VU ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristeri /ebih dari 
seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat 
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
(3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 57 
KHI)". Sementara Pasal 5 5 KHI menyatakan: "( 1) 

Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang 
bersamaan terbatas hanya sampai empat isteri; (2) 

Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus 
mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak
anaknya; (3) Apabila syarat utama yang disebut pada 
ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang 

beristeri lebih dari seorang". Memperhatikan Pasal 55 

KHI ini seakan-akan diterapkan prinsip yang terbalik dari 

UU Perkawinan, meskipun hakikatnya sama, yaitu bahwa 

prinsip perkawinan adalah monogami. 

4. Usia cal on mempelai tel ah dewasa (masak j iwa dan 

raganya, 21 tahun, dan izin kedua orang tua bagi 19 tahun 

untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) (Pasal 6-7 

UUP jo. Pasal 15 KHI). Pasal 15 KHI mengungkap tujuan 
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yang lebih jelas, "(I) Untuk kemaslahatan keluarga dan 
run1ah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan 

ca/on mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalam Pasal 7 UV Nomor 1 Tahun 1974, 
yakni ca/on suami sekurang-kurangnya berumur 19 
tahun dan ca/on isteri sekurang-kurangnya berumur 
16 tahun". 

5. Perceraian dipersulit (Pasal 3 8-40 UUP jo. Pasal 113-
116 KHI). Pasal 38 menyatakan bahwa: "Perkawinan 
dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) 

atas keputusan Pengadilan", dan Pasal 39 yang berbunyi: 
"(I) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 
pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup 
alasan;bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun 
sebagai suami isteri" (I ihat Pasal 113- I 1 5 KHI). Pasal 
116 KHI menyatakan: "Perceraian dapat terjadi karena 
alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat 
zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan Iain 
sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak 
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar kemampuannya; (c) salah satu pihak 

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; ( d) salah 
satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewaj ibannya sebagai suami atau 

isteri; (f) antara suami isteri terus-menerus terjadi 



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) suami melanggar 
taklik talak; dan (h) peralihan agama atau murtad yang 
menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah 
tangga". 

6. Dikembangkan prinsip musyawarah suami isteri (Pasal 
30-34 UUP jo. Pasal 77-79 KHI). Pasal 30 UUP berbunyi: 
"Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar 
dari susunan masyarakat"; Pasal 31 berbunyi: "( 1) Hak 
dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak 
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 
dan pergaulan hidup dalam masyarakat; (2) Masing
masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum; (3) Suami adalah kepala ke/uarga dan isteri 
ibu rumah tangga"; Pasal 33 berbunyi: "Suami isteri 

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan /ahir batin yang satu 

kepada yang lain". 

Selain dari prinsip-prinsip tersebut ada enam syarat lain: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua 

calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua. 

3. Jika salah satu orang tua sudah meninggal atau tidak 

mampu, dapat diberikan oleh yang mampu. 
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4. Jika keduanya telah meninggal atau tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali atau 
yang memeliharanya. 

5. Perbedaan pendapat dari wali atau memelihara, izin dapat 
diberikan Pengadilan yang mewilayahinya. 

6. Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan 
dengan hukum agamanya. 

Memperhatikan prinsip dan syarat-syarat tersebut, hal-hal yang 
perlu dikomentari antara lain adalah: 

Perta111a, Pencatatan Perkawi11an. Sebagaimana diketahui 
bahwa di dalam kitab-kitab fiqih belum ada, untuk mengatakan 
tidak ada, yang membicarakan pentingnya pencatatan oleh petugas 
yang diserahi wewenang oleh pemerintah (ulu al-amri), yaitu 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu untuk orang Islam 
dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi selain pemeluk Islam. Boleh 
jadi hal ini karena pada waktu kitab-kitab fiqih itu ditulis, tingkat 
amanah kaum Muslim in relatiftinggi. Sehingga kemungkinan 
menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesat atau 
sementara, yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan 
dan merugikan pihak lain, relatif kecil. Pernyataan ini ten tu tidak 
dimaksud menggeneralisir bahwa sekarang ini tingkat amanah 

masyarakat itu sudah luntur. Namun pemerintah sebagai 
penjelmaan dari fungsi ulu al-amri yang menurutAbu al-Hasan 

al-Mawardy memiliki dua fungsi, yaitu fi harasah al-din (rnenjaga 

aga-ma) dan fi siyasah al-dunya (mengatur urusan dunia) berhak 
untuk dipatuhi oleh warga negaranya, sepanjang Negara atau 
Pemerintah tersebut tidak mengajak kepada-kemungkaran dan 

mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Negara, atau dalam 

batas-batas tertentu Pemerintah, berkewaj iban mempersiapkan 
peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi jangan 



sampai terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak 
terutama pihak perempuan. Sejalan dengan kaidah yang 
dirumuskan oleh Imam al-Syafi' i, tasarruf al-imam 'ala al
ra 'iyyah manut bi al-maslahah [tindakan pemimpin (pemerintah) 
untuk kepentingan rakyatnya, adalah guna mewujudkan 
kemaslahatan]. 

Sementara itu, di sebagian masyarakat masih terdapat 
anggapan kuat bahwa nikah sirri atau tanpa pencatatan PPN 
adalah sah menurut agama. Ahmad Rafiq dalam Pembahaaruan 
flukum Islam di Indonesia berpendapat, nikah siri tersebut hanya 
sah menurut fiqih, tidak atau belum sah menurut agama. Mengapa 
de-mikian? Pesan yang dibawa oleh agama adalah universal di 
bawah prinsip rahmatan Ii al- 'alamin, artinya segala tindakan 
manusia hanya dapat dibenarkan menggunakanjustifikasi agama, 
sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, Ii 
tahqiq masalih al- 'ammah, bukan kemasalahatan yang bersifat 

perorangan atau kasuistik. 

Ini berbeda dengan fiqih yang diformulasikan oleh fuqaha 

yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja, jika 
pendapat seorang ulama dahulu mendatangkan kemaslahatan,j ika 
diterapkan dalam kondisi sekarang akan menimbulkai:i 
kemudaratan. Oleh karena itu harus dibedakan, tidak 
dipertentangkan. Apalagijika didukung data-data faktual, bahwa 

perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan kesengsaraan 

bagi pihak isteri yang ditinggal suaminya tanpa tanggungjawab 

yang jelas. Maka, dengan santun Amir Syarifuddin dalam 

Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam memberi 

komentar bahwa bukan fiq ih yang tidak relevan, tetapi kesalahan 

itu berada pada orang-orang yang mene1npatkan fiqih yang ditulis 

untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang. 

"f':) 



Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa pencatatan 
hanya bersifat administratif. lni membawa implikasi yang tidak 
menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan Islam 
Indonesia. Padahal j ika di lacak landasan metodologinya, cukup 
jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan prinsip 
n1asa/ahat a/-mursalah (public interest). Menurut al-Syathibi, 
metode masalahat a/-mursalah sesungguhnya dalil qath 'i, yang 
dibangun atas dasar metode induksi (istiqra 'i). 

Dapat digambarkan, bagi isteri dan anak-anaknya,jika suatu 
saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak 
diketahui entah di mana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, 
apalagi nafkah batin,jika tidak ada salinan Akta Nikah, maka 
isteri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan 
untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila 
ada salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan 
manakala hak-haknya diterlantarkan. 

Kedua, Usia Kawin dan Persetujuan Kedua Ca/on 

Me111pelai. Secara tekstual syariat Islam maupun kitab-kitab fiqih 
t.idak menjelaskan adanya batas usia kawin. Ini tidak berarti 
pembatasan usia kawin dalam hukum· Islam Indonesia, 19 tahun 
untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, tidak dikehendaki 
oleh ajaran Islam. Pembatasan usia kawin ini dimaksudkan agar 
amanat dan firman Allah (QS. Al-Nisa/4: 9) agar manusia lidak 
meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Dan salah 

··c::aha itu, adalah bahwa perkawinan dilakukan hanya oleh 
- vang sudah masakjiwa dan raganya, dan masing-

1'an persetujuannya. Jadi, interpretasi 

Jalah bentuk reformulasi atas ketentuan 

sesuaikan dengan tuntutan kehidupan 

.gurangi prinsip dan tujuan syar 'i nya. 



Kalaupun masih banyak pendapat yang menyandarkan kepada 
tindakan Rasulullah saw. ketika beliau menikahi Siti Aisyah dalam 
usia masih bel ia, hendaknya di I ihat sebagai pekecual ian a tau 
kekhususan. Se lain itu firman Allah (QS. Al-Nisa/4: 6) dengan 
sangat tegas menyatakan: "Dan ujilah anak-anak yatim itu 
sampai mereka cukup umur untuk kawin''. Maksud kata 
balaghu al-nikah menurut para ulama adalah dewasa. Amir 
Syarifuddin menjelaskan bahwa ayat tersebut selama ini dipahami 
hanya dalam konteks kepemilikan dan pengelolaan harta benda 
bagi anak yatim. Iajuga mengutip Surat al-Baqarah/2: 282 yang 
mafhum mukhalafah-nya, kontrak utang piutang saja sudah 
disyariatkan untuk dituliskan, maka akan lebih baik kalau kontrak 
yang mengikatkan antara manusia dengan manusiajuga dituliskan. 
Agaknya yang lebih tepat bukanlah majhum mukhalafah, tetapi 
dapat digunakan qiyas aulawi. Ditinjau dari berbagai segi, 
perkawinan yang oleh al-Quran disebut sebagai perjanjian suci 
(mitsaqan ghalizhan) jauh lebih penting untuk diutamakan 

pencatatannya. 

Kendatipun demikian, pembatasan ini pada tingkat praktek 
penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik 
memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera 
dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari 'ah, untuk 

menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, 
misalnya terjadinya perzinahan, maka perkawinan tetap dapat 

dilangsungkan dengan izin orang tua, atau dispensasi dari 

Pengadilan. 

Ketiga, Izin Poligami. Izin poligami dari Pengadilan Agama 

atas dasar persetujuan isteri adalah manifestasi dari firman Allah 

(QS. Al-Nisa/3: 3): "D'an jika kalian khawatir tidak bisa 

berbuat adil kepada isteri-isteri, hendaklah kawini seorang 
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perempuan saja". Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 
tindakan tidak adil suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, 
maka izin tertulis dari Pengadi Ian Agama merupakan upaya hukum 
yang meskipun kelihatannya bersifat administratif, ia memiliki 
fungsi sosial preventif sangat besar. Seperti kaidah ushul al-fiqh: 

"dar 'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masa/ih" yang 
artinya menghindari kerusakan/kemudaratan didahulukan daripada 
1nemperoleh kemaslahatan. Fungsi ini biasanya baru terasa dan 
kelihatanjelas ketika pihak isteri atau anak-anak ditinggal suami 

tanpa tanggungjawab yangjelas. Jika tidak ada izin tertulis dari 
pengadi Ian dan secara otomatis perkawinan (pol igami) terse but 
tidak dicatat, mereka tidak memiliki sarana untuk menuntut hak
hak dan keadilan mereka ke Pengadilan, baik bagi isteri yang 
ditinggal pergi suaminya maupun bagi anak-anaknya. Akan tetapi, 

kalau isteri memiliki sakinan Akta Nikah (poligami), ada sarana 

hukum bagi mereka untuk mengajukan tuntutan/gugatan ke 
pengadilan. 

Keen1pat, Perceraian Harus Dilakukan di Depan Sidang 
Pengadilan. Bahkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI untuk 

melakukan perkawinan dan perceraian harus mendapat izin dari 

atasannya. Jni dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak 

semena-mena menggunakan kata talak atau cerai. Lebih-lebih, 

misalnya, ada riwayat yang diidentifikasi sebagai hadits: "Tiga 

ha/ yang jika dilakukan dengan gurauan juga jadi (berakibat 
hukum) dan dengan gurauan juga jadi (berakibat hukum), 

yaitu nikah, cerai, dan rujuk". Pengaturan tersebut 

dimaksudkan agar suami-suami lebih berhati-hati tidak mudah 

secara emosional dalam mengucapkan kata-kata cerai atau talak 

sebagai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di antara 

mereka. Demikianjuga masih adanya pandangan konvensional 



bahwa talak adalah wewenang penuh suami. Sehingga dengan 
demikian, secara bertahap anggapan yang salah tersebut dapat 
diubah, karena perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang 
perlu dipertahankan keutuhannya. Dan isterijuga memiliki hak 
untuk menuntut cerai,jika suami melakukan tindaakan sewenang
wenang. Yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah agar 
masing-masing memahami tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya. 

Secara metodologis, ketentuan izin pengadilan bagi suami yang 
akan melakukan poligami adalah menggunakan metode maslahat 
mursalah. Karena ketentuan al-Quran dan al-Sunnah lebih 
bersifat kualitatif, bahwajika khawatir tidak bisa berbuat adil, 
maka kawinilah seorang isteri saja. Di sinilah UU Perkawinan 
merinci berbagai alasan dibenarkannya pengadilan mengeluarkan 
izin, apabila si suami memang secara lahiriah mampu berbuat adil, · 
melalui misalnya keterangan daftar gaji yang diketahui oleh 
bendahara, atau sekurang-kurangnya adajaminan bahwa ia akan 
mampu berbuat adil. Jadi, sasaran izin pengadilan ini adalah untuk 
merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar, daripada hanya 

memenuhi keinginan suami. 

Kelima, semua tindakan hukum yang merupakan upaya
upaya untuk mewujudkan perkawinan dengan segala akibat 
hukumnya. Seperti masalah perjanjian perkawinan, termasuk di 
dalamnya taklik talak, pengaturan pencegahan, pembatalan 

perkawinan, dan ketentuan tentang harta bersama. Demikianjuga 

adanya ketentuan hukuman pidana bagi pelanggaran terhadap 

ketentuan dalam UUP maupun Peraturan Pemerintah tentang 

pelaksanaan UU Perkawinan. 

Dalam buku Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: 

Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari 
Kitab-kitab Fikih dijelaskan bahwa dibandingkan dengan 
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perundang-undangan di negara-negara Muslim lainnya, Indonesia 
relatiflamban, baik dilihat dari substansi gagasan maupun kurun 
\Vaktu pengundangannya. Disebutkan bahwa ada selisih waktu 
20 tahunan Indonesia ketinggalan dalam merumuskan perundang
undangan yang mengatur masalah ini. Jika rata-rata negara lain 
pembaruan telah dimulai pada tahun 50-an, Indonesia baru dimulai 
pada tahun 70-an. 

Dalam substansi gagasan pembaruannya, dapat dilihat 
misalnya dalam Hukum Keluarga Tunis, yang lebih spektakuler. 
Di dalamnya ditegaskan adanya larangan poligami, dan ditetapkan 
bahwa pernikahan yang sudah ada menjadi penghalang (mani' 

al-nikah). Dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan 
hukuman penjara satu tahun dan denda 240.000 Pranc. Di 
Pakistan misalnya, perkawinan yang tidak dicatat membawa akibat 
hukum tidak sahnya perkawinan terse but. Dan masih banyak hal
hal lain yang menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan 
hukum di Indonesia (Sumber: Ahmad Rafiq, Pembaharuan 
Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001; M. 
Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution, ed., Hukum Keluarga 
di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan 
Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, Jakarta: 

Ciputat Press, 2003). 

c. Hukum Islam dan Ad at: Kasus Ta'liq Thalaq 

Metode perceraian yang umum berlaku dalam ikatan 

perkawinan orang-orang Islam di Indonesia adalah melalui institusi 

talak, di mana suami dapat menceraikan isterinya sesudah usaha

usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk 

mengkonsiliasikan pasangan suami isteri tersebut tidak menemui 



hasil yang me-muaskan. Namun begitu, cara lain untuk mengakhiri 
kehidupan perkawinan bukannya tidak umum untuk dilakukan. 
Dalam Pasal 38, Hukum Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 ), d isebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat 
dilepaskan melalui satu dari tiga cara: karena kematian, perceraian 
atau keputusan pengadilan. Oleh karenanya seseorang 
mendapatkan bahwa ada dua cara untuk mengakhiri perkawinan 
lewat campur tangan pengadilan, yaitu, melalui proses khulu' di 
mana isteri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya 
sebagai imbalan dari kemerdekaan yang bakal ia peroleh atau 
melalui perceraian yang disyaratkan yang secara umum dikenal 
dengan istilah taklik talak, yang berasal dari istilah Arab ta 'liq 
thalaq. 

Di Indonesia, merupakan hal yang biasa bagi suami Muslim 
untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai suatu ikatan 
perkawinan, di manamengajukan bahwa,jika ia menyakiti isterinya 
atau tidak menghiraukannya selamajangka waktu tertentu, maka 
pengaduan isteri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan 
si isteri tersebut terceraikan. Karakater yang unik Indonesia, 
syarat-syarat yang digantungkan untukjatuhnya suatu perceraian 
secara umum diucapkan pada setiap perkawinan tidak lama setelah 
penandatanganan kontrak perkawinan tersebut dilakukan. 
Walaupun perceraian yang digantungkan kepada syarat tertentu 
ini, sebagai alat pembubaran perkawinan, tidak secara eksplisit 

disebutkan dalam Hukum Perkawinan Indonesia atau peraturan 

pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), 

prakteknya yang umum dalam masyarakat menunjukkan 

kedalaman landasannya dalam masyarakat. Memang, tidaklah 

jelas kapan mode perceraian yang unik ini pertama kali 
dipraktekkan. Seorang ilmuwan Belanda, Jan Prins, sudah 

mengklaim pada tahun 1951 bahwa institusi taklik ini, yang 
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cenderung untuk mempertahankan beberapa hak tradisional isteri, 
berasal dari dekrit yang dikeluarkan oleh seorang Raja Mataram 
pada abad ketujuh belas Masehi. Jika hal itu benar, maka ini, 
menurut pandangannya, mengindikasikan suatu fenomena bahwa 
hukum Islam tidaklah superfisial sifatnya dalam sentral 
masyarakat Musi im Jawa sejak beberapa abad yang lalu, 
sebagaimana yang sering diduga sebelumnya. Namun sayangnya, 
di sini ia tidak menyertakan berbagai sumber rujukan yang layak 
untuk sampai kepada suatu kesimpulan yang pasti mengenai asal 
muasal dari institusi ini. Namun demikian, terminologi Arab yang 

digunakan untuk mendeskripsikan metode perceraian ini 
membuktikan bahwa hukum Islam memang telah memberikan 
pengaruh yang besar dalam hukum keluarga Islam di Indonesia 
sejak awal sejarah negeri ini. Pada masa Belanda, perceraian 
yang disyaratkan ini merupakan praktek hukum yang umum 
dilakukan dalam masyarakat. Untuk mengatur aplikasinya, 

pemerintah kolonial kemudian pada saat itu mengeluarkan 
Staatsblad 1882 No. 152, suatu ordonansi yang kemudian 
di lanj utkan oleh pemerintah Indonesia untuk dipertahankan dan 
dimodifikasi sedemikian rupa pada tahun-tahun berikutnya, hingga 

munculnya peraturan yang paling akhir dari Menteri Agama No.2 
Tahun I 990, di mana taklik talak ini diatur dengan seterperinci 

rnungkin. 

Kaj ian terhadap bentuk institusi taklik talak ini, membuktikan 

adanya percampuran elemen-elemen yang diderivasikan dari 

hukum Adat dan Islam. Walaupun pengaruh hukum Islam dalam 

hal ini bersifat dominan, namun peran hukum Adat dalam rangka 

menjadikan taklik talak sebagai a lat yang efektifbagi wanita untuk 

mengakhiri ikatan perkawinannya tampak sangatjelas. Demikian 
pula dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi atas dasar 

terpenuhinya beberapa syarat tertentu. Para cendekiawan Muslim 



telah lama memperdebatkan sejauh mana lembaga perceraian 
yang digantungkan pada syarat tertentu ini dapat di-praktekkan 
sebagai metode yang sah untuk melepaskan ikatan perkawinan. 
Pro dan kontra dalam hal ini pun memang tak tere-lakkan 
sebagaimana yang biasa terjad i dalam masalah-masalah baru 
lainnya dalam hukum Islam. Beberapa ahli hukum, misalnya Ibn 
Hazm, berpendapat bahwa semua bentuk taklik talak adalah tidak 
valid dan tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum suatu 
perkawinan karena, sebagai sebuah institusi, taklik talak ini tidak 
diatur baik oleh al-Quran maupun Sunnah. Namun demikian, 
sebagian besar ahli hukum mempunyai pendapat yang sama bahwa 
perceraian yang digantungkan kepada syarat ini, baik itu ta 'liq 

qasami (yang dilakukan melalui sumpah) atau ta 'liq syarthi (yang 
dilakukan tanpa adanya ~uatu sumpah tetapi melalui suatu syarat 
yang umum), adalah metode yang valid un-tuk mengakhiri 
perkawinan karena suami, yang mensyaratkan perceraiannya 
kepada suatu kondisi tertentu, tidak menceraikan isterinya semata
mata karena pengucapan ta 'liq, tetapi menunda perceraiannya 
tersebut hingga kondisi-kondisi yang disebutkan terpenuhi. 

Elemen yang diambil dari hukum Adat yang secara jelas 
berperan di sini adalah pengakuan atas hak isteri untuk mengajukan 
perceraian, suatu bentuk yang sudah lama ada dalam hukum 

perkawinan Islam Indonesia. Adanya fakta bahwa taklik talak 
tergantung pada kerelaan isteri, atau tidak, untuk terjadinya suatu 

perceraian, kekuasaan yang diberikan kepada si isteri dalam 

institusi ini dengan demikian tidak bisa disangkal lagi. Posisi dari 

partner perempuan ini diperkuat lagi oleh kecenderungan yang 
umum dari hukum Adat untuk memberikan status yang kurang 

lebih sama antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan. 

Kalau hukum Islam mengajarkan bentuk perceraian oleh isteri 

melalui institusi khulu ', sifat egalitarian yang dikemukakan oleh 
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hukum Adat berperan sebagai pelengkap dalam institusi Islam 
taklik talak. Dalam hal ini, status isteri dengan mudah 
diseimbangkan dengan suaminya dalam hal perceraian. Dengan 
demikian, institusi Islam taklik talak, yang menunda perceraian 
sen1ata-mata atas dasar-dasar syarat yang diucapkan dalam 
formula taklik semata, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga 
institusi taklik talak Indonesia menj ad i tergantung sepenuhnya 
pada kerelaan isteri. 

Walaupun eksistensi taklik talak ini dalam hukum Indonesia 
sering menjadi topik perdebatan di antara para ahli, di mana 
beberapa di antara mereka masih dipengaruhi oleh sifat pro dan 
kontra dari argumen yang diajukan oleh para ahli hukum Islam 
mengenai hal ini, sebagian besar dari mereka setujua bahwa 
lembaga taklik talak ini memang merupakan sarana yang sangat 
efektif untuk memberikan per I indungan_ bagi isteri dari sikap 
semena-mena pihak suami. Ide untuk melindungi isteri dalam 
kehidupan perkawinan inilah yang mendorong pemerintah untuk 
mempertahankan institusi ini. Dalam rangka menjaga prinsip 
perkawinan, yaitu meyulitkan terjadinya perceraian, pemerintah 
Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas dan memodifikasi 
institusi ini sejalan dengan misi yang dibawa oleh hukum Islam 
maupun Adat. Jika dalam era Belanda peraturan tentang taklik 
talak memasukkan unsur-unsur penganiayaan dan pelecehan yang 
dilakukan oleh suami, era nasional ini telah menyaksikan beberapa 
bentuk improvisasi terhadap lembaga ini karena keinginan yang 
sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menghindari adanya 
penyalahgunaan. Maka, terlihat, misalnya, dalam reformulasi taklik 
talak pada tahun 1950, bahwa tindakan memukul isteri merupakan 
satu-satunya tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk 

pelecehan, dan karenanya dapat menjadi dasar untukjatuhnya 
perceraian. Sejak tahun 1956, klausa yang sangat spesifik ini telah 



dikembangkan kepada bentuk yang lebih umum "menganiaya 
isteri" sehingga tindakan apapun yang mendorong kepada 
pelecehan fisik terhadap isteri menjadi dasar yang kuat untuk 
perceraian oleh pihak isteri. Sejalan dengan tujuan hukum 
perkawinan untuk tidak membuat perceraian sebagai suatu hal 
yang mudah untuk dilakukan, Kompilasi hukum Islam kemudian 
memandang taklik talak ini bukan sebagai alasan perceraian, tetapi 
lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanj ian perkawin-an yang 
dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta 
bahwa taklik talak ini dikategorisasikan dalam Kompilasi bukan di 

bawah bab tentang perceraian (Pasal XVI), tetapi justru berada 

di bawah bab tentang perjanjian perkawinan (Pasal VII). Lebih 
dari itu, Pasal 46, Paragraf 2 dari Kompilasi terse but mengatur 

bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi, j ika syarat yang 

ada dalam taklik talak dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada 

pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh si isteri 

kepada Pengadilan Agama. Sejalan dengan pasal ini, maka 

dapatlah dikatakan bahwa Kompilasi pada kenyataannya tidak 

berlawanan dengan hukum Adat, bahkan, sesungguhnya ekuivalen 

dengan nilai-nilai daerah yang terkandung dalam Adat (Sumber: 

Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di 

Indonesia, Jakarta: INIS, I 99.8). 

d. Hukum Nikah Mut'ah 

Yang dimaksud dengan nikah mut 'ah ialah suatu akad yang 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: ( 1) Sighat ijab dengan lafazh 

yang berarti kawin atau dengan lafazh mut 'ah yang berarti 

bersedap-sedapan; (2) Tanpa wali; (3) Tanpa saksi; (4) Di dalam 

akad terdapat ketentuan berupa pembatasan waktu; umpama, satu 

hari, satu minggu, satu bulan, dan sebagainya. Menurut Imamiyah, 
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1nasa mut 'ah tidak melebihi 45 hari; (5) Keharusan menyebut 
n1ahar (n1as ka\vin) dalam akad; (6) Anak dari nikah mul 'ah 
men1punyai kedudukan seperti anak dari nikah biasa; (7) Antara 
suami dan isteri tidak saling mewarisijika tidak disyaratkan dalam 
akad; (8) Tidak ada talak sebelum masa berakhir; (9) lddah dua 
kali haid; dan (I 0) Tidak ada nafkah iddah. Demikian yang 
dinamakan nikah mut 'ah. 

Nikah mut 'ah berbeda dengan nikah biasa. Perbedaan esensi 
antara nikah mut 'ah dengan nikah biasa terletak pada hal-hal 
sebagai berikut: (I) Dal am nikah biasa tidak sah menggunakan 
lafazh mut 'ah; (2) Dalam nikah biasa tidak sah adanya syarat 
pembatasan waktu; (3) Dalam nikah biasa sunnah menyebutkan 
mas kawin di dalam akad; (4) Dalam nikah biasa otomatis suami 
isteri saling mewarisi; (5) Dalam nikah biasa lafazh talak 
memutuskan akad; dan (6) Dalam nikah biasa iddah wanita tiga 
kal i haid/suci. 

Nikah mut 'ah terkenal juga dengan istilah "akad kecil,,. 
Menurut sebagian ulama, nikah mut 'ah terkenaljuga dengan istilah 
"nikah sementara", yakni terbatas dengan waktu. Sedangkan 
sebagian ulama yang lain memandang bahwa ada perbedaan 
antara nikah sementara dengan nikah mut 'ah. Pada "nikah 
1nut 'ah" tidak dipergunakan di dalam ijab-qabul lafazh nikah 

atau lafazh yang sam artinya dengan nikah, tetapi secara khusus 
dipergunakan ;afazh mut 'ah atau yang sama artinya. Sebaliknya 

pada "nikah sementara" dipergunakan lafazh nikah atau yang sama 

artinya. 

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa 

pada permulaan Islam nikah mut 'ah haram hukumnya. Demikian 

juga, tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa hukum 



haram tersebut telah dinasakhkan, dengan arti bahwa hukum nikah 
mut 'ah dibolehkan sesudah diharamkan. 

Kemudian barulah terjadinya perbedaan pendapat "tentang 
adanya riwayat yang menasakhkan hukum kebolehan nikah 
mut 'ah itu". Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat 
di antara para ulama tentang hukum nikah mut 'ah tersebut atas 
dua pendapat: Pertama, haram secara mutlak dan kedua, halal 
secara mutlak, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Pendapat Pertama, yaitu golongan yang memandang haram 
nikah mut 'ah secara mutlak. Mereka terdiri atas kalangan sahabat 
yang di antaranya lbnu Umar dan lbnu Abi Umrah al-Anshari; 
dan dari ulama Muta 'akhkhirin adalah Abu Hanifah, Malik, 
Syafi' i, dan lain-lain yang selanjutnya disebut Jumhur Ulama. 
Dalil yang dipegang oleh golongan ini adalah sebagai berikut: 

1. Firman Allah dalam Surat al-Mu'minun/23 ayat 5-6: 

Di antara sifat orang Mukmin itu mereka yang 
meme/ihara kemaluan kecuali terhadap isteri atau 
jariah mereka, maka mereka tidak mendapat cercaan 

Tuhan (QS. Al-Mu 'minun/23: 5-6) .. 

Ayat ini jelas mengµtarakan bahwa hubungan kelamin 
hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai 
isteri atau jariah. Sedangkan wanita yag diambil dengan 
jalan mut 'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai 

jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut 'ah bukan akad 
jual beli. Ia tidak berfungsi sebagai isteri karena akad 
mut 'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut: 

a. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi 

sebab memperoleh harta warisan. 
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b. Jddah mut 'ah tidak seperti iddah nikah biasa. 

c. Dengan akad nikah menjadi kuranglah hak seorang 
dalam hubungannya beristeri empat. Sedangkan tidak 
demikian halnya dengan mu/ 'ah. 

d. Dengan meiakukan mut 'ah. seseorang tidak dianggap 
menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan 
jalan mu/ 'ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab 
1nut 'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai 
isteri dan tidak pula berstatus jariah. Karena itu, 
orang yang melakukan mut 'ah termasuk di dalam 
firman Allah: 

Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka 
adalah orang yang melampaui batas (QS. A/
Mu 'ininun/23: 7). 

2. Had its-had its yang menunjukkan kebolehan mut 'ah telah 

dinaskhkan, yaitu antara lain hadits yang diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Muslim dari Sabrah al-Juhani dari 
bapaknya bah-wa Rasulullah bersabda: 

Wahai sahabatku, aku pernah membolehkan kamu 
melakukan mut 'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah 

mengharamkan mut 'ah itu sampai hari Kiamat. Karena 
itu, barang siapa yang ada padanya wanita yang 
diambilnya dengan jalan mut 'ah, hendaklah ia mele
paskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu 
yang telah kamu berikan kepada mereka. 

Jelaslah bahwa hadits yang diriwayatkan dari Sabrah ini 

menunjukkan bahwa kebolehan nikah mut 'ah telah 
dinasakhkan. 



3. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin 
Akwa' ra.: 

Dari Salamah bin Akwa' ra. ia berkata bahwa 
Rasulul/ah Saw. pernah memberikan kelonggaran 
pada tahun Autas mengenai mut 'ah selama 3 (tiga) 
hari, kemudian beliau melarangnya. 

Perkataan khashsh dalam hadits tersebut, menunjukkan 
bahwa mut 'ah itu dilarang, kemudian dibolehkan secara 
rukhsah. Hal mana menunjukkan bahwa kebolehan 
tersebut adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, 
kedudukan mut 'ah kembali dilarang oleh Rasulullah Saw. 
sebagaimana diketa-hui dari perkataan tsumma naha 

'anha dalam hadits tersebut. 

Bila memperhatikan ayat 5-7 dari Surat al-Mu'minun, 
demikian juga hadits Nabi tentang mut 'ah, jelaslah, 
menurut golongan ini, bahwa keadaan mut 'ah sebagai 
berikut: 

a. Pada awal Islam, hukum mut 'ah adalah halal. 

b. Kemudian kehalalan nikah mut 'ah tersebut dinasakh 

oleh ayat 5-7 Surat al-Mu'minun. 

c. Kemudian pada beberapa peperangan dibolehkan 
kembali secara rukhsah, di mana setelah hilang 
sebab-sebab rukhsahnya, mut 'ah kemudian dilarang 

kembali. 

d. Pada haji Wada' Rasulullah Saw. mempertegas lagi 

hukum haramnya nikah mut 'ah. 

Demikian dalil-dalil dan pandangan golongan yang 

memandang haramnya nikah mut 'ah. 
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Pe11dapat Kedua, yaitu golongan yang memandang halalnya 
nikah 111111 'ah secara mutlak. Golongan ini terdiri atas kalangan 
sahabat, di antaranya, Asma' binti Abu Bakar Siddiq, Jabir bin 
Abdullah, Ibnu Mas'ud, lbnu Abbas, Mu'awiyah, 'Amr bin Hurais, 
Abu Sa'id al-Khudri, Salamah dan Ma' bad. Dari Tabi'in, Tawus, 
Ata ', Sa' id bin Jubair, dan seluruh ulama fiqih Makkah serta 
golongan Syi'ah Imamiyah. Dalil yang dipegang oleh golongan ini 
adalah sebagai berikut: 

I. Firman Allah dalam Surat al-Nisa/4: 24: 

Dihalalkan bagimu wanita-wanita selain dari yang 
tersebut itu (denganjalan) mengambil mereka dengan 
harta kamu dengan cara yang baik (nikah), tidak 

dengan cara yang serong (zina). Maka, apa-apa yang 
kamu lakukan mut 'ah dengannya kepada mereka itu 
(yakni wanita-wanita selain yang tersebut itu) 

berikanlah kepada mereka mas kawinnya sebagai 

suatu kewajiban ... " (QS. Al-Nisa/4: 24). 

a. Firman Allah yang berbunyi an tabtaghu bi 
amwalikum yang artinya: "(dengan jalan) 

mengambil mereka dengan harta kamu", 

pengertiannya meliputi mengambil wanita untuk masa 
yang tidak terbatas (nikah) dan mengambil mereka 

untuk masa terbatas (mut 'ah). Kedua cara terse but 

termasuk dalam perkataan: wa uhilla lakum ma 
wara 'a dzalikum dalam ayat tersebut di atas. Hal 

demikian menunjukkan halalnya mut 'ah. 

b. Ayat ini khusus menerangkan tentang halalnya nikah 

mut 'ah berdasarkan riwayat yang menerangkan 

bahwa Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, dan Ibnu Jubair 

membaca ayat ini sebagai berikut: 



Maka sesualu yang kamu lakukan mu/ 'ah 
dengannya kepada mereka (yakni wanita-wanita 
selain yang disebut ilu} hingga masa yang telah 
ditenlukan, maka berilah kepada mereka ilu 
maskawin mereka sebagai sualu kewajiban. 

Qira'at lbnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, dan lbnu Jubair 
tersebut, meskipun tidak mutawatir, tidak seorang 
sahabat yang 1nembantahnya; hal demikian berarti 
menunjukkan kebenarannya. 

c. Ayat ini me1nerintahkan supaya membayar maskawin 
sesudah terjadi istima' (bersenang-senang). Hal 
demikian menandakan bahwa ayat ini adalah 
menunjukkan halalnya nikah mu/ 'ah. Sebab, pada 
pokoknya, keharusan membayar maskawin itu 
disebabkan oleh akad nikah. Kalau terjadi perceraian 
sebelum istima ', kewaj iban membayar maskawin 
hanya sebagian darijmnlah yang telah ditentukan. Dan 
apabila maskawinnya belum ditentukan kemudian 
terjadi perceraian sebelum dukhul, tidak ada 
maskawin. Jelasnya, akad semata-mata, yakni tanpa 

persetubuhan, tidak tennasuk dalam pengertian istima' 

sebagaimana dikehendaki oleh perkataan: 

famastamta 'tu1n dalam ayat ini. 

d. Jika ayat ini dipandang untuk menerangkan hukum 
nikah (bukan nikah mut 'ah), terjadilah berulang kali 

menerangkan suatu hukum dalam masalah yang satu 

(sama). Karena, hukum pernikahan, demikian juga 
tentang keharusan membayar maskawin, telah 

diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Hal seperti 

1rn tidak sejalan dengan ketinggian balaghah al-
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Quran. Tetapi kalau ayat ini dipandang untuk 
menerangkan hukum nikah mut 'ah, maka ini adalah 
suatu hukum baru, yang oleh karena itu, sebaiknya 
ayat ini diarahkan kepada hukum yang baru ini. 

2. Had its-had its sahih yang menunjukkan halalnya nikah 
1nut 'ah, antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Muslim dari Jabir yang berbunyi sebagai berikut: 

Kan1i pernah melakukan nikah mut 'ah dengan 

nlaskawinnya berupa kunna dan gandurn pada masa 

Rasulullah Saw. 

Had its ini jelas menunjukkan bahwa para sahabat Nabi 
telah melakukan mut 'ah pada masa Nabi masih hidup. 
Hal mana menunjukkan halalnya nikah mut 'ah. 

3. ljma' menunjukkan bahwa nikah mut 'ah itu halal 
hukumnya. Adapun anggapan yang 1nengutarakan bahwa 
hukum halalnya telah di-nasakh-kan statusnya adalah 
zhanni yang tidak mempunyai kekuatan untuk menentang 
dalil yang qath 'i, yaitu adanya ijma' terhadap halalnya 

nikah mut 'ah. 

Andaikan ada riwayat yang menasakhkan halalnua nikah 

mul 'ah, tentulah riwayat terse but diketahui secara mutawatir, 

karena Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Amran bin al-Husain 
menghalalkan nikah mut 'ah, yang berarti mereka menentang 
hukum agama (yaitu haramnya mut 'ah) yang statusnya 

mutawatir. Hal mana dapat membawa mereka kepada kekufuran, 

dan ini suatu hal yang tidak mungkin. 

Andaikata riwayat yang menasakhkan itu diketahui secara 

ahad, maka ia tidak mempunyai kekuatan untuk menasakhkan 



halalnya mut 'ah yang statusnya mutawatir. Apalagi riwayat
riwayat yang dianggap me-nasakh-kan halalnya nikah mut 'ah 
itu ternyata saling bertentangan. 

Demikian dalil-dalil serta pandangan golongan yang 
memandang halalnya nikah mu/ 'ah. 

Berkenaan dengan adanya dua golongan yang saling bertolak 
belakang di atas, Ibrahim Hosen dalam Fiqh Perbandingan 
Masalah Pernikahan menjelaskan, bahwa setelah melakukan 
kaj ian dan analisis terhadap masalah nikah mut 'ah ini, kiranya 
dapat dikemukakan di sini hal-hal sebagai berikut: 

1. Memang tidak ada perbedaan pendapat di antara para 
ulama ten tang halalnya nikah mut 'ah pad a masa 
permulaan Islam. 

2. Yang menjadi perselisihan ialah: Adakah halalnya nikah 
mut 'ah itu masih terus berlangsung atau tidak. 

Dalam masalah ini para sahabat terbagi atas enam 
golongan: (a) Golongan yang memandang tetap halalnya 
nikah mut 'ah; (b) Golongan yang memandang bahwa 
halalnya nikah mut 'ah telah di-nasakh-kan. Dengan 

demikian, tetap hukumnya haram sampai hari kiamat; (c) 
Golongan yang memandang halalnya nikah mut 'ah 

kemudian berpaling mengharamkannya; (d) Golongan yang 

abstain, yakni tidak memberikan pendapat apa-apa 
(tawaqquf); (e) Golongan di mana terdapat perselisihan 

riwayat tentang pendirian mereka itu. Ada riwayat yang 

mengatakan bahwa golongan tersebut mengharamkan, 

sedang riwayat lainnya mengatakan bahwa golongan 

tersebut menghalalkan nikah mut 'ah; dan (f) Golongan 

yang me-mandang bahwa kebolehan nikah mu! 'ah itu 

adalah pada keadaan darurat. 
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3. Menurut kaj ian Imam Nawawi, akad nikah mut 'ah itu 
dihalalkan sebelum peperangan Khaibar, kemudian 
diharamkan pada peperangan ini. Kemudian dihalalkan 
pada peperangan pembukaan kota Makkah yang terkenal 
dengan tahun Autas; dan akhirnya, sesudah tiga hari, 
diharamkan untuk selama-lamanya. Akan tetapi, kalai 
diteliti, riwayat yang mengharamkan untuk selama
lamanya ini adalah riwayat dari Sabrah al-Juhni saja; 
riwayat terse but, sekal ipun sahih, tidak mutawatir. 

Andaikata terdapat ijma 'tentang keharaman nikah mut 'ah 

setelah dihalalkan, Imam Nawawi sendiri berpegang kuat 
pada kaidah yang mengutarakan bahwa ijma 'yang terjadi 
sesudah didahului perselisihan (perbedaan pendapat) tidak 
dapat dianggap sebagai hu1Jah. Karena, ijma' seperti itu 
tidak menjadikan masalah tersebut sebagai masalah yang 
disepakati. Pendirian Imam Nawawi ini mengutarakan 
kepada penghormatannya terhadap golongan yang 
menghalalkan nikah mut- 'ah sebagaimana halnya 
terhadap khilafiyah biasa. 

4. Imam Fakhrurrazi dalam mengemukakan dalil-dalil yang 
menjadi pegangan golongan yang mengharamkan nikah 
mut 'ah memandang bahwa dalil yang terkuat di antara 

dalil-dalil tersebut adalah keputusan Umar bin al-Khathab 
ketika menjadi Khalifah yang melarang nikah mut 'ah dan 
mengancam akan menjatuhkan hukuman hadd terhadap 
orang yang melakukan nikah mu/ 'ah, dan tidak ada 

bantahan dari para sahabat Nabi. Menurut Imam 
Fakhrurrazi, tindakan Umar itu berdasarkan argumen

argumen yang menunjukkan bahwa halalnya nikah mut 'ah 

itu telah di-nasakh-kan, karena tidak mung-kin Umar akan 



mengharamkan hal yang telah dihalalkan oleh agama. 
Sebab, tindakan demikian dapat membawa pada 
kekufuran, yang oleh karenanya tentu akan mendapat 
bantahan dari kalangan sahabat Nabi. 

Menurut Ibrahim Hosen, tindakan Umar melarang nikah 
mut 'ah di mana tidak mendapat bantahan dari para 
sahabat Nabi itu dapat dipandang bahwa hal tersebut 
adalah suatu tindakan berdasarkan ijtihad beliau, 
sebagaimana dinyatakan oleh 'Amran bin al-Husain, salah 
seorang sahabat Nabi, yang tetap berpendirian bahwa 
tidak pernah Rasul me-nasakh-kan halalnya nikah 
mut 'ah. Malahan Ali bin Abi Thalib berkata: "Ka/au/ah 
Umar tidak melarang nikah mut 'ah, hanya orang yang 
ce/aka sekali yang melakukan perzinahan". Jadi 
menurut Ibrahim Hosen, tindakan Umar demikian itu sama 
halnya dengan ketika beliau pemah bertindak menetapkan 
talak tiga sekaligusjatuh tiga. Tidak adanya sanggahan 
dari para sahabat Nabi, tidaklah berarti bahwa perihal 
terse but telah menunjukkan tercapainya ijma' para 

sahabat, karena ketika Umar berfungsi sebagai Waliyu 

al-Amri (Amir al-Mu 'minin). 

5. Perselisihan ulama tentang adanya riwayat yang me

nasakh-kan nikah mut 'ah adalah termasuk hal yang 
dihonnati, yang oleh karenanya, pelaku nikah mut 'ah tidak 
dikenakan hukuman hadd menurut golongan yang 

mengharamkannya itu sendiri. Malahan Imam Zufar, 
sahabat Abu Hanifah, memandang nikah mut 'ah itu 
seperti nikah biasa, dan ucapan yang berkenaan dengan 

batas waktu di dalam akad nikah mut 'ah itu dianggapnya 

batal. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka masalah nikah 
111111 'ah menurut Ibrahim Hosen, sebaiknya dipandang sebagai 
masalah khi/afiyah biasa. Di mana perselisihan ulama membawa 
rahmat. Sungguhpun demikian, untuk di Indonesia, Undang
Undang Perkawinan di Indonesia (Nornor 1 Tahun 1974) dan 
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sahnya suatu 
pernikahan adalah dengan wali dan saksi. Oleh karena nikah 
1nut 'ah berlangsung tanpa wali dan saksi, ia bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan tersebut (Sumber: Ibrahim Hosen, 
Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2003; Bandingkan dengan Yusuf al-Qardhawi, Zawaj al

Misyar: Haqiqatuhu wa Hulanuhu, Kairo: Maktabah Wahbah, 
1999 ). 

e. Perka,vinan Lintas Agama 

Berikut ini akan disaj ikan dua pandangan tentang pernikahan 
Iintas agama, yaitu dari Zainul Kamal dan Siti Musdah Mulia yang 
cenderung mendukung pernikahan lintas agama dan Muhammad 
Ali al-Shabuni dan Ibrahim Hosen yang menolak pemikahan lintas 
agama. 

I. Menurut Zainul Kamal, ada tiga pendapat kelompok ulama 
Islam: 

a. Kelompok sebagian ulama yang melarang secara 

mutlak nikah lintas agama, baik antara pria Muslim 
dengan wanita non Muslim atau wanita Muslim dengan 
pria non Muslim. Mereka berturnpu pada QS. 2: 221. 
Bagi kelompok ini, Ahl al-Ki tab sama dengan Kaum 
Musyrik. Hadits yang mereka pegang adalah yang 
diriwayatkan Abdullah bin Umar: Rasulullah Saw. 

bersabda: "Saya tidak mengetahui kemusyrikan 



yang lebih besar dari kemusyrikan seseorang yang 
menyatakan bahwa Tuhannya ada/ah Isa, a/au 
sa/ah satu dari hamba Tuhan". 

b. Kelompok yang membolehkan pria muslim menikahi 
wanita non Muslim dengan syarat memilih wanita 
terhormat dari kalangan ahl al-kitab yang memelihara 
kehormatannya. Sebaliknya, mereka melarang wanita 
Muslim dinikahkan dengan pria non Muslim. Landasan 
hukum yang mereka pakai adalah QS. Al-Maidah: 5, 
Al-Mumtahanah: I 0, dan Al-Nur: 3. 

c. Kelompok yang membolehkan pernikahan lintas 
agama. Zainul Kamal dan Siti Musdah Mulia dalam 
Tabloid Wanita Indonesia terbitan 27 Oktober-2 
November 2003 menjelaskan bahwa kelompok 
Paramadina tidak melarang menikah lintas agama. 
Menurut kelompok Paramadina, dalam QS. Al
Baqarah: 221 itu Allah melarang pria Muslim untuk 
menikahi wanita musyrik. Penekanannya adalah pada 
kata musyrik. Apakah yang dimaksud dengan kata 

musyrik itu? Makna kata musyrik adalah orang yang 
me-nyembah Tuhan-tuhan lain selain Allah. Atau 
kaum kafir penyembah berhala. Sedangkan ahl al-kitab 

adalah orang-orang yang memiliki dan mempelajari 
kitab suci sebelum al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan 
Inj il. Maka berdasarkan kaj ian di atas, kata musyrik 

tidak sama alias berbeda dengan kata atau istilah ahl 

al-kitab. Otomatis, secara akal sehat, akan diperoleh 

pemahaman bahwa ahl al-kitab itu bukan tergolong 
orang musyrik. Berdasarkan QS. Al-Mai-dah: 5 Allah 

menjelaskan bahwa dihalalkan bagi laki-laki Mukmin 
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untuk mengawini wanita yang menjaga kehormatan 
di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, 
bi la kamu telah membayar maskawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan maksud mezinahi 
dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang 
siapa yang kafir setelah berirnan (tidak menerima 
hukum Allah) maka hapuslah amalnya dan di akhirat 
dia termasuk orang yang merugi. 

Kembali muncul keterangan bahwa laki-Iaki Muslim 

halal menikahi wanita non Muslim. Apalagijika wanita 
itu ke-tunman ahl al-kitab. Terhadap mereka (wanita 

non Muslim) yang bisa menjaga kehormatannya, 

seorang laki-laki Muslim harus memberikan mas 
kawin. Artinya, halal dinikahi sebagai isteri. 

Diharamkan bagi pria Muslim yang berniat berzinah 

(kawin mu/ 'ah) atau bemiat untuk menjadikan mereka 

gundik-gundik. Yang dimaksud gundik adalah wanita 

simpanan atau kumpul kebo, tidak dinikahi tetapi 
digauli. Kesimpulannya, kedudukan wanita non Muslim 

keturunan ahl al-kitab sama dan setara dengan wanita 

Muslim. Akhir ayat menegaskan bahwa ini adalah 

ketetapan Allah sendiri. Jadi,janganlah kamu menolak 

dan ingkar terhadap hukum Allah ini. 

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman 
(menerima hukum Allah}, maka hapuslah 
amalannya dan di hari akhirat dia terma-suk 

orang yang merugi". 

Jadi siapapun yang menolak ketetapan ayat yang 

menghalalkan menikah lintas agama tergolong orang 

yang merugi alias cal on neraka. Benarkah dem ikian? 



Menurut Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh. 
Tokoh ulama ini menjelaskan bahwa kaum Majusi, 
Shabiin, Hindu, Buddha, Khonghucu, shinto, penganut 
agama di luar agama Islam tennasuk golongan ahl al
kitab. Allah menyatakan: 

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang
orang Yahudi, orang-orang Shabiin, siapa saja 
di antara mereka yang benar-benar beriman 
kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, 
mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, 
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al
Baqarah: 62). 

"!tu adalah umat yang telah /alu; baginya apa 
yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu 
usahakan; dan kamu tidak akan diminta 
pertanggungan jawab tentang apa yag te/ah 
mereka kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 141 ). 

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya. Maka 
berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) 

kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 
akan mengumpulkan kamu seka/ian (pada hari 

kia-mat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa alas 

segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah: 148). 

Pemahaman ayat-ayat tersebut di atas adalah: 

1) Tidak semua penganut agama di luar agama Islam 

adalah kafir. 

2) Di antara mereka ada juga sebagian pemeluk 

agama sebelum Islam yang mengimani Allah. 
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Mereka juga percaya akan adanya hari akhirat 
dan merekajuga melakukan amal sa1eh. 

3) Allah tidak menyia-nyiakan siapapun yang berbuat 
kebaikan. Bukankah ini mencerminkan bahwa 
Allah Maha Adil dan tidak pernah membeda
bedakan manusia menurut agama yang dianutnya. 

Jika Allah tidak membeda-bedakan manusia menurut 
baju agamanya, mengapa sebagai manusia yang 
mengaku beriman kepada Allah justeru cenderung 
mengkotak-kotakkan diri dan menganggap orang
orang yang 1neme1uk agama lain sebagai kafir? 

Selanjutnya Rasyid Ridha menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan istilah musyrik dalam QS. Al
Baqarah: 21 itu adalah wanita-wanita musyrikArab 
di zaman Jahiliyah. Sedangkan Shabiin, yaitu orang 
yang mengikuti syariat nabi-nabi dahulu termasuk 
yang beragama Hindu, Buddha, Taoisme; dalam kitab 
merekajuga masih mengandung ajaran monotheisme. 
Karena itu sungguh tidak adi I j ika terhadap mereka 
disamaratakan, semua musyrik atau kafir. 

Sebagian dari mereka ada yang memiliki watak, 
kepribadian, dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai

nilai moral dan akhlak. Merekalah yang termasuk ahl 

al-kitab, dan keturunan mereka halal untuk dinikahi. 

Bukankah Rasulullah pernah meriwayatkan bahwa 

jumlah nabi-nabi yang diutus Allah kurang lebih 

124.000 orang, di antara mereka terdapat 3 15 Rasul. 

Tetapi hanya sebagian kecil saja yang dikisahkan 
dalam al-Quran. 



Sekalipun tidak ada pernyataan yang ekplisit dari 
Rasul ullah Saw., tetapi berdasarkan apa yang 
dikisahkan Rasulullah itu, tersirat pengakuan akan 
adanya Rasul-rasul dari bangsa atau umat beragama 
lain. 

Akhirnya melalui QS. 49: 13 bukankah Allah telah 
menyatakan bahwa semua berasal dari bapak Adam 
dan ibu Hawa, kemudianAllah telah menjadikan manusia 
beraneka suku bangsa. Dan Allah menyuruh manusia 
untuk saling mengenal. Artinya sekalipun berbeda suku, 
bahasa, tradisi, dan budaya serta agama, Allah 
menghendaki agar manusia menjalin hubungan baik atas 
dasar kasih sayang di antara sesama manusia (Sumber: 
Did in Hafidhuddin et. al., Pernikahan Lintas Agama, 
Jakarta: lqra Insan Press, 2004). 

2. Dalam masalah pernikahan lintas agama menurut 
Muhammad Ali al-Shabuni dan Ibrahim Hosen, terdapat 
perbedaan pendapat para ulama atas tiga golongan: 

a. Golongan pertama berpendirian bahwa menikahi 
perempuan ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani) halal 
hukumnya. Tennasuk dalam golongan ini adalah Jumhur 

Ulama. Pendirian golongan ini berdasarkan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

I) Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 4: 

(Dihalalkan kepadamu) wanita-wanita yang 
baik dari orang-orang menerima Kitab (ah/ al
kitab) sebelum kami, apabila kamu memberikan 

kepada mereka itu maskawin mereka dalam 
keadaan kamu memelihara diri. tidak berlaku 
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serong, dan tidak pula kamu menjadikan 
mereka teman-teman (sebagai isteri simpananl 
gelap) (QS. Al-Maidah/5: 4). 

Ayat ini jelas mengemukakan tentang halalnya 
menikahi perempuan ahl al-kitab. 

2) Sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa 
sahabat Nabi pernah menikahi perempuan ahl al
kitab. Hal mana menunjukkan bahwa menikahi 
perempuan ahl al-kitab itu halal hukumnya. 

b. Golongan kedua berpendirian bahwa menikahi 
perempuan ahl alkitab itu hukumnya haram. Yang 
terkemuka dari kalangan sahabat dari golongan ini 
adalah Ibnu Umar. Pendapat ini menjadi pegangan 
golongan Syi 'ah Imamiyah. Ada pun dalil yang 
dipegang okeh golongan kedua ini adalah sebagai 
berikut: 

I) Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 221: 

Dan janganlah kamu menikahi perempuan
perempuan musyrik hingga mereka beriman 

(QS. Al-Baqarah/2: 221). 

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali 
al-Shabuni dalam kitab tafsirnya Rawa 'i al

Bayan Ta/sir Ayat al-Ahkam min al-Quran (I: 
283) menyatakan dengan tegas bahwa ayat 

tersebut ditujukan kepada orang-orang yang 
beriman, laki-laki maupun wanita agar jangan 
menikahi laki-laki ataupun wanita musyrik, karena 

perkawinan dengan mereka akan mengakibatkan 

kecelakaan di dunia dan di akhirat (Sumber;: 



Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa 'i al-Bayan 
Ta/sir Ayat al-Ahkam min al-Quran, Jilid I, 
Beirut: Dar al-Fikr, t.th). 

2) Firman Allah dalam Surat al-Mumtahanah ayat 
10: 

Janganlah kamu pegang (yakni, ceraikanlah) 
perempuan-perempuan kafir yang telah kamu 
nikahi (QS. Al-Mumtaha-nah/60: JO). 

Kedua ayat di atas jelas melarang menikahi 
perempuan-perempuan kafir. Ahl al-kitab 
termasuk golongan orang kafir musyrik, karena 
orang Yahud i menuhankan Uzair dan orang 
Nasrani menuhankan Isa bin Maryam, sedangkan 
doa syirik tidak diampuni oleh Allahjika mereka 
tidak bertaubat kepada AJlah sebelum mereka 
ma ti. Hal ini sebagaiama yang dimaksudkan oleh 
ayat 48 dan 116 dalam Surat al-Nisa. 

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa 
syirik (mempersekutukan sesuatu dengan Dia) 

dan Dia mengampuni segala dosa yang se/ain 

dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki

Nya (QS. Al-Nisa/4: 48, 116). 

Di samping itu, orang musyrik adalah naJIS 

menurut ayat 28 surat al-Tawbah: 

" ... Seungguhnya orang musyrik itu najis ... " 

(QS. Al-Tawbah/ 9: 28). 

Adapun ayat: "wa al-muhshanat min al-ladzina 

utu al-kitab ... dst", menurut golongan ini 

hendaklah di-istimal-kan kepada perempuan ahl 
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al-kitab yang telah masuk Islam, atau di-ihtimal
kan kepada pengertian bahwa kebolehan menikahi 
wanita ahl al-kitab itu adalah pada masa (keadaan) 
peren1puan-perempuan Islam sedikitjumlahnya. 

c. Golongan ketiga berpendirian bahwa menikahi 
perempu-an ahl al-kitab itu halal hukumnya, tetapi 
siyasat tidak menghendakinya. Pandangan demikian 
ini berdasarkan bahwa Umar bin al-Khathab pernah 
berkata kepada para sahabat Nabi yang menikahi 
perempuan ahl al-kitab: "Ceraikanlah mereka itu!" 
Perintah Umar ini dipatuhi oleh para sahabat tersebut, 
kecuali l-Iuzaifah. Karena itu, Umar mengulangi lagi 
perintahnya agar Huzaifah menceraikan isterinya. 
Lantas Huzaifah berkata: "Maukah engkau menjadi 
saksi bahwa menikahi perempuan ah/ a/-kitab 
hukumnya hara1n?" Umar berkata: "la akan 
menjadifitnah. Ceraikanlah!" Kemudian Huzaifah 
berkata lagi: '•Maukah engkau menjadi saksi 
bahwa menikahi perempuan ah/ al-kitab 
hukumnya haram?" Umar menjawab lagi dengan 

singkat: "la adalah fitnah". Akhirnya Huzaifah 
berkata: "Sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah 

fitnah, tetapi ia adalah halal bagiku ". Setelah 

Huzaifah meninggalkan Umar, barulah isterinya 

itu ditalaknya. Lantas Huzaifah ditanya orang: 
"Mengapa engkau tidak mentalak istermu itu 

ketika diperintah oleh Umar?" Jawab Huzaifah: 

"Karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa 

aku melakukan sesuatu yang tidak layak". 



Selain itu, menikahi perempuan ahl al-kitab akan berbahaya, 
karena dikhawatirkan kalau-kalau si suami akan terikat 
hatinya, apalagi setelah mereka memperoleh keturunan (anak). 

Demikian pendapat para ulama tentang masalah menikahi 
perempuan ahl al-kitab. 

Berkenaan dengan tiga pandangan di atas Ibrahim Hasen 
dalam Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan berpendapat 
bahwa: 

Di antara golongan yang memandang halal menikahi perempuan 
ahl al-kitab, ada yang berpendapat bahwa yang dimak-sud dengan 
perempuan ahl al-kitab ialah yang telah membayar iizyah atas 
dasar bahwa ahl al-kitab yang tidak membayar iizyah tetap berlaku 
padanya hukum yang menurut ayat 29 Surat al-Tawbah: 

Perangilah orang-orang yang tiada percaya kepada Allah 
dan hari kemudian dan tiada mengharamkan apa-apa yang 
telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tiada pula 
mereka meme/uk agama yang benar, yaitu dari kalangan ah/ 
a/-kitab (Yahudi dan Nasrani) sehingga mereka membayar 
jizyah dalam keadaan mereka tak berdaya (QS. Al-Tawbah/ 
9: 29). 

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan ahl al-kitab yang tidak 

membayar jizyah tidak halal dinikahi oleh seorang Muslim, karena, 

terhadap mereka tetap berlaku hukum perang. 

Menu rut qaul mu 'tamad dalam madzhab Syafi' i, perempuan ahl 

al-kitab yang halal dinikahi oleh orang Muslim ialah perempuan 
yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama 

keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang 

menganut agama tersebut semenjak sebelum Nabi Muhammad 

diutus menjadi Rasul (yakni, sebelum al-Quran diturunkan). 
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Tegasnya, orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani 
sesudah al-Quran diturunkan, mereka ini tidaklah dianggap ahl 
al-kitab, karena terdapat perkataan "min qablikum" (dari masa 
sebelum kamu) dalam ayat "wa al-muhshanat ... dst". Perkataan 
H111i11 qablikznn" tersebut menjadi qayd bagi ahl al-kitab yang 
dimaksud. Jalan pikiran madzhab Syafi' i ini mengakui bahwa ahl 
al-kitab itu bukan karena agamanya, melainkan karena 
menghormati asal keturunannya. 

Kai au diterapkan di Indonesia, orang-orang Indonesia yang 
menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya al-Qur
an tidaklah termasuk ke dalam hukum ahl al-kitab. Dus, tidak ha
lal bagi orang Muslim menikahi perempuan-perempuan seperti 
mereka itu; demikian juga, memakan makanan yang dipotong 
(disembelih) oleh mereka. Demikian menurut qaul yang 
mu 'tam ad dalam madzhab Syafi' i yang sejalan dengan 
kebanyakan para ulama fiqih (Sumber: Ibrahim Hosen, Fiqh 

Perbandingan Masalah Pernikahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2003). 

f. Hak Mu 'asyaralt bi al-Ma 'ruf 

Mu 'asyarah berasal dari kata usyrah, yang secara literal 
berarti: keluarga, kerabat, teman dekat (baca al-Quran, QS. Al

Nisa/4: 19; al-Tawbah/9: 24; al-Hajj/22: 13; al-Syu'ara/26: 14, 

dan al-Mujadalah/58: 22). Kata mu 'asyarah dalam bahasaArab 
dibentuk berda-sarkan sighah musyarakah baina al-itsnain, 

kebersamaan di antara dua pihak. Dari sini, orang sering 
mengartikan mu 'asyarah dengan bergaul atau pergaulan, karena 
di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, 



ada dua pihak yang menjadi teman bagi yang lainnya. Misalnya 
dalam ayat: 

"Dan pergaulilah mereka (para isterimu) dengan ma 'ruf" 
(QS. Al-Ni-sa/4: 19). 

Dengan demikian, mu 'asyarah adalah suatu pertemanan, 
kekerabatan, dan kekeluargaan. Dalam kalimat-kalimat ini 
terkandung makna kebersamaan dan keakraban di antara mereka. 

Dalam bidang perkawinan kata mu 'asyarah mempunyai 
makna yang amat mendalam, yaitu bagaimana hubungan antar 
suami isteri, anak-anak, keluarga, dan kerabat berjalan dengan 
baik; adanya suasana kebersamaan di antara mereka. Husein 
Muhammad dalam bukunya Fiqh Perempuan: Rejleksi Kiai alas 
Wacana Agama dan Gender konteks mu 'asyarah bi al-ma 'ruf 
dalam perkawinan setidak-tidaknya berkaitan dengan dua hal, yaitu 
berkaitan dengan soal mahar (mas kawin) dan soal nafkah. 
Sedangkan untuk yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek 
relasi seksual dan relasi kemanusiaan. 

1. Mahar dan Maskawin. Mahar ditetapkan sebagai 
kewaj i ban suam i kepada i sterinya, se bagai tand a 
keseriusan dia untuk menikahi dan mencintai perempuan, 
sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan 

sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya 
secara ma'ruf. Dalam Surat Al-Nisa/4: 4, Allah 

menyatakan: "Berikanlah maskawin kepada pe

rempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

dengan penuh kerelaan". Jadi, maskawin menurut al

Quran bukan sebagai harga dari seorang perempuan. Oleh 

karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia 

bisa besar dan bisa pula kecil. Dalam beberapa hadits 
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justru dikatakan bahwa sebaiknyajum-lah maskawin tidak 
terlalu besar. Nabi mengatakan: "Keberkatan paling 
agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang 
111udah/ringan untuk diberikan" (Riwayat Ahmad 
dalam al-Musnad). Sebaliknya, pemberian maskawin 
secara berlebihanjustru dilarang. Hal ini dimaksudkan 
agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuik 
melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan 
bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau 
bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar 
bin al-Khathab pernah menyampaikan bahwa ketika 
seorang laki-Iaki diharuskan memberi maskawin yang 
mahal kepada (calon) isterinya, boleh jadi ia akan 

menyimpan kebencian kepada perempuan itu. 

2. Nafkah (nafaqah). Secara harfiah, nafkah adalah 

pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang 

untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 
Pengeluaran ini ha-rus diberikan untuk keperluan

keperluan yang baik. Kewajiban nafkah menurut al-Quran 

dibebankan kepada laki-laki (suami). Allah berfirman: 

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma 'ruf' 

(QS. Al-Baqarah/2: 233). Dalam hadits Nabi disebutkan 

antara Iain: "Perhatikanlah (hai para suami). Hak-hak 

1nereka (para isteri) atas kamu adalah memberikan 

kepada mereka pakaian dan makanan secara ma 'ruf' 
(Riwayat al-Turmudzi dalam al-Sunan). Akan tetapi, 

pada ayat yang lainjuga disebutkan bahwa nafkah yang 

harus diberikan kepada isteri juga disesuaikan dengan 

kemampuannya. Allah berfirman: "Hendaklah orang 

yang mampu memberi najkah menurut kemampuannya. 



Dan orang yang disem-pitkan rezekinya hendaknya 
memberi na.fkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya" (QS. Al-Thalaq/65: 7). 

3. Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, 
mu 'asyarah bi al-ma 'ruf yang dijalankan oleh suami dan 
isteri, adalah bahwa di antara keduanya harus saling 
memberi dan menerima, sating mengasihi dan menyayangi, 
tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan 
kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan 
hak atau kewaj ibannya. Selanjutnya, relasi seksual antara 
suami isteri harus dilakukan dengan wajar. Artinya, suami 
menyetubuhinya melaluijalan depan (kemaluan) isteri, dan 
bukan pada jalan belakang (anus atau lubang pantat). 
Had its Nabi menyatakan: "Ada/ah terlaknat, laki-laki 
yang mendatangi (menyetubuhi) isterinya pada dubur 
(anus)" (Riwayat Abu Daud dalam a/-Sunan); dan 
"Janganlah kamu mendatangi isteri-isterimu pada 
dubur (anus). Sesungguhnya Allah tidak merasa malu 
menyatakan kebenaran" (Riwayat al-Turmudzi dalam 
al-Sunan). Para ulama fiqih sepakat menegani hal ini. 
Menurut mereka apabila permainan seks ini dilakukan dan 
mereka mengerti mengenai Iarangan ini, mereka harus 

dihukum. Ini adalah permainan maksiat. Bahkan, Ahmad 

bin Hanbal mengatakan: 

"Jika kedua orang itu bersepakat melakukannya, 

mereka harus diceraikan. Jika laki-laki memaksa 

isterinya melakukan seks anus, padahal sudah 

dicegah, keduanya harus diceraikan". 

4. Mu 'asyarah bi al-ma 'ruf dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan kemanusiaan, suami dan isteri harus saling 
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1nenghargai dan menghormati. Masing-masing harus 
berlaku sopan, sating menyenangkan, tidak boleh saling 
1nenyakiti atau memperlihatkan kebencian dan tidak boleh 
pula saking mengungkap-ungkap jasa baiknya. Nabi pernah 
bersabda: "Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik 
kepada isterimu" (Riwayat al-Turmudzi dalam al
Sunan). Aisyah ra. pernah menyampaikan: "Nabi Saw. 
tidak pernah memukul isterinya dan tidak juga 
memukul pembantunya". lbnu Abbas juga pernah 
mengatakan: "Aku sangat suka berhias diri untuk 
isteriku, sebagaimana juga aku suka jika is-teriku 
berdandan untukku". 

Dan yang paling penting dari semua masalah mu 'asyarah bi 
al-ma 'ruf adalah bahwa antara mereka berdua harus memiliki 
pandangan yang sama tentang keseteraan manusia. Yang satu 
tidak mensubordinasi yang lain. Al-Quran dengan tegas 
menyatakan hal ini: 

"Hai manusia, Aku jadikan kamu dari laki-laki dan 
perempuan, dan Aku jadikan kamu bersuku-suku dan 

berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah 

adalah yang paling bertaqwa di antara kamu (QS. Al
Hujurat/49: 13). 

(Sumber: Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Rejleksi 

Kiai alas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS 

dan The Ford Foundation, 2001 ). 



3. Komitmen dan Kreatifitas Penghulu 
Apa yang telah diuraikan di atas hanya sebagian kecil 

permasalahan {iqh munakahat dan konseling yang barangkali 
dapat dikaji dan dikembangkan oleh Penghulu. Permasalahan 
lain tentu masih banyak sekali, seperti masalah perkawinan 
lewat media elektronik (internet, telepon, teleconference, dan 
lain sebagainya), kesetaraan gender dalam rumah tangga, 
pembagian kerja, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan 
seksual, perkosaan, dan lain-lain. Perrnasalahan-pennasalahan 
itu membutuhkanjawaban dari mereka yang bertugas di Kantor 
Urusan Agama, yaitu Penghulu. Untuk itu, mereka dituntut 
untuk terus membekali dan mengembangkan dirinya dengan 
pengetahuan dan kemampuan untuk mengkomunikasikannya 
baik dalam bentuk lisan (verbal) maupun tertulis. 

Berangkat dari kewajiban di atas, maka kata kunci yang 
kiranya patut dicamkan oleh Penghulu dalam semuajenjang 
jabatan fungsionalnya adalah komitmen dan kreatifitas. 
Komitmen berkaitan dengan tugas kepenghuluannya melayani 
masyarakat dalam bidang pernikahan, rujuk dan konseling 
keluarga; sedangkan kreatifitas adalah bagaimana dia 

merencanakan, berpikir dan bertindak agar jenjang karirnya 

kepenghuluannya terus meningkat dari tahun ke tahun. 
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LAMP IRAN 





PERATURAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA 

DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR : 20 TAHUN 2005 

NOMOR : 14 A TAHUN 2005 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 

PENGHULU DAN ANGKAKREDITNYA 

MENTERI AGAMA 

DAN 

KEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/62/M.PAN/6/2005 telah ditetapkan 
Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka 
Kreditnya; 

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam 
pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bersama Menteri 
Agama dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan 
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Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka 
Kreditnya; 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Pencatatan N ikah, Talak dan Rujuk 
(Lembaran Negara Tahun I 946 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 694); 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk di daerah luar Jawa dan Madura; 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Norn or 301 9); 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 

tentang Pem berhentian/Pem berhentian 
Sementara Pegawai Negeri (Lembaran 
Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2797); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 



Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3050); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 
ditambah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 17); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3547); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4332); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4017) sebagaimana tel ah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
4263); 

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil; 

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 
Negara; 

16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 
tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan 
Angka Kreditnya; 



Menetapkan : 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BERSAMA MENTERI 
AGAMA DAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN 
FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA 
KREDITNYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan : 

I. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai 
Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jaw.ab, 
wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan 
pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan 
kegiatan kepenghuluan. 

2. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh 
Penghulu dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk 
pengangkatan dan kenaikanjabatan/pangkat. 

3. Instansi Pembina jabatan fungsional Penghulu, adalah 
Departemen Agama. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri 
Agama. 

5. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan 
sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan 
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Penghulu, adalah Menteri Agama atau pejabat lain yang 
ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

6. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan 
Penghulu bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri 
Si pi I. 

7. Bukti fisik, adalah dokumen yang membuktikan atas 
kebenaran pelaksanaan suatu kegiatan. 

8. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penghulu, adalah tim penilai 
yang d ibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
yang bertugas untuk menilai prestasi kerja Penghulu. 

9. Peraturan Menteri, adalah Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/ 
6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka 
Kreditnya. 

BAB II 

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 2 

(1) Usul penetapan angka kredit Penghulu disampaikan 
setelah menurut perhitungan sementara Penghulu yang 
bersangkutan,jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk 
kenaikanjabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat 
dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tersebut pada Lampiran I A, I B, dan I C. 

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Penghulu wajib 
dilampiri: 

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaya1:rnn dan 
konsultasi nikah/rujuk dan bukti fisiknya, serta 



dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
pada Lampiran II; 

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan 
kepenghuluan dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut 
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran 
I II· 

' 
c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan 

profesi dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut 
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampi ran 
IV; 

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 
pelaksanaan tugas Penghulu dan bukti fisiknya, serta 
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
pada Lampiran V; 

e. Surat pernyataan menjalani kegiatan pendidikan dan 
pelatihan (Diktat) dan bukti fisiknya, serta dibuat 
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
pada Lampiran VI; 

f. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh 
pejabat berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai 
ljazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan dan/atau keterangan/penghargaan yang 
pernah diterima. 

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan 
pangkat, dilakukan paling Iambat 3 (tiga) bulan sebelum 
periode kenaikan pangkat sebagai berikut : 

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka 
kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari 
tahun yang bersangkutan; 
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b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka 
kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun 
yang bersangkutan. 

Pasal 3 

(I) Setiap usu I penetapan angka kredit bagi Penghulu harus 
dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan 
berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri. 

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (I) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh 
fonnulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII, dengan 
ketentuan: 

a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan 
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/ 

Kepala Kantor Regional BKN setempat. 

b. Tembusan PAK disampaikan kepada : 

(I) Penghulu yang bersangkutan; 

(2) Pimpinan Unit Kerja Penghulu yang bersangkutan; 

(3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 

(4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit; 

(5) Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian pada Kantor Wilayah Departemen 
Agama. 

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit 
sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 
2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat 



lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 15 ayat (I) Peraturan Menteri. 

(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi 
penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan 
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk 
menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) 

disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional 
BKN setempat. 

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan 
pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala 
BKN/Kepala Kantor Regional BKN setempat. 

BAB III 

TIMPENILAI 

Pasal 4 

( 1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan 

Menteri, yaitu : 

a. Paling kurang menduduki jabatan dan/atau pangkat 

setingkat dengan Penghulu yang dinilai; 

b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja 

Penghulu; dan 

c. Dapat aktif melakukan penilaian. 

(2) Masajabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) 

adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 
masajabatan berikutnya. 
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(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) 
kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana 
dimaksud ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui 
tenggang waktu I (satu) masajabatan. 

(4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai 
sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka 
Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang 
mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja 
Penghulu. 

Pasal 5 

(I) Tugas pokok Tim Penilai Pusat c.q. Direktorat Jenderal 
adalah: 

a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi 
bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji 
Departemen Agama dalam menetapkan angka kredit 
Penghulu Madya; 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Direktur Jenderal yang membidangi bimbingan 
masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji 
Departemen Agama, yang berhubungan dengan 
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a. 

(2) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi adalah : 

a. Membantu Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi dalam menetapkan angka kredit 
Penghulu Muda yang berada pada Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi di lingkungan masing
masmg; 



b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi, yang berhubungan dengan penetapan angka 
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

(3) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah : 

a. Membantu Kepala Kantor Departemen Agama 
Kebupaten/Kota dalam menetapkan angka kred it 
Penghulu Pertama dan Penghulu Muda yang berada 
pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di 
lingkungan masing-masing; 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, 
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit 
sebagaimana dimaksud da]arn huruf a. 

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau 
berhalangan paling kurang 6 (enam) bu Ian, maka Ketua 
Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai 
secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada 
pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai. 

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, 
Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai 
Pengganti. 

(6) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan tugas 
ditetapkan oleh Menteri Agama selaku Pimpinan Instansi 
Pembina Jabatan Penghulu. 

Pasal 6 

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan 
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin 
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oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh 
pejabat di bidang kepegawaian. 

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 16 ayat ( 4) Pera tu ran Menteri. 

Pasal 7 

(I) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat 
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari 
para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri 
Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai 
kemampuan teknis yang diperlukan. 

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran 
dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal 
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus 
atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. 

(3) Tirn Penilai Teknis menerima tugas dari dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. 

BAB IV 

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 

Pasal 8 

(I) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk 
mempertimbangkan kenaikanjabatan dan kenaikan pangkat 
Penghul u sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Kenaikanjabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dapat dipertimbangkan apabila: 



a. Paling kurang telah I (satu) tahun dalam jabatan 
terakhir; 

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk 
kenaikanjabatan setingkat lebih tinggi; dan 

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam I 
(satu) tahun terakhir. 

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), 
dapat dipertimbangkan apabila: 

a. Paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat 
terakhir; 

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk 
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 
DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2 
( dua) tahun terakhir. 

(4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan Penghulu Madya pangkat Pembina 
Utama Tingkat I, golongan ruang IV /b menjadi Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IV /c, ditetapkan oleh 
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala 
BKN. 

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
jabatan Penghulu Pertama, pangkat Penata Muda, golongan 
ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan 
ruang IIVb sampai dengan untuk menjadi Penghulu Madya, 
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Agama setelah mendapat 
persetujuan teknis Kepala BKN. 
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Pasal 9 

(I) Penghulu yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit 
yang ditentukan untuk kenaikanjabatan/ pangkat setingkat 
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut 
dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat 
berikutnya. 

(2) Apa bi la kelebihanjumlah angka kredit sebagaimana dimaksud 
ayat (I) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan 
jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang 
diduduki, maka Penghulu yang bersangkutan dapat diangkat 
dalam jenjangjabatan sesuai dengan jumlah angka kredit 
yang dimiliki, dengan ketentuan : 

a. Paling kurang telah I (satu) tahun dalamjabatan; 

b. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai 
baik dalam I (satu) tahun terakhir. 

(3) Penghulu yang naikjabatan sebagaimana dimaksud ayat 
(2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 
disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari 
jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih 
tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas pokok. 

130 



BAB V 

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN 
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN 

Pasal 10 

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan 
darijabatan Penghulu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

I. Pengangkatan pertama kal i dan pengangkatan kembal i 
dalamjabatan Penghulu ditetapkan dengan menggunakan 
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII; 

2. Pembebasan sementara darijabatan Penghulu ditetapkan 
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana 
tersebut pada Lampiran IX; 

3. Pemberhentian dari jabatan Penghulu ditetapkan dengan 
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada 
LampiranX. 

Pasal 11 

(I) Untuk menjamin tingkat kinerja Penghulu dalam 
pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan 
kenaikanjabatan/pangkat, maka pengangkatan Penghulu 
harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja 
organisasi dengan jumlah Penghulu sesuai jenjang 
jabatannya. 

(2) Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I), pengangkatan Penghulu harus 
didasarkan pada formasijabatan yang telah ditetapkan oleh 
Menteri Pend~yagunaan Aparatur Negara berdasarkan 
usulan Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan 
Kepala BKN. 
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Pasal 12 

(I) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalamjabatan Penghulu 
tidak dapat mendudukijabatan rangkap, baik denganjabatan 
fungsional lain maupun denganjabatan struktural. 

(2) Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala 
KUA. 

Pasal 13 

(I) Penghulu Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang 
III/a sampai dengan Penghulu Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV /b, dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
diangkat dalam pangkat terakhirtidak dapat mengumpulkan 
angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi. 

(2) Penghulu Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 
ruang IV /c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila 
setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua 
puluh) dari kegiatan tugas pokok. 

(3) Pembebasan sementara bagi Penghulu sebagaimana 
dimaksud ayat (I) dan ayat (2), didahului dengan peringatan 
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu 
pem bebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan 
contoh forrnulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI. 

(5) Pada masa pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) dan ayat (2) yang bersangkutan tetap melaksanakan 
tugas-tugas Penghulu dengan memperoleh angka kredit, 
tanpa memperoleh tunjanganjabatan. 



(5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) dan ayat (2) Penghulu juga dibebaskan 
sementara dari jabatannya apabila: 

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa 
hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat 
berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau 

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Si pi I 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 
1966; atau 

c. Ditugaskan secara pen uh di luar jabatan Penghulu; atau 

d. Cuti di luar tanggungan negara; atau 

e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 

(6) Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) hurufa selama menjalani hukuman 
disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya tetapi 
kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. 

(7) Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan 
sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat secara 
pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, apabila : 

a. Paling kurang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat 
terakhir; dan 

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bemilai baik dalam 2 
( dua) tahun terakhir. 

(8) Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, dan huruf e selama 
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pembebasan sementara tidak memperoleh tunjangan 
jabatan. 

Pasal 14 

Penghulu diberhentikan dari jabatannya apabila: 

I. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, kecualijenis hukuman disiplin tingkat 
berat berupa penurunan pangkat; atau 

2. Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam 
Pasal 13 ayat (1 ), tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
yang ditentukan untuk kenaikanjabatan/pangkat setingkat 
lebih tinggi; atau 

3. Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
yang ditentukan. 

BAB VI 

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN 

Pasal 15 

(I) Penghulu yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa 
penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalamjabatan 
Penghulu, apabila masa berlakunya hukuman disiplin 
tersebut telah berakhir. 

(2) Penghulu yang dibebaskan sementara karena diberhentikan 
sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 
tahun 1966, dapat diangkat kembali dalamjabatan Penghulu, 



apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah 
atau dijatuhi hukuman percobaan. 

(3) Penghulu yang ditugaskan di luar jabatan Penghulu dapat 
diangkat kembali dalamjabatan Penghulu, apabila berusia 
paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun 
Pegawai Negeri Sipil. 

(4) Penghulu yang dibebaskan sementara karena cuti di luar 
tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi 
semula, dapat diangkat kembali dalamjabatan Penghulu. 

(5) Penghulu yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih 
dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan 
Penghulu. 

Pasal 16 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalamjabatan Penghulu 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan 
berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di 
bidang kepenghuluan yang diperoleh selama tidak mendudukijabatan 
fungsional penghulu. 
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BAB VII 

PERPINDAHAN JABATAN 

Pasal 17 

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Si pi I dari jabatan lain ke 
dalam jabatan Penghulu atau perpindahan antar jabatan 
dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22, 23, dan 24 Peraturan Menteri. 

b. Memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan paling 
kurang 2 (dua) tahun; 

c. Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai 
batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang 
didudukinya; dan 

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling 
kurang bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalah sama dengan 
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan 
Penghulu ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan 
formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang 
diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka 
kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur 
utama lainnya. 



BAB VIII 

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN 

DAN ANGKA KREDIT 

Pasal 18 

(I) Pegawai Negeri Si pi I yang pada saat ditetapkan Peraturan 
Menteri telah dan masih melakukan tugas kepenghuluan 
berdasarkan peraturan pejabat yang berwenang dapat 
diangkat ke dalam Jabatan Penghulu melalui penyesuaian 
dengan ketentuan harus memenuhi syarat: 

a. Paling rendah berijasah Strata I (S. l )/Diploma IV; 

b. Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, 
golongan ruang III/a; dan 

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik 
dalam I (satu) tahun terakhir. 

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ 
inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan 
pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat 
terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II 
Peraturan Menteri. 

(3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ 
inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran II Peraturan 
Menteri dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu : 

a. Kurang dari I (satu) tahun, dihitung kurang I (satu) 
tahun; 

b. I (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, 
dihitung I (satu) tahun; 
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c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, 
dihitung 2 (dua) tahun; 

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) 
tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan 

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. 

(4) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit 
Penghulu, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
mengangkat dan memberhentikan Penghulu dengan 
menggunakan contoh formulir sebagaimana terse but dalam 
Lampiran XII. 

(5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit 
Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah 
memperhitungkan formasi Penghulu. 

Pasal 19 

(I) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit 
Penghulu, ditetapkan terhitung mulai tanggal ditetapkannya 
Peraturan Bersama ini, dan harus selesai ditetapkan paling 
lam bat pada tanggal 30 September 2006. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ 
inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, 
maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit 
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar 
dalam penyesuaian/inpassingjabatan dan angka kredit telah 
digunakan pangkat yang terakhir. 

(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2006 
kenaikan pangkat Penghulu sudah ditetapkan dengan angka 
kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 20 

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah 
memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki 
ataujabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 
(empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat 
lebih tinggi dapat dipertirnbangkan mulai periode kenaikan pangkat 
berikutnya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan dalam surat 
keputusan inpassing dan setelah memenuhi persyaratan lainnya. 

Pasal 21 

Penghulu yang sedang dibebaskan sementara karena: 

I. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa 
penurunan pangkat; atau 

2. Diberhentikan sementara sebagai PNS; atau 

3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penghulu; atau 

4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 

5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

apabila. mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, 
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 
mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 
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Pasal 22 

(I) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pol a pikir dan 
tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penghulu, 
Departemen Agama selaku Instansi Pembina Jabatan 
Penghulu melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada 
pejabat yang berkepentingan dan Penghulu. 

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Penghulu secara 
profesional sesuai dengan kompetensi jabatan, Departemen 
Agama selaku Instansi Pembina, antara Iain melakukan : 

a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan 
fungsional/teknis fungsional bagi Penghulu; 

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ 
teknis bagi Penghulu; 

c. Penetapan standar kompetensi Penghulu; 

d. Penyusunan pedoman formasijabatan Penghulu; 

e. Pengembangan sistem infonnasijabatan Penghulu; 

f. Fasilitasi pelaksanaanjabatan; 

g. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi; 

h. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi 
Penghulu; dan 

L Melakukan monitoring dan evaluasijabatan Penghulu. 



BAB X 
PENUTUP 

Pasal 23 

Pelaksanaan teknis yang be I um diatur dalam Peraturan Bersama ini 
akan diatur kemudian oleh Menteri Agama dan Kepala BKN baik 
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas 
masing-mas ing. 

Pasal 24 

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka 
dilampirkan Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada Lampiran 
XIII. 

Pasal 25 

Peraturan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang 
berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Pasal 26 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 14 September 2005 

MENTER! AGAMA 

TTD 

MUHAMMAD M. BASYUNI 

KEPALA 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TTD 

PRAPTO HADI 
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CO:'llTOH: 
DAFT AR USUL PENf.TAPAN ANGKA KRl:::DIT 
JABATAN PENGHULU PERTAl\M 

LAMrJRA:-.; I A: 
PERATURAN BERSAMA MENTER! AGAMA 
DAN KE.PALA UKN 

Nomor : 20 T AHUN 2005 
Nomor : 14 A TAHUN 2005 
T::mggal : 14 SEPTEMBER 2005 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN PENGHULU PERTAMA 

Nomor : 
INSTANSI: MASA PENILAlAN 

Bulan ............ s/d bulan ..•.......• :ra.hun .. . 

I KETERANGAN PERORANGAN 

I N<1ma 

2 NIP 

J Nomor Seri Kartu Pcgawai 

4 Tcmpat dan Tanggnl L.ahir 

5 knis Kclamin 

6 Pcodiui.kan }'l\Dg Diperhitungkao 

Angka Krcdilny.:t 

7 fabJlan Pcnghulu/ TMT 

g Maso Kcrja Golo111w..n Lama 

9 Masa Kcrja Golongan Baru 

10 Unn Kerja 

II UNSUR YANG DINILAI 

UNSUR, SUB UNSUR DAN 
ANGKA KREOIT MENURUT 

NO 
BUTIR KEGIA TAN 

INSTANSIPENGUSUL TIM PENILAI 
LAMA 8.\RU .JU~1LAll LAMA BARU JUMLAH 

I 2 3 .. 5 6 7 6 

I ~SUR UT Al\lA 

I. l'E:-IL>IDIKAN 
,\. rtm.lldlk•n sckolah d•n mcmpcrolch IJD.Zah/i:dar 

I lJok1or (S 3) 
2 Pnsc:is:irjan3 I 52 

3 Soria.rn (SI) 1Uiplom:i IV 

B. P•ndldlk.an don pdadh•a fd11::1lon•I J>rn::bulu 

IC'M• mempuoleh 1urat l•nd• l•m•I prndldlk•n 

d•n pclatihan 

I L:uri:invu lcbih dari 960 jam 

2 l.:i=nv1 tnlJlni 641 - 960 inm 
3 1...nmrmv• anlllnl 41! l - 640 iam 
4 L~rNn}<t ant;sra 161 • 480 j:irn 

s LHman\"J un1arn 81 - 160 j•m 

6 L:un:in~-u anl:ira JO - RU j:un 
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, 2 3 • s (I 7 8 

II. PF.l.\\A'.'11A'll KOSSlll.TASI :""IKAIV Rl'.JtlK 

,\. Prrrncu1un kci:latan krprni:hulu:an 

I. ~kn}~un rc:nc.in:t l..crj• 1:U1wL•n l.:pcnghulu:in 

2. M.:nyusLD1 rcn..-aru kl}a opc:r~tnnal k.-i;u11:m 

Lcr-:n!:hulnan 
~tcn~~un n:nc:in::1 ~l:'I?i.1.I~ k('sa:bm:..~n pcl.1y:Jn:111 

B. Prn1::1\•11<11n ~nt"atal•n nlk.at./ rt1Juk 

I. Mcl:ikuun po.."lld:ilbran dan in:nclili kclcnsJ.:ipan 
;idmuli,tr..1.51 p.:Dd:tfbr.m kehcoLl.al; Ol5'ah-' NJUk 

2 J\kn;:ol:th J.111 n1:m~rifiluts1 dat:I c.•lnn l"'nganlm 

~. Mcn~upk:in hul.11 r~ll:ifbran nikah.-' rujuJ.. 

c. l'cla,·on•n nll:ah.! rujuk 

l. Mcmbuol n101m pcncun1uman prri•tt"-:i nil.~hf 
ru_1u.l i.bn m.!rupublilum~•= n1el:ilu1 01t"J1:i 

... Men;obh dJ.n meni;:ir..•li..;i., 1.:1ni:g;ip:in ~y:irnl:il 
r,-rlt. ... Lip p.:n!,"'Umlml.'n pc:ruu,.·a nik:ih.' ruJ•llc 

). Mcnumpin rclaL'-1113.ln '1.lad niLllv rujuk md:ilu1 
pros.!s m•"Tl!;UJI Jcc:bmor.m ~yJral Wtn rukun mbht 
ruJuk d.:m 1n.:nc1:ipl..•n k!>"lilas alud niJ..ah.' ru1uk 

-1. Mc DCru= d :in nie I l.ks3n.-u.:in 1.:1ub I w:i.h ruk.:J bi 
r:iuli'-ah ,.1111 h>kin1 

s. Mcn1t>cnLan Lhu1hahl n:t•ih.311 dC>a nibh • NJuk 

6 Mrtrundu pr111Ncaan sti;h:ir 1akhk t;illi: 

J). Prnuiharan din knniultui nik:oh/ rujuk 

I. Mrn'.lurnpullun d.:i1a Losus niLah 

2. MC"mhcnk.-.n pc:na..•i~tan cbn lon.,u11.:1.., ni uh' 
rujuk 

E. Prrubinaao krlu•rJ:• ukinah 

I. Mcnj,!1dcn1irila.~i l<•ndi•i: 

J. Kd1.1art::> f11lll ~ak1n:ih 

b. Kclu:i.rga 5-llrrW! I 

?. Mc:l:ihik.an pcmbin:l.'ln kelu:i.r-g" s.ll:1n:.h : 

:i. Meclt>cnruk k:idcr pcmbin3 kclwrj.!~ s:ikirnh 

b. Md.11 lih kad..:r p.."'mbin:i lcd1.1~rx:i sakin~h 

c:. Mcbk.ubn lcnns.:ling le~ kclolTI{'Ok 
Le lu:u-ga 5.1.k i!WI 

F". Prrn.aal•u•11 dan rnluni ktgla120 krpeni:huluan 

111. PEl'iGE~BA,-..GA:-.' KEPENCHl:LUA.:-0 

Koordln:nl krglat•n llntH seklor:il di bld11ng 
Lcpcn~bulu211 

IV. P1'.l\GE.\.fBA1"GA:-i PROFESI 
,\. l'rrubu:al:lon k:>r)• lulls I k:ary• ilrolah di bld:ani: 

.;..,i1 ...... 

I Jl.lcinbu31 karya rul~ t L:irya 1lnuah h:i..-.il 
pcncliLim. pcnghj1:m,, surv•i dioln a1:111 culuas1 
)"ani: dipublik:t.,k.Jn : 

a. D:tlam b.:n1uk buku y:ing di1crl>i1hn d:in 
dooJork.an M-Car.o n:i.sion:il 

b. D:il.ant m.•J:ihh ilmiah )ang di:iluu olch UPI 
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, 2 3 4 ,5. 6 7 a 
2 Mcrubual kMya tulis I karyo 1lirua!J basil 

pc:nchuan. pengk.aJian. rurvai dan atau cnluui 
)-;Jng tid.31< d1publ1klls1l<an: 

1 ID>l•m bmruk t>uku 
ti. ID>l•m b,·nnik ""'"-ulah 

3 Mcmbwt k.•l')':l tuhs I lorya 1lmiah bc:rupa llDJ:lU.•n 
3lllu ul;is.:in 1lmiah lusil g.>gasan send.iri y:ing 
d1publik.zi:;ilrun · 

• ID:ilam h•-nh1ir buku y:mg dilcrbitlcan .Ua 
d1cd.aoon SCCMll nasional 

b ID3l•m m.:11&l3h 1lm1>h yan1:: diolru1 olch UPI 
4 M"1lhu31 k:irya rul~. kaz)., 1lrrua.h bc:rupa 1m1auon 

1\au ul1""n 1lnu:ih ha$1l gapsan sendiri yang 11Jak 
dipubllk.'\Siklln : 

> IDol:un brnruk huku 
h. I D>lam hmruk nulo:~lah 

s Mcmbuat rulis.an ihruah )""S dis.:barlu:isl"lln 
mel.ahn ma.ha rnasa :ieti:ip luhsan yang merup;akan 
saru kcsaruan 

6 Menyamp:iikan =n ~rupa hn1auan,l,':igu511n otau 
u""'3n ilmiah d.al:im perttmu:in ilmiah. scliap kali 
pc:rtcmu•n 

B. Prncrjrm1han I prayndunin buku alau lunya 
ilmioh di bid:ine krprnehuluan 

M•"llCTJCITlllhk.nn I mcn)'lM.lur buku alau lcarya ilmiuh 
y..og dipubl1wibn . 

1 I>.ilam bentuk buku yang ditcrbilkan don died:ukan 
u-urd n.;ulonal 

2 D>l•m rTVIJalah 1lmiah )''11\g d1•lcu1 olch Uri 

C. Penrusunan pcdomanl prtunjuk teknis di bidani: 
krptni:,huluon 

I Mell)"USun pedormn kcpenghuh~n ')"3tlg dialcui 

oleh Dep>111cmcn Agama Win d.icdaric;m secara 
n:isinnal 

2 Mcnyus1m pcdo11'11ln umwn perunJuk lclcni.s 
kepcoghulwin y;ing di:ikui olch DcpRrt~ncn 

Ag;nm Ww dicd.:uba scaira nasinnal 

D. J<onsuhaJI kep~nghulu•n 

I Mc1UT1uslc•n s1~1.Cm kcpcngtrnlu.in )'3118 

mengandung ml~1-rul.1..i pcnycmpum.iao dan 

rcrb~1klln 

2 Merumu.~lc:in si~cm ke~n!tfml11.'.1n yang 

rncngandllnl! n1IMi·nilai pcrnbahuruan 

JUMLAH UNSUR UTAMA (I SID IV) 
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I 2 3 " 6 & 7 8 

2 l7:'<1SUR Pt::-Ol''"JA:o.'G 

rE:•rnt'Kl"~G Kt.GIAT.\~ PE:\GH(;l.U 

A. '.\lrnlDtlultl..:lon u..,h•l l..l"prnchulu•n 

B. Prn:•juaalprl•lib•n di bid11n:: krprnchulu•n 

I \kn~jar 1>:1.b 1'""11d1~nn fomul 
2 :>-kng;:ii.sr cbn 31;10 m.=Luoh p3da ~nd1d1l<an dan 

f'"~:J.llhlD l~nghuJuan 

c. Prran srrta d•lom ~mlnar/1ok.okar)a1'<nnfrrtrul 

'.\kui;:il..-uu >emmar / IC'l::ok.ary::o I k<•nkreru• scbai;ai. 
I Pcrrv:i~n 

2 '.\lodcuoor I pnnb2h30,.•nin suml~ 

J Pc>cna 

D. ""•nte:al••n dal:un ori;:u11i'\1l'i prnr"'' 
\knJaJi :J.n~'OU Otp.ru$.H1 pmfoo Pmgliulu. sch:iga1 . 

I Pcnguru• al-tif 

~ Anf:j;Ota aknf 

E. t.;raauotaan dalam Tim Prnll•i An&:"" Krrdll .h-

h•laa Fungslnnal Pl"nghulu 

\knjadi :i.nFJ:Ol• Tom rcool:u Angbo Kzcdll Jab1tan 
Fun<:>oional Prni:hulu •ccar.i ak11I 

F. Prrolrb:so prn~b:n1:n:i.n1 und:s Jms• 
"•"Tnp<.Tt'kh r<ni:mrir•:sn. t.onda , ..... Sarya U.m"Uhl 

I 30 Ills:> puluh uhunJ 
2 W (du:s puh:h L"lhun) 

3 10 l>o<'puluh l.lhun) 

G. PrrolchlD crlar knuj11n1aD lalnny• 

\kmperolch ~clar lo:c~:sn:ian l.a.IMy:s y.Mlg i.<!Ak ~e•uo1 
dct>g-•n biJ&ng 1ug~ 

I l)(olrtor 

b Pa<;c;a Sujan• 

c SlltJUlll /I) IV 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 
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Butir kcgint:m jcnjang j::ihatan di atas/ di hnwah *) 

I 2 3 .. :!> II 7 II 

-· 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR 
PENUNJANG 

•1 Oicmet yang 11d:ik pcrlu 

147 



3 

"' 

IV. atatan Pejabat Pengusul : 

2 

3 
4 dan Kfc:ru5n)U 

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 
I 

2 
l 
4 dan Kl CnlSll )'ll 

VI. Catatan Ketua Tim Penilai: 
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NIP: 

( J3b81Bn) 

(nan1a J"'j•h~l pcngusul ) 

NIP 

( t-:ama Pemla1 I ) 

NIP · 

(N•rM Pcnilo1 If) 

NlP.: 

KC1u.:i Tim Penilai, 

(Na ma) 

NIP .. 



CONTOll: 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN PENGHULU MUDA 

LAMPIRAN I B: 
rERA TIJRAN BF.RSAMA MENTER I AGAMA 
DAN KEPALA UKN 
Nomor : 20 TA HUN 2005 
Nomor : 14 A TAHUN 2005 
Tanggal : 14 SEPTEMBER 2005 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN PENGHULU MUDA 

Nomor : 
INSTANSI: MASA PENILAIAN 

Duhm ............ s/d bu Ian ........... T:i.hun .. . 

I KETERANGAN PERORANGAN 

I N ama 

2 NIP 

3 Nomor Seri Kanu Pcgawni 

4 Tcmpat dan Tangg:il L'lhir 

5 Jcms Kclamin 

6 Pcndidlka.n y.mg Dipcrhitungkan 

Angka Krcditnya 

7 Jabatan Pcnghulu/ TMT 

8 M3.S3 Kcrja Golongan Lama 

9 Masa Kerja Golongan Baro 

10 Unit Kc:T)a 

II UNSUR YANG DINILAI 

UNSUR. SUB UNSUR DAN 
ANCKA KREDIT MENURUT 

NO JNSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI 
BUTIR KEGIA TAN 

JUMLAll LAJ\IA BARll JUMLAH LA.MA BARU 

1 2 3 4 s 8 7 a 

1 UNSUR UTAi\IA 

I. rE:"!DlDIKAN 
.\. P~udidil.•n srkol•h d•n mrmp~rolch lju .. hli::d•r 

I Ookl<" (S 3) 

2 P llSC :uarj arus I S 1 

J Sariuna (SI) IDinloma IV 

B. Prndldiun d•n ptla1lhan Cun1:1lonal Prnghulu 

srna mtmperoleb surat tanda taraal pcndldlkan 

dan PtlD rthan 

I Lamnn~.,, lrbih Jan 960 inin 
2 l~1mnnvn un111ra 641 - 960 illm 
) r_,m.,nv.i :int~rn 481 • 6-lO i•m 

4 Lamnnya ant.nra 161 • 480 j:i.m 

s umnnya lnt.ora 111. 160jam 

fl U.m.,n)":I unlwr.i 30 • 80 JD.m 
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' :l 3 4 5 5 7 5 

II. PELA\' A."A:-l KO-' SUL TASI :"ill..:,\111 RUJUK 

A. l''renaanun k<'l:lalan k'prnghulu1&0 

I. ML"ll}"U>-urJ r~ncana hTJ• t.uhunan kcp...,,~uluan 

2 Men)u•un rrnc:ana keq• opcr=ional kcg1a1:1n 
l~huluan 

\lcn~u•un ~.uu k<s•JL•n Jr.cscbmoran pd.>}";J<llll 

B. Pcni:•,.•••n ~n<•l•l•n aik•hf rujuk 

J M.:nchn ket-.:nsnin ct..111 c1lon P'-"'&l'"'"'· wah 
n1bh <bn ~k'i . 

'"- Ir.Ji B~lai Nihh 

b. Id• lwr Daw Kilah 

2. Mcndi1i hbcn:irnn u111a po>:111g:>n ruJuk <.1"'1 ><11<$1 
]. Mcl>l.'Ulon pcnnap1n <Un.' auu pcool:U:an 

kchcnd.d; mbh/ rujuk ~ mcn>:lmpaibnny:i 

c. Pel•) •n•u nlub/ rujuk 

I. Mcns•iufois kcbutuhan lonseling. pcn:tW,..,1311 
cnlon p.:n&311lin 

2. Mcn)11sun 1n.111m dan d".ar.n pcla0.,ll.1nn 
kt>nsclin&' pcn:t.51lu111n C3lon pco~1111un 

3. Mcn~an' mo:r~nkiln m111cn kor=lini;/ 
pcn.l.<ihal.ln ca.lon pcnpnlm 

~- l'.lco(:c-'alu:isi rangkar;i.n 11;,giatan konselingf 
pc=•ih.uan ulon pcnµnun 

s. Mcnu1T1pin pcl~n clLaJ mk'Jh/ ruJuk mcl11lu1 
proses rncnguji tebenann S}""'' da11 rukun n11r:Jh.' 
ruJuk tlan m.eocl•pknn ~g:iliuu •knd oiluih/ ruJuk 

6. Mc-ncnm:i din mel~l.:.an taulul """ n1k.a!V 
1.1uliyah w:i!J lukim 

7 ,..kmb.:nl.:an khurt-u.hi ruuih:u/ dos olk•h/ rujuk 

II. Mcnundu pembac:iDn sigh.at u.l:hk ul.:U:: 

D. l'enaslhalan dan konsulusl nlk.:ah/ rujuk 

I. Mcnl'kl.:n1ifiwi.1"""1•·.:ril<Ji,.i dan nrrnh.:rilum 
50hlSI tcrlJ3dap pcbog?r.m k~CDl\UD niL.-;ih.' ru)Wc 

2_ Menyurun monogr.sfi wm 

). M=>= j~ .. ,.i pcnuiharao dan konsulr.ui 
nilu>h/ rujuk 

4 Mnnb...-nhn pculSih:llaD d:in lruosulusi ni.lcahl 
rujuk 

F- p.,1.~a1Uo r.1 .... hukum mun•luib•I d•n 
hlmltioz:•n muamabh 

I. Mengidentrfiwi pcrm:nalahn hulcum munakahar 

2 Men)'US&lr1 Jn.'llcri bimh1ngon muam:ilah 

). Membcntuk bd~r pcmbimbing muanulah 

F. rirmblnaan kirlaul:• s.akinab 

I. Mrngidcrniftk.a.si kondw . 

3. K.eluarga sak inab U 

b. Kirluvgo '>llkinAh Ill 

2. M enyu sun ""''cri pc mbi n3'ln Itel U31f:11 5'1ki nah 

3. M.,lakuk.nn pc.-mblllun kr:IWlf~ s.al.:inah ; 

L M cmbrnzuk b1Jcr pcmbtna kcl u:ugn salon:ib 

b Meblih bdcr pcmbin:l Jt.:luugn sakiruh 

c Mel•hikan konst"ling kcpllda kclornpok 
lt.clwrga s.akinab 
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1 2 3 4 :; 5 ., 8 ... t",·m•nluuan d•n iri.Wu.111\i li..l!l!lalan krpr:oihuJu.:an 

Ill. PENGI'.MDANGAN KF.rF.NGll'ULUAN 

A. P1.:n~L.::11ji.:1n maubh hukun1 muna"-•hal (h•ll'-UI 1u,al1 
tnun•"•h•• dan ah ... al M 1~a.IJUl)ah) 

l>kn)'"'"" nwcn l>ah,ul 11usa1I mur'"""h"I J.in ab".J a.• 
~:i1~.h§1}""!1h 

B Prns:rmh.1a::110 mtrode pc:n11lh:u1n, l.;.nnullng d1a 
P"l11L.s:m1un nibh/ n.ijok 

Mcl,kuJ..~ u11 cvb:i hua1I pea;;t'mhanii:..n 

c. rr:n~t:mh1a::10 prra.n1:k:at cbn st•nfllr prby1nan nl~h/ 
fUJUk 

!M<lokuk.1n uji c"b.' h:u11 pcng<mh.lng,\ll 

0. l\onnJinru.i k~hat•a li.ftt.211 wktunl di bida..nJ: 
ll.tjM"n:,huJu:.111 

rv. rENGF.\11\ANG,\N rnon:s1 
A. PtrobuulQ.11 knry• Culi• I U~·• llmi•b &JI bhL.'1nJ: 

lr~rnchuluo11 

I Mcn.hu.11 buy~ luln I k..if)":'I 1ln1i.-.h h:"LI (lC'."IC'hh.;in., 

~ngk.n11.10. !..Uf"\.4.1 d.1n Al.au e\-aiUlL"U )11ng 

J1r11hl1ir.:.;n1k:1J"1 

:I IOJb.m bt:nruk bul.-u )'2nR dJtr:t'hUL.:..'1n d;:.n d1~rlun 
'lec:lru D.l."Ji.1ono.I 

b ID>l:vn m•Jaluh 1lrrunh Y""S <li·U.u1 ukh UPI 

1 Mcrnbu.3t bty3 hJL1 I lu.f)-::1 1lnu~ h;u1I pc:ud1uan.. 
pc:flgla>ji an. •11l'i&1 cbn acau c\11111&.'\J yong ud;il.; 
Jop<Jblol..:r.U.>n 

n IUJJaru b<nhA bulru 
h I DJ lam bcn1ul milkalllh 

} Mcmbu.u Ut')u ruli!. I k .• :uy..1 11nLJ:ih bcrup.1 l\DJUlJ:.111 3.lau 

ul.=n 1lnuolJ hu1l i;;ips;ui scndiri ~~ag J1rubl1b,..._,11 

I&. 10•1= b.:n1uk buku )"'Dll oluerbilloa 11.:m olie.!ori..111 
Kar.I na.ti1nn.al 

b IDolam mJC3l:oh illlll."lh \.,.,,<: J1oku1 oleh UPI 
~ J.1t:mbc.ul ~'3 tuh:t I k.:Jry.J 1lm1uh bi:n.:~ llnJi1U&ll utuu 

ub ... an 1lml.'lh h.'ul ppt.;1n 1cnJ1ri ~"8 11c.l.ll: 
Jipubh.l:nsilan · 

a.. I DJ.Join l>enru1' bulru 

b. ID•l:11n benru1' rn>k.ll3h 

s Mcm~u..i.t ruliun iln113h y:ini; dis.rh.:ulll.1U31' mc:blut 

m<dJ1 maJ• se11up ruli"3.D y.mr: ru<"nlpaluin ""1111'c..iu&an 

6 M"'w.nyounpo1l.n.n 1:uun ~p.11 tinJauan..g::a~n otuu 

ul:as>n ilmuh J.il.:in1pcn.i:mu:m1lnuoh, 1<ti.1p k.•h 
rcnenuun 

0. Pnerjrmahoa I ~a)·aduna bulw .i.111 kal")• llmlab dl 
bicht1t: iir.r~t11'huluan 

M.ncriem.:ihl.:an I menya.Jur bulru ""'" u,-.,., ilmi>h y.ng 
J1publ1la1ilan 

I Do lam bcnruk buku )"'"!: Ji1crbi1kan d.in diaLvlMI 
t.ec.ani 1Lt'1nn1I 

2 O•lom n»pl.ih 1hni3h y:1ni; di;\ku1 oleh UPI 
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1 2 3 4 5 6 ., 8 

c. Ft:n)u,ua•n pt"tJom.md./ pc-1a11jul.. tduJit di bid1a1 
L.l"pPazh1.1hn• 

I Mcnyu .. un paJunum kcpcni;huluan )ang Jtakui 
olch Depo.rtcmni Ai:am:> J:ui JicWirkMl sca1111 
nl"O•{ln.,1 

:? M.-nyusun p..-Jom11n umum pch•njulc tclcms 
lcepcni:butu:in y:uig di3kui olcb Oep;u1cmcn 
Ap.ma dan diclbrtWI ~ i=1onal 

D. Koniultasl krpcn2bulu•o 
I Mcnim1.t1lc:m sisto:m lccpn1f:hulu:in y:mg 

mc:rii;andung nihu-01loi p..-nycmpumaao clan 
pcrbaibn 

2 Mcrumushn •isrem lccpn>ghuJwn y-..1ng 
mcn~ng nil.11·ntl•i pcmbaharwn 

JUMLAH UNSUR UTAMA (IS/DIV) 
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I 2 3 • ~ 6 7 i!I 

l UNSt:R l'E:-11.!NJAr-;G 

PE..,.,.DUKU:"G KEGIATAN PE~GllULll 

.\. :\lrnlni:kalkan n•~ha/ kop<"n~hulu:rn 

u. Pongaja,..,.nJp<-l:ollh:an tll hidlln:: krprnghulu:1n 

I l\kniuJ~r pa<l;i f"'nJidil..:rn Conn.al 
~ M.:ngnpr Jan al.1u mda11h .,.,,fa p.:ndidil..;m dan 

pd:itihotn kqi~nghulu3n 
("_ Prr.an \rr1:a d:1hlm ~cmi11ar1Juk:.1k:1,.,·!11"'-onrer~n"I 

!\tcnt?iiii.uu >CnuJL.u 1lobk:u')J1 konr~n:n:si >~bag.ii; 

I Pc-ntpr.h ... 1rJn:J 

~ ~toc.lcmlur. pcrnbalms.'nJm ~wul>.:r 

J P"'cna 
D. Kc::m!:!COl:1:11n dOll:un ors::,oani....,'1'.'ll profc-"iil 

1'lcnjad1 an~glll3 cusani~Jsi prof.::si rcnghulu, ~bagai: 

I Pcngun.• al..llf 

2 A11ggu1..1 DL.tif 

E. Koau1:~olna11 t1:>1:11n Tim Prnll:ol A11~kll Kr<"tlll Jll-

h•l11n Fung•iun;ol Pcnghulu 

Mcnj:u11 nnggot.' Torn Pcmla1 Angk:I Krcdn JabalJn 
Funi.;.<Jonal l'cn<'hulu sccar.i al..tir 

F. Prrolrhon prn~haq~a•nl 1:1nd:1 j:u:1 

Munpcrolch pcn;:harf-''"'" ; tam.la Jll.<.1 Saly.1 L<lnc.111a 
I 30 (h~D puluh 1:1hw1) 

~ 20 (Jua puluh IJlum) 

3 I 0 (scruluh lahun) 
G. Pl'mlrhan 1:ch1r kc•arjanwun L.inny:i 

~lnn(>C'f"Olch gdar l..<:!-.U1Jana:u1 lauu1)"il ynn11-1itl:ik s.:s~ 
donµn b1J:rng 1ugas 

... Duklnr 
b ra~ Sarj:u1a 

t. SarjHn:i 1 0.1 'v 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 
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Butir kcgfatan jenjang jnbatan di atas/ di bawah "') 

1 2 3 4 ~ 6 7 lJ ~ 

JUMLAH UNSUR UT AMA DAN UNSUR 
PENUNJANG 

•) Dicoret yang tidak pcrlu 
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) 

4 

IV. Catatan Pcjnbat Pcngusul : 

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 

2 ..... . 
) ..... . 
4 lb.a scierusa YI' 

VI. Catatan Ketua Tim Pcnilai : 
I 

1 
J 
4 

S d111 SCICTUSn}'9 

NIP.: 

NIP.: 

( N~ p..,,1f:1i I ) 

NIP.: 

(N:ama Pcnil.111 n ) 
NIP.: 

···-·························· ............................. . 
Kctum Tnn Pcnilai, 

{Na ma) 

NIP.: 
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co_,'TOH: 
DAFfA.R LISLIL PL'.~l.:.J'APAN ANGJ.U\ KR.llJTr 
J,'\B,\TAN PF.NGlllcLlJ M,\OY,\ 

LAi\f PIRAN IC: 
PERAl'UR.°'"''\: llcRSAMA MENTERI AG.U.Lo\ 
DAN KEPALA BKN 
Nomor : 20 T AHUN 2005 
Nomor : 14 A TJ\HUN 2005 
T:mg~al : 14 SEPTEMBER 2005 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN PENGHULU MADYA 

Nomor : 
INSTANSI : MASA PENILAIA.:"l 

Bul:in .........•. s/d bul:m .......... Tal1u11 .. . 

I KETERANGAN PERORANGAN 

I Nam a 

2 NIP 

J Nomor Seri Kartu Pc!!-1wai 

4 Tc:mpill dJn Tilngµal Lahir 

5 Jenis Kelamin 

6 Pcntlidikao )-;ing Dipcrhi1ungkao 

Angk:i Krc..-ditny.i. 

7 J:Jb.at.;in Pcnghulu/ T~1T 

8 Mns:i Kcrjo Golongan Lam:i 

9 Mas:i Kcl')U Golongan lfaru 

lO Umt Kcrja 

IJ UNSUR YANG DINILAI 

UNSUR, SUR Ul'iSUR DAN 
A '\/C;KA KRFDIT i\TF.NlJRUT 

so 
UUTIR KEGIATAN 

INSTAl'"Sl PF.i'\GIJSIJI. Tll\1 PF.~ILAI 
LAMA 8Al{L• JF.\ILAll LA:\1A llARl' JllMl • .\11 

, :I 3 • 5 15 7 8 

l U:'liSUll ITTAMA 

l. l'E~DIDIKA.N 

A .. P<ndid1k:ln >C"kolah dan mcmJX"rQl<b ijnuhlc•l•r 

I Dok.wr (S 3) 

::! Prt>C:l5arjana ; S1 

) S~rpna (SI> •D111le>nu IV 

B. Porndidilcia d•• prlllihn fUDRUOHI Prnr:hulu 

t~rb mrrn~rolorh tarul l•mb lamnl pcndidikan 

d•n pd•lih•n 

I UHll.1111V:J I cb I h d 3rl 9(-0 J3111 

:: UITUnva ;w\;ir.1 <-.i I - 960 inm 

-' L,,nanvu Dtllllnl 4S I • 640 jain 

-I ur&anvu IUllllr.1 161 - -1~0 JJ.ID 

s L.;11n.lnY11 ani.::i,.. SI - 160 j:am 

6 Lam.any.> aolara 30 - 110 Jam 
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1 2 J 4 5 6 7 8 

JI. r>:l.AYA1'A:"I h.O~St;l.TASI :0-IKAlll Hl'JUK 

,\, ruc:ur11onn k('i:in111n krp··oi:huluau 

l ~kn,'Usun rcncan:i k.;JJ" t•hul'l.ln kc:pen~uluan 

? ~1i:nyu.,.un rencf"n;a lt;",·rja opcrd"-1011.il kcc,1:.f:ln 

kCf'C11!1l111lu :in 

~1en~ll.'-UTI rt:'nCDfU kC)tiDl:J.LI k~SdNUUl:IO rda.yt:1n.u• 

ll. l'f'Ja~ an:1n 1tlk:11h1 ruJuk 

I. Mrn11mr111 l"'·IJL'Wn:ian .il.;:id niL:ih.' ruiul.; m~lalu1 
pru.~\ m''"b""J' kd,..-n.irJn i;y;or:n .fan ruL-un n1btv· 
ruJul.; d•n mcnc:l:ipun l.:~l1tas .lka<I n1l.;;ih: ruJuk 

2 M~n<:nn\.i Jan mc:l:ik..'<.in:U..on 1auL1l wah nik.lb' 
l3L1h~:ih w:ih hnkim 

J. Mc:ml>cnA.ln Ahutl>;ih: n,.111.i11 do.i nol..lh• rujuk 

4 ~1""·nunJu ~n\h~,~:.~n s.igh.u r:U:hk t;tbk 

c. rcauuih•••n d1111 koniultn~i nil....Dla/ rujuk 

I. Menl!all.lhsu wus 1fao pr<>bk1n:i11~ rumab 

Lintilll 

2. l\.leny•"un m:ilttl d:in 1111:to<le pc:n.:is1ha1an d;i.n 
1..umulla~i 

J. l\k1oh.:11un pena,ihatan Jan L;un>ult.i>i n1lwlv' 

nlJUk 

D. rcnuolau:ion pl'l110::2nrao i..u .. nhl:>n nl'ulb/ rujuk 

I. Mcngnknrifi!Gisi p.:lnngg-J r.111 pcnuurnn 

p•:widnni;an nil..in' ruiuJ.. 

2 Mc:b~uk.u> •ai!iL.1'1 f'<'l:inq::iran 

J. l\.lcm3111~u <Ian n1Cn11.:,·:ih1.u1 pd•L~.tna.an rukah.' 

ruJulr. 

~ Mcnl{'11n•nk~n Jukurn.:n nilah.' NJllk 

5 Mdululu111~uah .. n c.ldn p::n1i:.:'11111n rn ..... at..h 
pcl>nf'µr.w Lcl~ntuM ruiul.;.· n1l..oh 

6 M.:13pork:in p.:l3nll.&amn kcpada ril\.~k y3ng 

bc""-cn.in11 

f~ r~b~•n•n f•IWa hokom munalulhal dan 
hlmbini:un mu1111111!1h 

I. Mc:1111:1nah~1$ don mentl•pk:in fatw:i hukum 
muualwhor 

2. Mcl3r1h lw<l.T pcmhimhing mu:im.Jlah 

"· rcmbi111111n Lc:luari:111 ~11kin11h 

I M~n~1<l.:n1i1ik:i.<1 k<>ndioi: 

!Kclu~a soarnah Ill rlui 

2. Mcni,":lnnlL•i..• b1bun/ dnta p.:mhicwllll kcluarga 

~lun;ih 

3. Mc:LakuLun pnnhm~;u1 kcluarg.1 ~inuh: 

111. Mtnibcnruk 1.:aJrr f'<'lnh1n:i kcluarsa gkiruh 

b. l\.1cl.ll1h iuldcr rxrnbm:i. kclu:uga saL;11lJlh 

!<'. f\.klahkon kon\Chn" k..:p:ida ki:t.ml(>Ok 
lr:dWlrg:i >aki1111h 

F. rl"m•nlnn•n d•n C\•h~d krt:,l•lan kl-pr11zbah1•a 

Ill. Plll'Gf.Mll,\NC:Ai': KEPF..NGllUJ.ll,\::" 

A. Pn11lwJl•a 1run•lah buku1n maa•kahat (b•tnuJ m•ull 
m11n.aluilu1.Jin1hw1I DJ 1)•kh1l)ah) 

Md.11<.unaun bah'111 ma. ... il mun•luoh.ot din...,,. .. , 315 

Sl'>kh•i)"'h 
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I 2 3 ' 5 6 7 8 
8_ Prn1rmhan;:an JDC"IDJ't' pirn•s:ih•l•n.. l.ansdinJ: Lian 

pr1aL •. unaan all.:•h/ rajuL.:. 

I M("TJgcmb1nS)u.a n-.:tCtdr ~!Uoih.uaa 

2 Mitn'luolC"l..l.uJ ha~I f"Ul!Can~~ 

c. rrncr,,.b•n1oa J>'l"llOJ:bl WO ruadar p<Joy•oan aikab/ 
n1Juk 

]_ "'""""'°""""Puin ~J;.k:u d.m 01anJ.>r 

~ "-te-n&l~Q h..'-.11 r-'f18a"llh:a.n£.ln 

). M<11!:<'C-b•ni;l..a.a •n<:ao pclo)"MJ.UJ nt!.;ihl rujul 

I Mtngunb.lllt\:.VI 1n.l!'rum<n pcU)'11'-'" nol::'th" n1Ju1c 

o_ P(D'•'•••n L.ompilbJ l•l'llla hubra mu~L.abal 

M ... )u<ua S.-omrllui ~:> hukum mwublur 

[._ Koon1i.nm1 L.q:iel•a 1.i.a1a.1 w:L.1anl di bidanc 
l.lp .. J:h•luaa 

IV. Pr.scr_,,B,..l"(;AS PR OFT.SI 

.-\.. t'n>ib..,•l•a Ur)• l..W / .l..al')ll ilml•b di bidullJli 
Lf'J-=llS:huluma 

I !'-tcml>~Al k..u}-.i T\Jb< ! bt).,, 1lau:ib b.uJI pc:><hbm, 

pmgbjil.ll .• ,.,., ... """•tau C"l'lll.,,.., )"'' 
d1ruhh&.1 .. 1k'2n .._ ID:L-. knruk bulru )""~ di1 .. bo1lan lbn diod.:att;an 

~na~1on:J 

b IO:i!.om n'1j.aloh ilm111h Y.,K di&lu1 <11<h LIPI 

2 Mcmbwr 11=)11tult!11.:.11)-:> 1lrno•h ha.sil pentli11.1n. 
pia:llt"--J•Ul.. aun·ai d.an :abu C'Y"A1u.aJ1 )"&di bdak 
dop"blih.i"un · 

.a. IO..lllln t-rnrulo. bu1u 
t-. ID•lam t-cnruk rn>l.a!J.h 

J Mnnb1.:.11 Ul")-:1 wL• I Ury3 11muh bcrup.l rmj.w;an •C>U 

u!.u.>.a i.lmi&b b.uil PP""' KlxlU1 )"""£ dipcbhlr..>51k.an 

ta. I D:ilnm bnitult lruku yuig d11crbi1lcan d.m dn:alarium 
,..,.,..,. .,...;.,n..r 

b Jlhlun moj.>l:>h il,,U>h ''''" di:oku1 okh llr! 
4 M n:lt---'-11 ll.rya rula I lu1y:1 1 hn.Wi bcrup.o bnJ :su :>n •tau 

ul.._.an ilmw t-.asil PP.""" ......:l1n >"""" tiJalc 
d:.,-Jb!U:o.ok.., : 

:.. IO.lam t-nirut b·.llu 
b Io.! am knrll k mU..i .i. 

s M~ 1111~ 1ln:m1h yang d~ melolui 

m<4i.o rn.aa oct:i °" IUhMn >""II rncrupalta.a ..... kesabWl 

6 Mm}=>paiba YtWI bcnipa t:injnion.i;8ps:>n auu 
u!.uon iln:uh dalain pa1Caa!&4 iJmiab. oetiaop kali 

~!lm.lll 

n. Prnnj....Juia I p<"J'•dur11a buln1 •t.., kary• llmldi di 
bldoa1 .. prqbal-n 

M ""°) anahkM1 I ......,....im balm U• u brya ii moah yang 
d1.,.,hUt..u>!Qn. 

I Dal .. n bet>ruk bulni y:>ng dirab;t.bn dan di<d311<.>D 
..ean...,..;ona] 

2 D&J>m rnaiLlah i!m.&!> )""'I Joakui olch LIPI 
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I z 3 • 5 0 1 8 

c:. Prn)·un1n:rn pl'dnm.anl pctunjuk erk.nit di tl,d3.0J:: 
lo.cponr.hulwin 

I Mcn)'USWl pcJnn1'1n kepengl1ulu:in y:i.11g di~lcui 
nlch l'kparkmL"TI Agam. clan d1cdnrkan ""cara 
nn•a(ln:i1 

2 Men)'USUI\ pcclorNn umum rerunJllk 1elcnis 
kepeoghulu3D y.ing din.lrui olcb C><:p:ll'lcmen 
Ai;:lnu dan d1cd3riuln scc:ira n:LS1on.al 

0. l..:on•ull:ul kepenehulu:1n 
I Mcrumu.,kan ~l\tc:m kt!pc:nithulu:io y:ms 

mmi;andung nllai-nil~i penycmpumun dan 
p<:rbailoln 

2 Mcrumuskan !ISlcm kC()<."Tlghulu3n yanG 
meng;indung nilai·n1l•i pcmb3h:iru.111 

JUMLAH UNSUR UTAMA (I SID IV) 
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1 2 3 .i 5 i; 1 II 

2 Ul'\SUR rESUl'\JA~G 

PL"DUKUl"G >.:ECIATA • ._ PE.'llGlll..:Ll: 

A. ,\lrolns:kark•n ,..,..,,., krprni:hulu•o 

n. rrnc•Jn•ntprJ:nlh;aa di bkluc: lirprnghuhun 

I !'-frnt:•Jat p~b r><'"'1i<.ILl.;;m form") 

:! Mrn!'•J:>r .hn :>Uu n11Cbl1h p.1J.l p:ndid1lm d.ln 

pd•nh:>n hT<"ni:hul""'" 

c. Prn.a \rrl• ll•lam 'tminar11nkalia,.,alknnrr-n••,f 
Mco!.:1k.1111 h"nlll\.ll: lol:>luuy;J I k..iofcn:nsi scbilll'Ji 

I Pr nvas.>r.i n 

.2 !°lh'<knror / pc:mb.ih;u:nar:i swnb..T 

J P.:\.CnA 

l>. l\:r•n!!!!Olno d•l•n• On'Dnhul prof<!d 

Mrni:><h ans;,-01 .. OfS11nu.u1 pruk$1 Prni;hul IL ~b.ii:ii . 

I Pcngww 1kuf 

2 ,\Ji!Q!OL, Jllif 

t:. l\:uauoiuo d•bm ·nro PrnUal Ani:l;:a Kndll J"-

balan funi:•ion;JI rrni:hulu 

!'-lc:njDd1 •n!:!;OI• Tim Pcnil;ir Angl.;a K.rc:c.lir J;a\>.lt;an 

Fun;..-s11m•I F'rnt!hu!u "'-"'""r• n11f 
F. Prmlrban prni:har')!;JUn/ unda ]au 

Mnnp.:rolch po;:n_.:}a;Jl"(1!AJ.11; Llnda JL'<.3 Sa1y-:1 L•nc:>na 

I JO (Ii~• puluh 1.:ihun) 

~ ~o (..tu:i puluh Llh••n) 
J 10 f-cpuluh r:ihunl 

G. Pcrolch•n s:rlar l<narjan.:1:10 la.inn~·· 

!'-tcr11pcn,lrh srl;ar i.. ....... j.~n l.oilVl)'d :r~ns lidlll SC°'Wll 

dcng:in bid.lng Iott.as 

• 0..•l.Jor 
lt. Pas.c3 Sarj:ina 

c S.:.1J:mai D.IV 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 
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Butir kcgi:it:rn jcnjnng j:ibatan di nt:is/ di bnwnh *) 

I 2 3 • :;. II 7 8 

JUMLAH UNSUR UT AMA DAN UN SUR 
PENUNJANG 

') Dicorcl yang tidllk pcrlu 
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2 

J 
4 

IV. atatan Pcjabat Pcngusul : 

2 

3 
4 wu1 w:lcrusny:o 

V. Catatan Anggota Tim Penilai : 

2 

J 
4 t.lan sclcrusnya 

VI. ntatan Ketua Tim Pcnilai : 
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2 
3 
4 

S clan llCIC1115n)':I 

NIP. 

...................... , .......................... . 
(jubalao) 

(nanu pcjabal pengusul) 

NIP.· 

.............................................................. 

(Noma Pm1l11i J ) 

NIP.: 

(Nom:i Pcniw II) 

NlP.: 

·························································· 
Kct1.1.1 Tim Pcnilai, 

(Na ma) 

NIP.: 



COl'ITOH: LA:vJPIRAN II: 
PERA TU RAN BERSAMA 
M l::NTERI A GAMA DAN 

Sl'RAT rERNYATAAN PELAKSANAAN 
K~GIATAN P~LAYANAN DA1' KONSULTASI 
NIKAJIJ RUJUK KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN lli"EGARA 

NO::'\-IOR 20 TAHU.l'" 2005 
NO::'\-IOR 14 A TAHUN' 2005 
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2005 

SURAT PERNY AT AAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN DAN KONSULTASI NIKAH/RUJUK 

Yaog bertanda tangaa di b:iw:ib mi: 

Nam3 
NIP 
Pangkalfgolongan ruangfTMT 
Jab:itan 
Uwl kc:tja 

Menyatakon b:ihwa: 

Na ma 
NIP 
P:ingkalfgolongan ruang/TMT 
Jab:itao 
Unir kcrja 

Tel.ab mel:ilcukan kcgiatan pelayB!ltln dan konsultasi nil:ab/ rujulc sebagai berilrut 

Satuon Jumlo.h 
No Uraian Kegiotnn Tanggal Hasil Volume 

Kegiatan 
") •' ·. 2 .. 3 ·: ; 4, s ; .' .. . . 
I. 
2. 
3. 

dst 

Dcmikio.n pemyataa.n ini dibuat untuk dapat diperguoabn sebag;:ii01ana mestinya. 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

.. 6 

Absan Langsung 

NIP 

Keterungan/ 
bukti fisik 

. - . 7 ··-: 
'" 
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co:--&OH: LAMPJRJ\N' 111 : 
SURAT PERN\"ATAAN PELAKSANAAN KEGIA· PERATURAN BERSA~\ 
TA."'i PENGEMBANGAN KEPENGHULUAN MENTERI AGAMA DAN 

KE PALA BADAN KEPEGA WAIAN NEGARA 
NOMOR 20 TAIIUN 2005 
NOMOR 14 A TA.HUN 2005 
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2005 

SURAT PF.RNYATAAN 
PELAKSANAl\J"I KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPENGHULUAN 

Yong bcnanda tangan d1 bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pongkat/golongon ru:ingfl"MT 
Jabatan 
Unll kcrja 

MenyaraJcon bah'>\"3; 

N81t13 
NIP 
Pani;lcat/golongan ruang/TMT 
JaballUl 
Unit kerja 

Te lab melakukDn Jcegiatan pengembangnn lcepengbuluan sebagai berikul 

Satuan Jumlab 
ND Uraian KegiaLDn Tonggal Hasil Volume 

Kc~iatan . I. ' :-• ·='~-: 2. :-,.:-t.· 3·.·. :; ... ;__·_.4. 5 ' I. 
2. 
3. 

dsl 

Demik.fan pemyata.an ini dibuat untuk dapat dipcrgunakan sebagaimana mc:stinya. 

Jumlab 
Angk:s 
Kn.-dit 

6 

Alasan Lan~ung 

NIP 
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Keter.ingan/ 
bukti fisilc 

.. _.; ~; 7.-;·_~·~· .l 



CONTOH: 
SURAT PERNVATAAN PELAKSANAAN KEGIA
TAN PENGEMBAJliGAN PROFESI PE.f'iG
IJULU 

LAMPIRAN IV: 
PERATURAi" BERSA.i'\1A 
ME.'ITERI AGA.'\.1A DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 20 T AllU!'> 2005 
NOMOR 14 A TAHUr" 2005 
TAl"GGAL 14 SEPTEMBER 2005 

SURAT PERNYATAAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN PE.NGEMBANG.A;'l PROFESI PENGHULU 

Yang bertanda lmlgan di bawah ini: 

Na ma 
NIP 
Pangkat/golongan ruanglTMT 
Joiba[an 
Unil kcrja 

Meny211ak:in b:ihwa: 

Na ma 
NIP 
Paogkat/golongan ruaog/TMT 
Jabatan 
Unit kCl)a 

Tebh melakulam kegintan pengembangan profesi Penghulu sebaga1 bcrilrut 

Sat Win Jumlah Jumlah Kch .. 'T':lllgan/ 
No Urnian Kcgia1ao Tanggal HllSil Volume Angb bukti tisik 

Kci;?iatan K.rcdit 
I 2· 3 ·4 5 6 

.. • : .. · .. 7'- . I"• e 

I. 
2. 
3. 

ds1 

Dem1kian pcmyntnnn ioi d.ibuat untulc: dapal diperguonlain scbngairruina mestiny!I . 

........................ .., ...................... _ ...... . 

Atasan Langsung 

NLP 
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CONTOII: LAMPJRA!'o' \': 
SURAT PF:RNYATAAN MF.LAKUKAN KEGIATAN PERA TU RAJ\' BERSA:\1A J\1E1"TERI AGA;\tA DAN 
PENllUKUNG Tl1GAS PF:NGHULU KEl'ALA BA.DAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NO.MOR 20 TAIIUN 2005 
NO;\IOR J4 A TAHUN 2005 
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2005 

SURAT PERNYATAAN 
l\1ELAKUKAN KEGIATAN PENDUKUNG TUGAS 

PEr"GHULU 

Yong bcrtand!l r:ingan di b:iwnb ini: 

Nama 
NlP 
Pangkal/golongan ruangfTMT 
Jaba1an 
Unit kcrja 

Menyatakan bahwa: 

Nama 
NIP 
Pacgkal/golongnn ruangffMT 
JabalBn 
Unit kcrja 

Telah mclakukan kcgiatan pendulrung tug:is Penghulu scb:igni berikut 

Satuan Jumlah Jumlah Keterangao/ 
No Untiaa Kegiatna Tanggal Hasil Volume Angk:i bukti fisik 

Kestiaton Krc<.J11 
. 1 · 2 •. 3 4 .S 6 ·•: 7 ~ 

l. 
2. 
3 

dst 

Dcmi.lcian pcmyalAan ini dibuat untuk dapat dipergunakao scbagairnana mcstinya. 

Atasan Langsung 

NlP 
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CO:"ITOH: LAVIPIRAN VI: 
SURAT PERNYATAAN 
TELAH J\lt:NGlKllTI 
PENUll>IKAN UAN 
PELATUIAN PENGllULU 

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGA:\1A DAN 
KE PALA BADAI" KEPEGA WAIAN NEGARA 
l\"O;\-IOR 20 TAJIUN 2005 
i\OVIOR 14 A TAHUN 2005 
TAl'IGGAL 14 SEPTEMBER 2005 

SURAT PERNYATAAN 
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELA TI HAN 

PENGHULU 

Yang bcnanda tang:m di bawah ini: 

N11ma 
NIP 
Pangkal/golong:m ruangfl"MT 
Jabatan 
Unit kerja 

Menyat:ikan bahwa: 

Noma 
NIP 
Pangkat/goloog<in rwmg/TMT 
Jobntan 
Umt kerja 

Telab mcngikuti pendidikM clan pelatihnn Pcnghulu sebagai bcrilrut 

Sa tu an 
No Ur:iiao Kegiatao Tang~! Hasil 

Jumlab Jumlah Ketcrangan/ 
Volume Anglea bulcn fisik 
Kcp:iat.an Krcdit 

I 2 3 4 5 6 .. :- 1:'. · .... 
I. 
2. 
3. 

dst 

Dcmikian pcmynta:in ini dibual untulc dapal dipergunak.an sebagaimana mcstinya. 

Atasan Langsung 

NIP 
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C"O~"TOH 

PFNF.TAPAN AN<iK.\ KRFJ>IT 

l..\~IPIR.\.1"' \'JI: 

Pf.RATI•RA!'l 'BERSAMA 
M.C:1'1£RJ ,\GAMA DAN 
Kt-.rALA HAJ>A.."l Kl'J'HiAWAIA."1 NEGARA 
NOMOR :!O TAI !UN 2005 
NOMOR 1-l A TAllUN 200S 
T.'\t.:GGAL 1-l SErT.EMBFR:?OOS 

rEl"iETAP.'\:-1 A~CK,\ KREl>IT 

Nomur : 

1\.1.,.. Pcnilau1n ..... ··- -···-·- -- ..... Llo'J -·-·. 
ln.•\aft.'\I. 

l J..'.l."TF.R."'-""iC'h\:S PEROM..'-l"GAN 

I N "ma 

2 NIP 

l Nnmnr Sen K1111U Pcy1"-.' 

4 Pangl111 G..'lons;m Ru:.ng / ThfT 

.s TcmfQ! dan Tan~g2l L:ahor 

6 kms Kc:l•min 

1 PmJ.idil..an Tenins;iri 

g bbatan F1mrion:il i TMT 

5> M~ Kc:rja '°Jonpa 
I Lama 

I &n1 

9 Uni1h-tj3 

II f't:.."'ETAPA.'11 Al"iGKA KRl::Dll" 
LAM A BARU 

I UN SUR Ul'.\~tA 

A I) P,·ndtd1kan Fonn:i.I 

:!) l'cnJidW.n & Pc:Lrnh:in d•n mcnJ:>l"'I Sur:or ·randa 
Tain"r r,,,.hdiL...,, & Pclatihan (S"f11"PJ 

B Pcllyan:111 .i.., komuha:ll niilah• NJuk 

c l'cngCTobonCl'D k.:-pcai;tu1luan 

D Pcni;<rnb:ingun Prufcsr 

Jumloh UMUT Uram:a 

2 UNSUR PE..'liU:s.JA."IC PE.NGJIULU 

Pcnanjan~ 1ugm P~n~alu 

'1....W. Unsur Pmwipng 

Jwnlah Un1UT u .. m:1 Jan u~..,, Pcnunjan~ 

IU DAPAT DIPERTl~RANGKA.'11 UVTIJK Dl:"AIKKAN DAl~\M 

J.\B.\'f AN ............... - ••••• I PA..'liGKAT .................... / "fl\rr ..................... 

~.I ~\ao dcnpn honnll k'L"J""da • 
.Kc-pal• BK.N Up. Dcputi Hiding lnform.ui Kc:pepwaian BKN 

IF MB! ISr\N di....mpainn kepe&o . 

I. Pcni;hulu Yllll!l bcru:nglwW!; 
2. J'Lln;>:TUD Uni• Kaja Pmghulu ~ni: lx-nlUli;kutan: 
.). S<l:m.aris Tim l'rnil•i ~-:ing bcn.111i;)..u1.1n: 
"'· J>cj:>b•I }2111: t.n--nrng ma:i=pbn llDsD krcdit; 
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NIP. 

JUML\H 



CONTOll LAMPIRAN VIII: 
SURAT K.EPlITUSAN 
PENUANGK.ATAN PERTAMJ\ KALI/ 
PENGANGK.ATAN KEMBALI DAL.AM 
JADATAN PENGllULU 

PERATUR.Af.: BE.RSAMA 
!-.tENTERJ AGAMA DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAJAN NEGARA 
NO MOR 20 T AHUN 2005 

Mrnimb:mg 

MtDginpt 

MrDetapklln 
PERT AMA 

KEDUA 

KETIGA 

NOMOR 14 A TA.HUN 2005 
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2005 

KEPUTUSAN 
MENTERI AGAMA 

NOJ:\.10R :·-·--·--·---....... -·--·-------

TENT ANG 

PENGANGKATAN PERT AMA KALii PENGANGKATAN KE'.\IBALI 
DA.LAM JABATAN PENGllULU 

MENTERI AGAMA, 
o. bahwa scbagai pelaksanaan dari Pasal ......... dan Pasal ........... Pcraturan Menteri 

Pcnd:iyagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/ 2005 t.cntang Jabotan 
Fungsion:il PcDghulu dan Angkll Krcdilnya, dip1U1daog pcrlu untuk 
mcngangkat/mcngangkal kcmbali• Saudara ..•........•.. - .. dalamjabatan Pcnghulu ••.•••.•.•• ; 

b. ···············-··········································-·-······-······-·········-··········· ...................•..•.....•. 

I. Und11og·undang Nomor 8 Tabun 1974 scbagRimana tclah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Pcraturan Pcmcrinl.llh Nomor 7 Tahun 1977 jo. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 11 Tabun 2003; 
3. Pcr.llu:ran Pemerintnh Nomor 16 Tahun 1994; 
4. Pcraturan Prmcrintah Nomor 9 Tahun 2003; 
S. Pcraluran Mcntcri Pcrula.yagumuin Apamtur Ncglll'll Nomor PERJ62/M.PANl6n005; 
6. Peratur.m Bersam:i Men1eri Agama dim KepKUi Badan Kepc:gaw-Jia.n Negara Nomor 20 Tahun 

2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005; 

MEMUTUSKAN: 

Tcrhltung mulai tangg:il .................................................................................... . 
m.engangkat/mcngangkal kemba.li Peg:iwni Nege:ri Sipil : 
a. Nam:i • ·················-·-··········· ............................... - ... . 
b. NlP .............................. - ....................... - ............. . 
c. Pllilgkat/golongan ruang/I'MT: ... - ..................... _ ......................................... . 
d Unit kerj11 . ··············-·····-··-··· .................. - ................... . 

Dalarn jabatan ................................................................. deDgan aogk4 kred.i1 
sebc:sar ................................. ( .....•.•••..•..••.• - ..•••.•••.•••.••..••.••.. ). 

**>·--·---·-·--··------··-·-·-···································· .. ···················· 
··>·--·----·-------------------··-----------------
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J(EEMPAT 

){ELIJ\.lA 

TEMBUSAN: 

Apabila lcemudim hari temynta ferWpat kekelillll!n dnlam keputusaa ini, ak.an diadalcan 
pcrb.lilain dan pnhituni;an kembali seb:igaimana mcstinyn. 

Asli Kcpulusan ini disamp>tilom kepad11 Pei.'llwBi Negeri Sipil yang bcrn1Bngkutan unlUk 
d1ketahui d311 dirndahl.:an scbagaimal"lll meslinya. 

Ditetapkan di ........ - ......................... - ... ·-
pnda IM'lggnl.--··----·-···········--···· 

NIP 

J. Kcp:lla Badon Kcpegawaian Negara 
2. Menteri Agama; 
3. Pejabal yang be:rwcnang menet:Jpk.an angka krcdit; 
4. Kepala Kantor Perbc:nd:ih.:ira:m dan Kas Negara/Kepala Biro y:ms bc~ngkulan;•) 
S. Pejabat iostansi lain yang bcrlcepcnringan 

•) Coret yang 1idalc pcrlu 
••) Diisi apabila Ilda pen;ambahan dictum y11ns dianggap perlu 
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C01''TOll LAMPIRAN IX: 

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTAR.A 
DARI JABATAN PENGHULU 

PERATIJRAN BERSAMA MENTERI AGMfA 
DAN KEPALA BAD/\N KEPEGAW/\IAN NEGARA 

MC11gingat 

Meneupka.o 
PER.TAMA 

KEDUA 

NOMOR 20 TAHUN 2005 
NOMOR 14 A TAHUN 200S 
TANGGAL: 14 SEPTEMBER 200S 

KEPUTUSAN 

M ENTERI AGAMA 
Nomor : ..•........... ./ ........ ./ ...•...... 

TENT ANG 

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGRULU 

ME1'TERJ AGAMA. 

Babwa berhubuog Saudar.i ..•••...••...•....••• NIP. ..................... p:iogkat/golongan ruang 
.............•. , jabatan . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . . .. • . . . . . Berdasarkan Keputusan 
Nomor ................................. tanggal. ....................... dinyatakan .............•.•••... 
•. •. ... ••) dipandang perlu untuk mcmbcbasbn scmcntaro dari jabatnn Pcnghulu; 

I. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang·undang Nomor 43 Tahun 1999; 
2. Pcratwun Pcmcrintah Nomor 7 Tabun 1977 jo Pc:ratwan Pcmcrintah Nomor I l Tahun 

2003; 
3. Pcroturan Pcmcrintah Nomor 16 Tahun 1994; 
4. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 9 Tahun 2003; 
S. Pcraturan Mcntcri Negara Pcndayagu:naan Aparatur Negara Nomor 

PER/62/M.PAN/612005: 
6. Pcraturan Bcrsama Mcntcri Agomn dan Kcpala Badan KcpcgawaiDn Negara Nomor 

........... dan Nomor ................. . 

Terhitung mulai tongg:il .......................... . ............................. rnembebaskan 
scmcn1ara Pcgawai Ncgcri Sipil : 
a. Nam a ................................... . 
b. NIP .................................. .. 
c. Pa.ngk:it/Gol.ruangfl'MT ................................... . 
d. Unit kcrja ................................... . 

dari jabatan ................................................... dcogan ang)ca krcdit 
scbcsar .......... ( ........................... ) 
(diisi dcngan ang)ca dan huruf) 

Saudara.. .......... d.apar diangkat kcmbali dalamjabatan ..•........... apabila lclah ......... . 
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KETIGA 

KEEMPAT 

Trmbusan: 

t. Kc:paln BKN; 
2. Mentcri Agama; 

""") ................................................................................................. -............. . 

Ap;ibila kcmudian hari tcmyaL"l tcnlupal kckcliruan dalam kl-"PUlusan ini abn diac:labn 
pcrbaikan dan pcrhilungan kcmbaih scbagaimana mcstinya. 

ASL I Surat Kcputusan ini dis:impaik.,n kcpada Pcgawai Ncgcri S1pil yang 
bcrsangt.."lllan untuk dikctahui dan diindahkan scbagaimana mcstinya. 

NIP. 

Ditctapk.:in di 
Pada langgal : 

·····················································-············ ......................................................................... 

3. K.cpala Biro Kcpcgawa.ian instansi yang bcrsangkutan;•) 
4. Pcjabat yang bcrwcn.:i.ng mcnct.apk.an Angka Krcdit; 
S. Kcpala Kantor Pcrbcndaharaan dan Kas Negara atau Kcpala Biro yang bcrsanglrulan;•) 
6. Pcjabat instansi lain yang bcrkepcatingan; 

") coret yang tidak pcrlu . 
.. ) AJo..san pcmbcbasan scmenlaJ1\ 
... ) Diisi ap:Wila ad.a pcnambtlhan dilctum yang dianggap pcrlu 



Conloh: 
PEMBERJIE?>tflAN DARI JABATAN 
PE1'GHUl.U 

PERATURAN BERSA..'vl.A 
MENTER! AGAMA 
DAN KEPALA HADAN KEPEGAWAIAN 
1':EGARA 

KEPUTUSAi~ 

MENTER! AGAMA 

r-;uMOR 
l'\0~10R 

TANGG/\L 

l'li0:\10R : •••••••••••••••••••••••••••••• _ 

TENT ANG 

20 T AHlJN 2005 
14 AT AIJUN 2005 
14 SEPTEMBER .2005 

PEMBERHEi'iTIAN DARI JAB.\TAj'\; PENGHULU KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLJN 
Tl:\'GKt\T IJERAT I>AN TEL.:\H M EM PUNYAI KEK UAT1\N H UKUi'\l TE l"AP/ 
TIDAK l>APAT MEfliGUMPULKAN ANGKA KRF.I>IT YAl'llG DITENTUKAN •) 

Menimb:mg 

Mcngingat 

MENTERI AGAMA, 

a. bahw:i Saudara .. .. .•.••. ..•••..•.•.. .... NIP ............. .. 
JabaL3n.......... .......... .. . . pangkat/golong1m ruang 
............................. lerhilung mulai l:inggal . ...•....•..... ... lclah dijatuhi 
hukum.1n disiplin ringkal hcral bcrdasarknn k.cpulu~n pejabat yang bcrwcn:mg 
Nomor • . .. .. ... . .. . . . . . .. .. . . . .... t:anggal ......................... Jdinyotakan tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangb waJ..1u I (s;:i1u) lalllut scjak 
d1bcbaskan scmcntara •); 

b. bahwa untuk tcnib adminis1rasi d?.n mcnjamio kualims profcsionnlisme Pc~awai 
Ncgcri Sipil dalam jabal:m Pcnghulu, dipandang pcrlu mcmbcrhcntikan Pcgawai 
Ncgcri Sipil ynng bcrsangkutan darijabatan Pcnghulu. 

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 scbagairruma tclah diubah drogon Undang· 
Undong Nomor 43 Tahun 1999: 

2. Pcrnturan Pcmcrinlah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Pcrarw-an Pcmcrintah Nomor 11 
Tahun 2003; 

3. Pcraluran Pemcrintah Nom<lr 30 Tahun 1980; 
4. Peraruran Pcmcrintnh Nomor 16 Tahun 1994; 
S. Pcnuurnn Pcmcrintah Nomor 9 Tahon 2003; 
6. Pcraluran Menlcri Negara Pcndayagun:ian Aparatur Negara Nomor 

PER/62iM.P AN/6/2005; 
7. Peraturan Bcn;ama Mcnlcri Agamo da.n Kcpala Badan Kcpcgawaia.n Negara 

N~rnor ........................ dan Nomor .••...•.••..•.•.•.•.••....• ; 
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~1cnclapbn 

PERTA~tA 

KEDUA 

ME~1UTUSKAN : 

Terl1i111ng mulni t.inttgal .................................. . 
Jmgan hormal duri jab:11:m Pcnghulu : 

a. N;im:i 

b. NIP 
c. PongkaVGolongan ruangfTMT 
d Unit Kcrja 

••) 

mcmbcrhcntikon 

KETIGA Ap:ibila kcmudian h:m tcmyaln 1crd;ipa1 kckclinion dal:im kcpumsan ini. alcan 
d1adakan pcrbaikan dan p.!rhitungan kcmbal1 scbaga1m:u1a mcslinya. 

J\sli Kcputusan ini dis:unpaik;in kcp:ido Pcgowoi Ncgcri Sipil y;ing bcrsangkutan 
wituk. dikctahui dan d1indahkan scbagaimana 1111..-stinya. 

TEMBUSA.i'I : 
I. Kcpalo Badan Kcpcguwaian Ncg;iro; 
2. Mente.ti Agama; 
3. Pimp in.an ln.s1an.-.i yang bersongl.."Utan; 

Dilc1apkan di 
Pada tanggal 

NIP 

4. Kcpala Biro.'Bagian•K1.-pcg-.maian inslansi yang bcrsangkutan;*) 
S. PcJ::ibat }'ling bcn\'cnang mcnctapkan nngka krcdit: 
6. Kepala Kantor Perbcndahornan clan Kas Negara!Kepala Diro y<1ng bersangkutnn.•) 

•) Corct yang tid.:lk pcrlu. 
• •) Diisi apab1Ja a.da pcn:unbahan diktum yang di.engsop pcrlu. 
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CONTOH: 

SURAT PERINGATAN 

DARI 

KEPADA YTH. 

ALAMAT 

TANGGAL 

LAMPI RAN XI : 

PERA TU RAN BERSAMA 
MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN 
KEPEGA WAIAN NEGARA 
NOMOR 20 T AHUN 2005 
NOMOR 14 AT AHUN 2005 
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2005 

SURAT PERINGATAN 

NOMOR: 

I. Dengan ini memberitahukan dengan hormat. bahwa : 

Nam a 

NIP 

Pangkat/Gol. ruang 

Jabatan 

Unit kerja 

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ................................... tahun 

menduduki jabatan ......................................... tetapi belum memenubi ketentuan 

angka krcdit yang ditentukan sejumlah ..................................................... . 

2. Scsuai dcngan kctentuan Pcraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tanggal 

3 Juni 2005 2005 jo Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nom<y . . . . . • . . . . . . . . .. clan Nomor . .. . .. . .. . . .. . .. Tanggal 

.............. diminta agar Saudara dapat mcmcnuhi kc ten tu an angka krcdit yang 

dipcrsyaratkan. 
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3. Apabila tidak dapat memcnuhi ketcntuan tcrscbut di atas. maka Saudara a1can 

dibebaskan semcntara dari Jabatan Penghulu. 

4. Demikian untuk dima.klumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya. 

Menteri Agama 

( ...................................... ) 
NIP. 

Tembusan: 

I. Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 

2. Pimpinan unit kerja Penghulu yang bersangkutan; 

3. Kcpala Biro Kcpcgawaian lnstansi yang bcrsangkutan; 

4. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

*) Coret yang tidak perlu. 
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CONTOH 
KEPUTUSAN PENYESUAIAN 
JABATAN DAN ANGKA KREDIT 
ANGKA KREDIT PENGHUW 

l.AMPIRAN XIJ : PERATIJRAN BERSAMA MENTERI 
AGAMA DAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 20 TAHUN 2005 

Menlmbang 

Menglngat 

Menetapkan 

Pertama 

Kedua 

NOMOR : 14 A TAHUN 2005 
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2005 

KEPUTUSAN 
MENTERI AGAMA 

NOMOR : ·······••••••••······················•••··-••••••••••••• 

TENTANG 
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT 

PENG HU LU 

a. bahwa Saudara : ······---·-······· NIP : .....•......... dengan Keputusan ....... Nomor: 
•...•••.• , tanggal : •.... terhitung mulal tanggal : ••••••. telah diangkat dalam 
jabatan ................... pada .••.••.•....•.•••.......•....•••.•••.• 

b. bahwa dengan bei1akunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/62/M.PAN/6/2005, tanggal 3 Junl 2005, dipandang perlu 
menetapkan keputusan penyesualan Jabatan Penghulu. 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana ~lah diubah dengan 
Undang·undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah NomOf" 7 Tahun 1977 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2003; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2002; 

4. Pl!f"aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 

S. Perat\Jran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
PER/62/M.PAN/6/2005 

Negara NomOC"" 

6. KeputuSan Bersama Menterl Agama dan Kepala Badan Kepegawalan Negai--a 
Nornor : ••••••••.••••••••••••••••.•••.••.• dan Nomor .............................. ; 

MEMUTUSKAN : 

Terhltung mulal tanggal : ............................................ Pegawal Negert Slpil : 

a. Na ma • ·····-·-····----··················· ··--······--·· 

b. NJP 

c. Jabatan Penghulu (lama) ........................................................ . 
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ............... - ...................................... . 

e. Unit Kerja 

di5eS1..laikan dalam jabatan .................. dengan angka !credit sebesar ....... . 
( ••...•.••.••.... ) sesual dengan Lampiran Peraturan Menreri Pendayagunaan 
Aparat\Jr Negara Nomor PERJ62/M.P~/6{l..005. 

**) ..................................................................................................................... . 
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Ketfga 

Kctfga 

Keempat 

Tembusan: 

••) .......................................................................................................... -........ -
••) ...................................................................................................................... . 

Apablla dikemudlan hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan lnl, akan 
diadakan pert>allcan dan pertiltungan kemball sebagalmana mestinya. 

Asif Keputusan lnl disampalkan kepada Pegawal Negerl Slpil yang bersangkutan 
untuk diketahul dan diindahkan sebagalmana mestinya. 

Ditetapkan di : .......................... . 
Pada tanggal : ......................... .. 

···················································· 

Nama jelas 
NIP. 

1. Kepala Badan Kepegawalan Negara; 
2. Kepala Blro/Bagian Ke!)e9awalan Instrtsl yang bersangkutan;*) 
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro yang bersangkutan •). 
5. Pejabat Instansl lain yang bericepentlngan. 

•) Coret yang Hdak perlu. 
••) Dllsl apabDa ada diktum yang dlanggap pertu 
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RAN CAN GAN 

PERATURAN MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

NOMOR: PER/ ..... ./M.PAN/ .... ./2005 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA 
KREDITNYA 

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka pengembangan karier 
dan peningkatan kualitas profesionalisme 
Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan 
tugas di bidang kepenghuluan, dipandang 
perlu menetapkan jabatan fungsional 
Penghulu dan Angka Kreditnya; 

b. bahwa penetapan jabatan fungsional 
Penghulu dan Angka Kreditnya sebagaimana 
dimaksud di atas, ditetapkan dengan 
Pera tu ran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negar_a. 

I. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk 
(Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran negara Nomor 694); 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 
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22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Ta1ak dan Rujuk di daerah Juar Jawa dan 
Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor694); 

3. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3019); 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Peraturan Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041) sebagaimana te1ah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 
Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3400); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
I Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, 



Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 
ditambah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3547); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4332); 

1 O.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4017) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4193); 

181 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 I Tahun 
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Jabatan Pegawai Negeri Si pi I (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4019); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lennbaran Negara Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4263); 

13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 
tentang Rumpun Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil; 

14. Keputusan Presiden Nomor I 0 I Tahun 200 I 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Menteri Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
8 Tahun 2004; 

15.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Departemen sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor47 Tahun 
2003; 

Memperhatikan : I. Usul Menteri Agama dengan Surat Nomor 

MA/317 /2004 tanggal 3 I Desember 2004; 
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Mcnetapkan 

2. Pertimbangan Kepala Sadan Kepegawaian 

Negara dengan Surat Nomor K.26-..... ./. ... ./ 

....... tanggal ......................... 2005 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN 

FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA 

KREDITNYA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

184 

I. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai 
Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan 
pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan 
kegiatan kepenghul uan. 

2. Kegiatan kepenghuluan, adalah kegiatan pelayanan dan 
konsultasi nikah/ rujuk serta pengembangan 
kepenghuluan. 

3. Pelayanan dan Koi:isultasi nikah/ rujuk, adalah kegiatan 
atau upaya yang. dilakukan oleh Penghulu meliputi: 
perencanaan ·kegiatan kepenghuluan, pengawasan 
pericatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/ 
rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan 
pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa 
hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan 

keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan 
kepenghuluan. 

4. Pengembangan Kepenghuluan, adalah kegiatan atau 

upaya yang dilakukan Penghulu meliputi: pengkajian 
masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan 

ahwal as-syaksiyah), pengembangan metode penasihatan, 

konseling dan pelaksanaan nikah/ rujuk, pengembangan 

perangkat dan standar pelayanan nikah/ rujuk, penyusunan 



kompilasi fatwa hukum munakahat, serta koordinasi 
kegiatan lintas sektoral di bidang nikah dan rujuk. 

5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penghulu, adalah tim 
penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi kerja 
Penghulu. 

6. Angka kred it, adalah ni lai dari butir kegiatan dan a tau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh 
Penghulu dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk 
pengangkatan dan kenaikanjabatan/ pangkat. 
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BAB II 

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, 

DAN INSTANSI PEMBINA 

Pasal 2 

Penghulu adalahjabatan fungsional termasuk dalam Rumpun Keagamaan. 

Pasal 3 

(1) Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam 
melakukan kegiatan kepenghuluan pada Departemen 
Agama. 

(2) Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), 
merupakan jabatan karier. 

Pasal 4 

Tugas pokok Penghulu, adalah melakukan perencanaan kegiatan 
kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan 
pelayanan nikah/ rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk, 
pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa 
hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga 
sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan 
pengembangan kepenghuluan. 

Pasal 5 

Instansi Pembina Jabatan Penghulu adalah Departemen Agama. 
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BAB III 

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal 6 

Unsur dan sub unsur kegiatan Penghulu yang dinilai angka kreditnya 
terdiri dari: 

1. Pendidikan, meliputi: 
a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 
b. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional 

kepenghuluan dan memperoleh Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 

c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 
memperoleh sertifikat. 

2. Pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk, meliputi: 
a. Perencanaan kegiatan kepenghuluan; 
b. Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk; 
c. Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk; 
d. Penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk; 
e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk; 
f. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan 

muamalah; 
g. Pembinaan keluarga sakinah; 
h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan. 

3. Pengembangan kepenghuluan, meliputi: 
a. Pengkaj ian masalah hukum munakahat (bahsul 

masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah); 
b. Pengembangan metode penasihatan, konseling dan 

pelaksanaan nikah/ rujuk; 

c. Pengembangan perangkat dan standar pelayanan 
nikah/ rujuk; 
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d. Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat; 
e. Koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang 

kepenghuluan. 

4. Pengembangan profesi, meliputi: 
a. Penyusunan karya tulis/ karya ilmiah di bidang 

kepenghuluan dan hukum Islam; 
b. Penerjen1ahan/ penyaduran buku dan karya ilmiah 

di bidang kepenghuluan dan hukum Islam; 
c. Penyusunan pedoman/ petunjuk teknis 

kepenghuluan dan hukum Islam; 
d. Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum 

Islam. 
5. Penunjang tugas Penghulu, meliputi: 

a. Pengajar dan atau pelatih di bidang kepenghuluan 
dan hukum Islam; 

b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau 
konferensi; 

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi; 
d. Keanggotaan dalam tim penilaijabatan fungsional 

Penghulu; 
e. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat; 
f. Keanggotaan dalam delegasi misi keagamaan; 

g. Perolehan penghargaan/tandajasa; 
h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 



BABIV 

JENJANG JABATAN DAN PANG KAT 

Pasal 7 

(I) Jenjang jabatan Penghulu dari yang terendah sampai 
dengan yang tertinggi adalah: 
a. Penghulu Pertama; 
b. Penghulu Muda; 
c. Penghulu Madya. 

(2) Jenjang pangkat Penghulu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sesuai denganjenjangjabatan, adalah: 
a. Penghulu Pertama: 

I. Penata Muda, golongan ruang Ill/a; 

2. Penata Muda tingkat I, golongan ruang IIl/b. 

b. Penghulu Muda: 
1. Penata, golongan ruang 111/c; 

2. Penata tingkat I, golongan ruang 111/d. 

c. Penghulu Madya: 
I. Pembina, golongan ruang IV/a; 

2. Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; 

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masingjabatan Penghulu 
sebagaimana di maksud ayat (2) adalahjenjang pangkat 

danjabatan berdasarkanjumlah angka kredit yang dimiliki 

untuk masing-masingjenjangjabatan. 

(4) Penetapanjenjangjabatan Penghulu untuk pengangkatan 

dalamjabatan Penghulu ditetapkan sesuai denganjumlah 
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angka kredit yang dimiliki sehingga dimungkinkan pangkat 
dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan 
sebagaimana dimaksud ayat (2). 



BABV 

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI 

Pasal 8 

(I) Rincian kegiatan Penghulu sesuai denganjenjangjabatan, 
sebagai berikut: 
a. Penghulu Pertama, yaitu: 

I. Menyusun rencana kerja tahunan 
kepenghuluan; 

2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
kepenghuluan; 

3. Melakukan pendaftaran dan meneliti 
kelengkapan administrasi pendaftaran 
kehendak nikah/ rujuk; 

4. Mengolah dan memverifikasi data calon 
pengantin; 

5. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/ rujuk; 

6. Membuat materi pengumuman peristiwa 
nikah/ rujuk dan mempublikasikan melalui 
media; 

7. Mengolah dan menganalisis tanggapan 
masyarakat terhadap pengumuman peristiwa 
nikah/ rujuk; 

8. Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk 
melalui proses menguj i kebenaran syarat dan 
rukun nikah/ rujuk dan menetapkan legalitas 
akad nikah/ rujuk; 

9. Menerima dan melaksanakan taukil wali 
nikah/ tauliyah wali hakim; 
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I 0. Memberikan khutbah/ nasihat/ doa nikah/ 
rujuk; 

11. Memandu pembacaan sighat taklik talak; 

12. Mengumpulkan data kasus pernikahan; 

13. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ 
rujuk; 

14. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah; 

15. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I; 

16. Membentuk kader pembina keluarga sakinah; 

17. Melatih kader pembina keluarga sakinah; 

18. Melakukan konseling kepada kelompok 
keluarga sakinah; 

19. Memantau dan mengevaluasi kegiatan 
kepenghuluan. 

20. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral 
di bidang kepenghuluan. 

Penghulu Muda, yaitu: 
I. Menyusun rencana kerj a tahunan 

kepenghuluan; 

2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
kepenghuluan; 

3. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali 
nikah dan saksi di Balai Nikah; 

4. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali 
nikah dan saksi di luar Balai Nikah; 

5. Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan 
saksi; 



6. Melakukan penetapan dan atau penolakan 
kehendak nikah/ rujuk dan menyampaikannya; 

7. Menganalisis kebutuhan konseling/ 
penasihatan calon pengantin; 

8. Menyusun materi dan disain pelaksanaan 
konseling/ penasihatan calon pengantin; 

9. Mengarahkan/ memberikan materi konseling/ 
penasihatan calon pengantin; 

I 0. Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/ 
penasihatan calon pengantin; 

11. Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk 
melalui proses menguji kebenaran ~yarat dan 
rukun nikah/ rujuk dan menetapkan legalitas 
akad nikah/ rujuk; 

12. Menerima dan melaksanakan taukil wali 
nikah/ tauliyah wali hakim; 

13. Memberikan khutbah/ na·sihat/ doa nikah/ 
rujuk; 

14. Memandu pembacaan sighat taklik talak; 

15. Mengidentifikasi, memverifikasi, dan 
memberikan solusi terhadap pelanggaran 
ketentuan nikah/ rujuk; 

16. Menyusun monografi kasus; 

17. Menyusunjadwal penasihatan dan konsultasi 
nikah/ rujuk; 

18. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ 
rujuk; 

19. Mengidentifikasi permasalahan hukum 
munakahat; 

20 Menyusun materi bimbingan muamalah; 

193 



194 

21. Membentuk kader pembimbing muamalah; 

22. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II; 

23. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah Ill; 

24. Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah; 

25. Membentuk kader pembina keluarga sakinah; 

26. Melatih kader pembina keluarga sakinah; 

27. Melakukan konseling kepada kelompok 
keluarga sakinah; 

28 Memantau dan mengeval uasi kegiatan 
kepenghuluan; 

29. Menyusun materi bahsul masail munakahat dan 
ahwal as syakhsiyah; 

30. Melakukan uji coba hasil pengembangan 
metode penasihatan, konseling dan 
pelaksanaan nikah/rujuk; 

31. Melakukan uji coba hasil pengembangan 
perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk; 

32. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral 
di bidang kepenghuluan. 

c. Penghulu Madya, yaitu: 
I. Menyusun rencana kerja tahunan 

kepenghuluan; 

2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
kepenghuluan; 

3. Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk 
melalui proses menguji kebenaran syarat dan 
rukun nikah/ rujuk menetapkan legalitas akad 
nikah/ rujuk; 



4. Menerima dan melaksanakan taukil wali 
nikah/ tauliyah wali hakim; 

5. Memberikan khutbah/ nasihat/ doa nikah/ 
rujuk; 

6. Memandu pembacaan sighat taklik talak; 

7. Menganalisis kasus dan problematika rumah 
tangga; 

8. Menyusun materi dan metode penasihatan dan 
konsultasi; 

9. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ 
rujuk; 

10. Mengidentifikasi pelanggaran peraturan 
perundangan nikah/ rujuk; 

I I. Melakukan verifikasi pelanggaran ketentuan 
nikah/ rujuk; 

12. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
nikah/ rujuk; 

I 3. Mengamankan dokumen nikah/ rujuk; 

14. Melakukan telaahan dan pemecahan masalah 
pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk; 

I 5. Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang 
berwenang; 

16. Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum; 

17. Melatih kader pembimbing muamalah; 

I 8. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III 
plus; 

I 9. Menganalisis bahan/ data pembinaan keluarga 
sakinah; 

20. Membentuk kader pembina keluarga sakinah; 

2 I. Melatih kader pembina keluarga sakinah; 
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22. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga 
sakinah; 

23. Men1antau dan mengevaluasi kegiatan 
kepenghuluan; 

24. Melaksanakan bahsul masail dan ahwal as 
syakhsiyah; 

25. Mengembangkan metode penasihatan, konseling 
dan pelaksanaan nikah/ rujuk; 

26. Merekomendasi hasil pengembangan metode 
penasihatan, konseling pelaksanaan nikah/ rujuk; 

27. Mengembangkan perangkat dan standar 
pelayanan nikah/ rujuk; 

28. Merekomendasi hasil pengembangan perangkat 
dan standar pelayanan nikah I rujuk; 

29. Mengembangkan sistim pelayanan nikah/ rujuk; 

30. Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/ 
rujuk; 

31. Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat; 

32. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral 
di bidang kepenghuluan. 

(2) Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (I) yang 
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan 
penunjang tugas Penghulu diberikan nilai angka kredit 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I. 
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Pasal 9 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapatjenjangjabatan Penghulu 
yang sesuai denganjenjangjabatannya untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (I), Penghulu yang satu 
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat 
melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari 
pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 

Pasal 10 

Penilaian angka kredit Penghulu yang melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut: 

I. Penghulu yang melaksanakan tugas di atas jenjang 
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit 
setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I. 
2. Penghulu yang melaksanakan tugas di bawah jenjang 

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 
dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I. 

Pasal 11 

(I) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit 

terdiri dari : 

a. U nsur utama; dan 

b. Unsur penunjang. 
(2) Unsur utama terdiri dari: 

a. Pendidikan; 
b. Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk; 

c. Pengembangan kepenghuluan; dan 
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d. Pengembangan profesi Penghulu. 
(3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung 

pelaksanaan tugas Penghulu sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6 angka 5. 

(4) Rincian kegiatan Penghulu dan angka kredit dari masing
masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), (2), 
dan (3) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I. 

Pasal 12 

(I) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus 
dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat 
diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat 
Penghulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 
II, dengan ketentuan: 
a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) 

angka kredit berasal dari unsur utama; 
b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) 

angka kredit berasal dari unsur penunjang. 
(2) Penghulu Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina 

Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan menjadi Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IV /c, dari angka kredit 
kumulatifyang disyaratkan sekurang-kurangnya 12 (dua 
belas) harus berasal dari kegiatan unsur pengembangan 

profesi. 
(3) Penghulu yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit 

yang ditentukan untuk kenaikanjabatan/pangkat setingkat 
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat 

diperhitungkan untuk kenaikanjabatan/pangkat berikutnya. 
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(4) Penghulu yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan 
jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masajabatan/ 
pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya 
diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka 
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ 
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan 
tugas pokok. 

(5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana 
dimaksud ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk 
kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan 
terakhir yang diduduki, maka Penghulu yang bersangkutan 
dapat diangkat dalamjenjangjabatan sesuai denganjumlah 
angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan: 
a. Sekurang-kurangnya telah I (satu) tahun dalam 

jabatan; 
b. Setiap unsur peniliaian dalam DP-3 sekurang

kurangnya bernilai baik dalam I (satu) tahun 
terakhir. 

(6) Penghulu yang naikjabatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (5), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 

disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas 

pokok. 

(7) Penghulu Madya, pangkat Pembina Utama Muda, 

golongan ruang IV /c, setiap tahun sejak menduduki 
jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka 

kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit 

dari kegiatan tugas pokok. 
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2.00 

Pasal 13 

(I) Penghulu yang secara bersama-sama membuat karya tu I is/ 
karya ilmiah di bidang urusan agama Islam, pembagian 
angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: 
a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan 
b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis 

pembantu. 
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (I) huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 



BAB VI 

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANG KA KREDIT 

Pasal 14 

( l) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, 
Penghulu wajib mencatat atau menginventarisir seluruh 
kegiatan yang dilaukukan. 

(2) Apabila hasil catatan atau inventarisir seluruh kegiatan 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dipandang sudah dapat 
memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penghulu dapat 
1nengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit. 

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penghulu dilakukan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu 
setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat 
Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 15 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, 

adalah: 
a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haj i Departemen Agama, bagi 

Penghulu Madya. 
b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provinsi, bagi Penghulu Muda yang berada pada 
Kantor Wilayah DepartemenAgama Proyinsi yang 
bersangkutan. 

c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ 
Kota, bagi Penghulu Pertama dan Penghulu Muda 
yang berada pada Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing. 
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(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) dibantu oleh: 
a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 

Penghulu Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji bagi 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal. 

b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 
Penghulu Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim 
Penilai Provinsi. 

c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 
Penghulu Kantor Departemen Agama Kabupaten/ 
Kota bagi Kepala Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/ Kata, yang selanjutnya disebut Tim 
Penilai Kabupaten/Kota. 

Pasal 16 

(I) Anggota Tim Penilai Jabatan Penghulu, adalah Penghulu 

dengan susunan sebagai berikut: 
a. Seorang Ketua merangkap anggota; 
b. Seorang Waki I Ketua merangkap anggota; 
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; 
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. 

(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penghulu, 

adalah: 
a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan 

jabatan/ pangkat Penghulu yang dinilai; 



b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai 
prestasi kerja Penghulu; dan 

c. Dapat aktif melakukan penilaian. 
(3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana 

dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penghulu, maka 
anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri 
Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi 
kerja Penghulu. 

(4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai 
Departemen, Tim Penilai Unit Kerja, dan Tim Penilai 
Kantor Departemen ditetapkan oleh: 
a. Menteri Agama untuk Tim Penilai Departemen dan 

Tim Penilai Unit Kerja. 
b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ 

Kota untuk Tim Penilai Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/ Kota masing-masing. 

(5) Masajabatan tim penilai Jabatan Fungsional Penghulu 

adalah 3 (tiga) tahun. 

Pasal 17 

(I) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim 
penilai dalam 2 (dua) masajabatan berturut-turut, dapat 

diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu I 

(satu) masa jabatan. 

(2) Apabila terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, ketua 

tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai 

pengganti. 
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Pasal 18 

Tata kerja dan tata cara penilaian tim penilai Penghulu ditetapkan 
oleh Menteri Agama selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan 

Fungsional Penghu1u. 

Pasal 19 

Usu I penetapan angka kredit diajukan oleh: 
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a. Direktur Urusan Agama Islam kepada Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 

DepartemenAgama untuk angka kredit Penghulu Madya 

di lingkungan Departemen Agama. 
b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama kepada 

Direktur Jenderal Biihbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haj i Departemen Agama untuk angka 

kredit Penghulu Madya di lingkungan masing-masing. 

c. Kepala Bidang Urusan Agama Islam kepada Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi untuk angka 

kredit Penghulu Muda di lingkungan Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota. 

d. Kepala Seksi yang membidangi kepenghuluan kepada 

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kata 

untuk angka kredit Penghulu Pertama dan Penghulu Muda 

di 1 ingkungan masing-masing. 

Pasal 20 

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang, digunakan untuk pertimbangan kenaikan 

jabatan/ pangkat Penghulu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 



(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penghulu 
yang bersangkutan. 
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BAB VII 
PENGANGKATANDALAMJABATANPENGHULU 

Pasal 21 

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan Penghulu, adalah Menteri Agama atau pejabat lain yang 
ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 22 

(I) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam 
jabatan Penghulu, adalah: 
a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S 1)/ 

Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang 
ditentukan; 

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata 
Muda, golongan ruang IIVa; 

c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 
kepenghuluan;dan 

d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-
3) sekurang-kurangnya bemilai baik dalam I (satu) 
tahun terakhir. 

(2) Pengangkatan dalam jabatan Penghulu sebagaimana 
dimaksud ayat (1), adalah pengangkatan yang dilakukan 
melalui proses pengangkatan CPNS untuk mengisi 
lowongan formasi jabatan Penghulu. 

(3) Penentuan jenjang jabatan Penghulu sebagaimana 
dimaksud ayat (I) dilakukan berdasarkan penetapan angka 
kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1 ). 



(4) Kualifikasi pendidikan dan pendidikan dan pelatihan 
fungsional untukjabatan Penghulu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) huruf a dan c ditetapkan lebih lanjut oleh 
Menteri Agama selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan 
Penghulu. 

Pasal 23 

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, 
pengangkatan dalamjabatan Penghulu, harus: 

a. Sesuai dengan formasi jabatan Penghulu yang telah 
ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
berdasarkan usulan Menteri Agama selaku Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat, setelah mendapat 
pertimbangan Kepala BKN; 

b. Memenuhijumlah angka kredit minimal yang ditetapkan 
untukjenjangjabatan/pangkatnya. 

Pasal 24 

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil darijabatan lain ke 
dalam jabatan Penghulu dapat dipertimbangkan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 a tau Pasal 23; 
b. Memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan 

sekurang-kurangnya 2 ( dua) tahun; dan 
c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum 

mencapai usia pensiun berdasarkan batas usia 
pensiun Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), adalah sama 
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dengan pangkat yang dimiliki danjenjangjabatan Penghulu 
ditetapkan sesuai dengan ju1nlah angka kredit yang 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pelayanan 
dan konsultasi nikah/ rujuk, pembinaan keluarga sakinah, 
pengembangan kepenghuluan, pengembangan profesi, dan 

tugas penunjang Penghulu. 



BAB VIII 

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN 
KEM BALI 

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 

Pasal 25 

(I) Penghulu Pertama, pangkat Pena ta Muda, golongan ruang 
III/a, sampai dengan Penghulu Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara 
darijabatannya apabila dalamjangka waktu 5 (lima) tahun 
sejak d iangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/ 
jabatan setingkat Iebih tinggi. 

(2) Penghulu Madya, pangkat Pembina Utama Muda, 
golongan ruang IV /c, dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam 
pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang
kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas 
pokok. 

(3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Penghulujuga dibebaskan 
sementara dari jabatannya apabila : 
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat 

berat berupa penurunan pangkat; atau 
b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri 

Sipil; atau 
c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional 

Penghulu; atau 

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 
e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 
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Pasal 26 

(1) Penghulu yang telah selesai menjalani pembebasan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(3) hurufa, d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam 
Jabatan Fungsional Penghulu. 

(2) Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) hurufb, dapat diangkat 
kembali dalam jabatan fungsional Penghulu apabila 
berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak 
bersalah. 

(3) Penghulu yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) hurufb, dapat diangkat 
kembali dalamjabatan fungsional Penghulu apabila berusia 
paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun 
Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional 
Penghulu sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dan ayat (2) 
dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya 
dan dari prestasi di bidang kepenghuluan yang diperoleh 
selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Penghulu. 

Pasal 27 

Penghulu diberhentikan darijabatannya apabila: 
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a. Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat 
tebih tinggi; 

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 



Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
yang ditentukan; atau 

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman 
disiplin penurunan pangkat. 

Pasal 28 

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian 
dari Jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud Pasal 25, Pasal 26, 
dan Pasal 27 ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pejabat pembina 
kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. 
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BAB IX 

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN 

DAN ANG KA KREDIT 

Pasal 29 

(I) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan 
ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang 
kepenghuluan berdasarkan keputusan pejabat yang 
berwenang, dapat disesuaikan/ diinpassing dalamjabatan 
Penghulu dengan ketentuan: 
a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma Ill atau 

yang seti ngkat; 
b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, 

golongan ruang III/a; dan 
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau 

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing 
dalamjabatan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (I), adalah sebagaimana terse but dalam lampiran II. 

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam 
lampiran II, hanya berJaku sekali selama masa 
penyesuaian/ inpassing. 

(4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ), maka dalam melaksanakan 

penyesuaian/ inpassing perlu mempertimbangkan formasi 

jabatan. 



BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 30 

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah 
pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penghulu dapat 
dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain 
sepanjang memenuhi persyaratanjabatan yang ditentukan. 

BAB XI 

PENUTUP 

Pasal 31 

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok 
Penghulu sehingga ketentuan dalam Peraturan ini tidak sesuai lagi, 
maka Peraturan ini dapat ditinjau kembali. 

Pasal 32 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/42/M.PAN/4/2004 
tentang Jabatan Fungsional Penghulu dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
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Pasal 34 

Peraturan ini 1nulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 

MENTERI 
PENDAYAGUNAANAPARATUR 

NEGARA, 

TAUFIQ EFFENDI 



UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 
TENTANG 

PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK 

Menimbang 

Mengingat 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

1. bahwa peraturan pencatatan nikah, talak 
dan rujuk seperti yang diatur di dalam 
Huwelijksordonantie S. 1929 No.348 
Jo. S. I 931 No. 467, Vorstenlandsche 
Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan 
Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 
1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan 
pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan 
peraturan baru yang sempuma dan memenuhi 
syarat keadilan sosial. 

2. bahwa pembuatan peraturan baru yang 
dimaksudkan di atas tidak mungkin di
Iaksanakan di dalam waktu yang singkat. 

3. bahwa sambil menunggu peraturan baru 
itu perlu segera diadakan peraturan pencatatan 
nikah, talak dan ruj uk untuk me1nenuhi 
keperluan yang sangat mendesak. 

Ayat I pasal 5 ayat I pasal 20, dan pasal IV dari 
Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 
dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia 
tertanggal 16 Oktober 1945 No. X. Dengan 
persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. 
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MEMUTUSKAN 

I. Mencabut I. Huwelijksordonantie S.1929 No. 348 
jo. S. 193 I No. 467; 

2. Vorsten I andsche Huwe I ij ksordon tie 
S. I 933 No. 98; 

I I. Menetapkan peraturan sebagai berikut: 

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN 
NIKAH, TALAK DAN RUJUK'' 

Pasal 1 

(I) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, 
diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri 
Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk 
yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan 
rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima 
pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yangdiangkat 
oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. 

(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu 
dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala 
Jawatan Agama Daerah. 

(4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan 
membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri 
Agama. 
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Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak 
mampu dari Kepala Desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. 

Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan 
nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan 



yang ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(5) Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencatat nikah 
ditetapkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah. 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan 
oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik
baiknya. 

Pasal 2 

(I) Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 
pasal 1 membuat catatan tentang nikah yang dilakukan 
di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang 
diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 
dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja 
diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh 
Menteri Agama. 

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat 4 pasal 45 dari 
peraturan meteri 1921 (zegelverordening 1921 ), maka mereka itu 
wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut 
di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah 
yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang 
dibukukannya dan mencatatjumlah uang yang dibayar kepadanya 
pada surat petikan itu. 

(3) Orang yang diwaj ibkan memegang buku pendaftaran yang terse but 
pada ayat 1 pasal ini serta membuat petikan daripada buku 
pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, maka dalam 
hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum 
(openbaar ambtenaar). 
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Pasal 3 

(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang 
perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan 
pada ayat 2 pasal I atau wakilnya, dihukum denda sebanyak
banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah). 

(2) Barangsiapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat 2 
pasal I dengan tidak ada haknya, dihukmn kurungan selama-Iamanya 
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. I 00,- (seratus 
rupiah). 

(3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk 
sebagaimana terse but pada ayat I pasal 1, tidak memberitahukan hat 
itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat 
2 pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 50,- (lima puluh rupiah). 

(4) Orang yang tersebut pada ayat 2 pasal I karena menjalankan 
pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pem
beritahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, 
talak dan rujuk lebih daripada yang ditetapkan oleh 

Menteri Agama menurut ayat 4 pasal I atau tidak memasukkan nikah, 
talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagai 
yang dimaksud pada ayat 1 pasal 2, atau tidak memberikan petikan 
daripada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang 
dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang 
dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat 2 pasal 2, maka 
dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
sebanyak-banyaknyaRp. I 00,- (seratus rupiah). 

(5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, 
kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada 
orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada 
talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka 
biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirimkan salinan 
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keputusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan 
dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku 
pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim 
yang menyatakan hal itu. 

Pasal 4 

Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai 
pelanggaran. 

Pasal 5 

Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang- undang 
ini ditetapkan oleh Menteri Agama. 

Pasal 6 

(I) Undang-undang ini disebut ''Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang 
akan ditetapkan oleh MenteriAgama. 

(2) Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura 
ditetapkan dengan Undang-undang lain. 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura 
Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 
dan Voorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No: 98 menjadi batal. 
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Ditetapkan di Linggarjati 
Pada tanggal 21 Nopember I 946 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEKARNO 

MENTERI A GAMA, 

FATHURRAHMAN 

Diumumkan pada 
tanggal 26 Nopember 1946 

Sekretaris Negara 

A.G PRINGGODIGDO 



MEMORI PENJELASAN 

MENGENAI 
USULUNDANG-UNDANGTENTANGPENETAPAN 

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE
SIA TANGGAL 21 NO PEMBER 1946 NO. 22 TAHUN 1946 
TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK 

DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA 

Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 
Republik Indonesia dulu memang dimaksudkan untuk dilakukan buat 
seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan be I urn mengizinkannya, maka 
berlakunya Undang-undang tersebut di luar Jawa dan Madura akan 
ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat 2 Undang-undang 
tanggal 21Nopember1946 No. 22 tahun 1945 Republik Indonesia). 

KiniNegaraKesatuan telah terbentukdan keadaan sudah mengijinkan 
untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 
tersebut di luar Jawa dan Madura. 

Sebagai diketahui di daerah-daerah luar Jawa dan Madura 
kecuali di Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang
undang No. 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat Republik 
Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Juni 1949 No. l/pdri/ 
ka, masih berlaku "Huwelijksordonnatie Buitengewesten" (Staatsblad 
1932 No. 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan 
keadaan dewasa ini sebagai diterangkan dalam Penjelasan Umum dari 
Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut di atas. 

Di daerah-daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura, yang tidak 
sedikitjumlahnya Huwelijksordonantie Buitengewesten pada umumnya 
tidak berlaku, sehingga cara pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di daerah 
Swapraja tersebut beranekawama adanya menurut peraturan-peraturan 
yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing-masing. 
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Di daerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai 
Negara Sumatera Timur, Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya, 
berhubung dengan pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada 
daerah-daerah yang masih menjalankan peraturan-peraturan tentang 
pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lain daripada Undang-undang 
No. 22 tahun 1946 tersebut di atas. 

Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka dinyatakan 
bah\va Undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh 
Indonesia, untuk tern pat-tern pat yang be I um menjalankan Undang-undang 
tersebut ditetapkan menjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1 April 
I 951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi 
stagnatie, vacuum, atau kekacauan. 

Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 
l 946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. 

Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai 
pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan tidak mengurangi usaha-usaha 
yang tengah dikerjakan oleh Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan Talak 
dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuku Mohd. Hasan, di dalam 
rnempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginan-keinginan 
yang diajukan di dalam Parlemen antara lain saudara yang terhormat 
Nyonya Mudigdo. 

PENJELASAN UMUM 

Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam 
Huwelijksordonnatie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 Vorstenlandsche 
Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie 
Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada 
masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras 
dengan Negara yang modem. 
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Untuk melaksanakan peraturan itu dibutuhkan penyelidikan yang teliti 
dan seksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam 
waktu yang singkat. 

Akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini ber
hubung dengan keadaan yang sangat mendesak peraturan-peraturan 
pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas, dicabut serta 
diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara 
keperluan keperluan pada masa ini. 

Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di 
atas kesemuanya bersifat propinsialistis yang tidak sesuai dengan keadaan 
sekarang. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan dan sudah 
sepantasnya bahwa peraturan-peraturannya bersifat kesatuan pula. Dari 
itu Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467, 
Vorstelandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan 
Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 patut dicabut. 
Selain daripada itu peraturan di dalam Huwelijksordonnantie
huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan tarip 
ongkos pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berbeda-beda, sehingga 
tiap-tiap Kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian 
itu tentu perlu dirobah serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk 
seluruh Indonesia. Di mana berhubung dengan keadaan belum memung
kinkan, di situ peraturan yang baru ini tentu belum dapat dijalankan, akan 
tetapi pada azasnya, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia 
serta harus segera dijalankan, di mana keadaan telah mengizinkan. 

Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabutnya itu tidak menjamin 
penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya digantungkan pada 
banyak sedikitnya ongkos yang didapatnya dari mereka yang menikah, 
menalak dan merujuk. Denganjalan demikian maka Pegawai Pencatat 
Nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya hanya semata
mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang 
memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan 
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sedemikian itu, yang merupakan suatu korupsi serta merendahkan deraja' 
pegawai nikah, tidak saja dapatcelaan dari pihak perkumpulan-perkwnpul
an wanita Indonesia, akan tetapijuga dari pihak pergerakan Islam yang 
mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan sebagainya tidak setuju 
dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian. Pun para 
pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan 
sedemikian itu. Selain daripada penghasilannya tiada tentu,juga aturan 
pembagian ongkos nikah, talak dan rujuk kurang adil, yakni pegawai yang 
berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak 
kadang-kadang sampai lebih dari Rp. l 00,- (Bandung, Sukabumi dan lain
Iain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara Rp. 
3,50 - Rp. I 0,-. 

Se lain daripada itu ongkos nikah (pekah) oleh beberapa golongan 
ummat Islam dipandangnya sebagai "haram" sehingga tidak tenteramlah 
mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta keberatan
keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, j ika pimpinan yang 
bersangkut-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada 
satu instantie, serta pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap sesuai 
dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. 

"Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk" (Undang
undang No. 22 tahun I 946) dimaksudkan untuk dijalankan di seluruh In
donesia; akan tetapi sebelum keadaan mengizinkannya serta Undang
undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap 
sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan 
rnjuk untuk tanah Jawa dan Madura" ditetapkan oleh Menteri Agama, 
sedang di daerah-daerah di luar tanah Jawa dan Madura akan ditentukan 
oleh Undang-undang lain. 
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Pcnjelasan pasal-pasal 

Pasal 1 

Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut 
agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. 

Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut 
dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pemikahan. kematian 
dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris
mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjagajangan sampai 
ada kekacauan. 

Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal 
suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali 
memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadi wakilnya; 
tetapi ia boleh pula diwakili orang lain daripada pegawai yang ditunjuk 
oleh Menteri Aga1na, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. 
Pada umumnyajarang sekali Wali melakukan akad nikah, sebab sedikit 
sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan 
akad nikah itu. 

Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 2 dan 3 pasal 3 
Undang-undang ini bennaksud supayaaturan administrasi ini diperhatikan; 
akibatnya sekali-kali bukan bahwa nikah, talak, dan rujuk itu menjadi 

batal karena pelanggaran itu. 

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada: ketika 

perjanj ian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah 

(wali dan bakal suami) menghadap pada Pegawai Pencatat Nikah ada 
tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat - syaratnya yang 

ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnya 

perubahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan 

untuk menunjuk pegawai pencatat nikah, menetapkan besarnya biaya 

pencatatan nikah, talak dan rujuk, menetapkan tempat kedudukan dan 

wilayah Pegawai Pencatat Nikah, jatuh masing-masing dari tangan 
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Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau pegawai yang 
ditunjuk olehnya atau pada Kepala JawatanAgama Daerah, sedang biaya 
nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai 
pencatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan Pegawai Pencatat 
Nikah diangkat sebagai Pegawai Negeri. 

Yang dimaksud dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan 
Karesidenan atau Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya dan 
Surakarta. 

Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan 
percuma, menjaga supaya orang yang tidak 1nampujangan diperberat. 

pasal2 

Sudah terang, dan tidak ada perobahan, kecuali contoh-contoh buku 
pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak 
lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat 
kesatuan. 

Pasal 3 

Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksordonnantie S. 
1 929 No. 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan 
tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari 
Rp. 5,- menjadi Rp. 50,- agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal 
dengan kesalahannya. Oleh karena sering terjadi seorang isteri yang telah 
dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak d.iberitahukannya oleh 
Pegawai Pencatat Nikah, sebab Pegawai Pencatat Nikah tidak 
diberitahukannya oleh suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal 
perujukan akan kawin lagi dengan orang lain kemudian datang suaminya 
yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah 
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kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga 
perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika 
perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai 
anak. 

Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 
TENTANG 

PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 

NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN 
NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH 

LUARJAWADANMADURA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang I. bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa 
macam peraturan tentang pencatatan nikah, 
talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain: 

Mengingat 
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a. Undang-undang Republ ik Indonesia tanggal 
21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 dan. 

b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten 
Staatsblad 1932 No 482 

c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan 
nikah, talak dan rujuk yang berlaku di 
daerah-daerah Swapraja; 

d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku di 
daerah di luar Jawa dan Madura. 

2. bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 
22 Tahun 1946, yang dalam penjelasannya, 
diperuntukkan buat seluruh Indonesia. 

3. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya satu 
macam Undang-undang tentang pencatatan 
nikah, talak dan rujuk. 

Pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar 

Sementara Republik Indonesia. 



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: 

MEMUTUSKAN : 

Dengan mencabut Huwelijksordonnantie Buitengewestan Staatsblad 
I 932 No. 482 dan semua Peraturan-peraturan Guga dari Pemerintah 
Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan n1juk untuk Um mat Islam 
yang berlainan dan yang bertentangan dengan Undang-undang tanggal 
2 I Nopember I 946 No. 22 tahun l 946" Republik Indonesia' 

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAP
AN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 
NOPEMBER 1946 NO. 22 TAHUN 1946 
TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK 
DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR 
JAWA DAN MADURA SEBAGAI BERIKUT: 

Pasal 1 

Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 
22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk berlaku untuk 
seluruh daerah luar Jawa dan Madura. 

Pasal 1 A 

Perkataan biskal-gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 
3 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1946 diubah 
menjadi Panitera Pengadilan Negeri. 

Pasal 2 

Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang 
terse but dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama. 
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Pasal 3 

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 26 Oktober 1954 
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SOEKARNO 

Diundangkan 
Pada tanggal 2 Nopember 1954 
MENTERI KEHAKIMAN 

t.t.d., 
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K.H. MASJKUR 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG 

PERKAWINAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita
cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya 
Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku 
bagi semua warga negara. 

I. Pasal 5 ayat ( l ), Pas al 20 ayat ( l ), Pasal 27 
ayat (I) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
1945: 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
NomorIV/MPR/ 1983. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG PERKAWINAN 
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BAB I 
DASARPERKAWINAN 

Pasal 1 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang 
Maha Esa 

Pasal 2 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing
masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang -undangan 
yang berlaku. 

Pasal 3. 

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suam1. 

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang se
bagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka 
ia wajib mengajukan perrnohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (I) pasal ini hanya memberi izin kepada 
seorang suami yang akan beristeri Iebih dari seorang apabila : 

a. isteri tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
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disembuhkan; 

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

{l) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
keperluan hid up isteri-isteri dan anak-anak mereka; 

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat ( 1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 
mungkin diminta persetuj uannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanj ian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnyayangperlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

BAB II 

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

Pasal 6 

(I) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
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umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 

( 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh 
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka 
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih di 
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam 
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang terse but dalam ayat (2), 
(3) dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (I) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan keper
cayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 7 

(I) Perkawinan hanya diizinkan j ika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun. 

(2) Dal am ha) penyimpangan terhadap ayat (I) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
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(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan sa lah seorang atau 
kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang
undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di
maksud dalam Pasal 6 ayat (6). 

Pasal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 
ke atas; 

b. berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya; 

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ 
bapak tiri; 

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan dan bibi/paman susuan; 

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau ke
menakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 
seorang; 

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang 
berlaku, dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 
tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 
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(2) dan Pasal 4 Undang undang ini 

Pasal 10 

ApabiJa suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu 
dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kal inya, maka di 
antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 11 

( 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu. 

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu terse but ayat (I) akan diatur 
dalam peraturan Pemerintah lebih lanjut 

Pasal 12 

Tata cara pelaksanaan perkawinan diaturdalam peraturan perundang
undangan tersendiri 

BAB III 

PENCEGAHANPERKAWINAN 

Pasal 13 

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 

Pasal 14 

(I) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara. wali nikah, wali, 
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pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

(2) Mereka yang terse but pada ayat (I) pasal ini berhak juga 
mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang 
dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga de
ngan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan 
bagi calon mempelai yang lairn1ya, yang mempunyai hubungan dengan 
orang-orang seperti terse but dalam ayat ( 1) pasal ini. 

Pasal 15 

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan 
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 
perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak 
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini 

Pasal 16 

(I) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya 
perkawinan a pa bi la ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat ( l ), Pasal 
8, Pasal 9, Pasal I 0 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. 

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat 
(I) pasal ini diatur lebih Ian jut dalam peraturan perundang- undangan. 

pasal 17 

(I) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 
hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukanjuga kepada pegawai pencatat perkawinan. 

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh 
pegawai pencatat perkawinan 
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Pasal 18 

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan 
atau dengan menarik ke1nbali pennohonan pencegahan pada Pengadilan 
oleh yang mencegah. 

Pasal 19 

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan 
belmn dicabut 

Pasal 20 

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melang
sungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia me-ngetahui 
ad an ya pe langgaran dari ketentuan dalam Pasal 7 a yat ( 1 ), Pasal 8, Pas al 
9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada 
pencegahan perkawinan 

Pasal 21 

(1) Jadi pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap 
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka 
ia akan menolak melangsungkan perkawinan. 

(2) Di dalam hal penolakan, maka pennintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan terse but disertai 
dengan alasan-alasan penolakannya. 

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai 
pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan 
untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan 
penolakan tersebut di atas. 
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(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan 
akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan 
tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan 
dilangsungkan. 

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya,jika rintangan-rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hi lang dan para hak yang ingin 
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. 

BAB IV 

BATALNYAPERKAWINAN 

Pasal 22 

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 

Pasal 23 

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami 
atau isteri; 

b. suam i atau isteri 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinanan belum 
diputuskan; 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini 
dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 
putus. 
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Pasal 24 

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan 
dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak 
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini 

Pasal 25 

Pennohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan 
dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat 
tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri 

Pasal 26 

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat 
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau 
yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis ketumnan 
lurus ke atas dari suami atau isteri,jaksa dan suami atau isteri. 

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan 
alasan dalam ayat (I) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup 
bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte 
perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak 
berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 

Pasal 27 

( l) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pennohonan pembatalan 
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman 
yang melanggar hukum. 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pennohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya per kawinan terjadi 
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salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaannya, dan dalamjangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak 
mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, 
maka haknya gugur 

Pasal 28 

(I) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan. 

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali 
terhadap harta bersama, bi la pembatalan perkawinan didasarkan 
atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 

c. Orang-orang ketiga Iainnya tidak termasuk dalam a dan b 
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik 
sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

BABV 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

Pasal 29 

(I) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak 
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya 
berlakujuga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
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(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas
batas hukum, agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 

(4) Selama perkawinan ber1angsungperjanjian tersebuttidakdapatdiubah, 
kecuali bi la dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah 
dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

BABVI 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 

Pasal 30 

Suami isteri memikul kewajiban yang luhuruntukmenegakkanrumah 
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Pasal 31 

(I) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga 

Pasal 32 

(I) Suami isteri harus mempunyai tern pat kediaman yang tetap 

(2) Rum ah tern pat kediaman yang dimaksud dalam ayat (I) pasal ini 
ditentukan oleh suami isteri bersama 
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Pasal 33 

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, honnat-menghormati setia 
dan memberi bantuan lahir bath in yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baik.nya. 

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

BAB VII 

HARTABENDADALAMPERKAWINAN 

Pasal 35 

(I) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta 
bersama. 

(2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 
di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain. 

Pasal 36 

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai 
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya. 
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Pasal 37 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing-masing. 

BAB VIII 

PUTUSNYAPERKAWINANSERTAAKIBATNYA 

Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. 
atas keputusan Pengadilan. 

Pasal 39 

( 1) Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadi Ian setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti 
mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami isteri itu tidak akan dapat hid up rukun sebagai suami isteri 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 
peraturan perundangan tersendiri 

Pasal 40 

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini 
diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. 

Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 
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a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana 
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 
memberi keputusannya: 

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 
tidak dapat memenuhi kewaj iban terse but, Pengadi Ian dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikuJ biaya tersebut; 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 
suam1. 

BABIX 

KEDUDUKANANAK 

Pasal 42 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah. 

Pasal 43 

(I) Anak yang dilahirkan di luar perkawirian hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 44 

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 
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isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah 
berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan terse but. 

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 
permintaan pihak yang berkepentingan. 

BABX 

HAKDANKEWAnBANANTARAORANGTUA 
DANANAK 

Pasal 45 

(I) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya. 

(2) Kewaj iban orang tua yang dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 
berlaku terns meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Pasal 46 

(I) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 
mereka yang baik. 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut ke mampuannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu 
memerlukan bantuannya. 

Pasal 47 

(I) Anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pemah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya: 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 
di dalam dan di luar Pengadilan. 
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Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan 
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun atau belum pemah melangsungkan perkawinan, 
kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
pennintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke 
atas dan saudara kandung yang telah d~wasa atau pejabat yang 
berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka m~sih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
terse but. 

BAB XI 

PERWALIAN 

Pasal 50 

(I) Anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, yang .tidak Q.erada di bawah 
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 

(2) Petwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 
bendanya. 
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Pasal 51 

(I) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 
orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan 
lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. 

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau or
ang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan 
berkelak'Uan baik. 

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta 
bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan 
kepercayaan anak itu. 

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah 
kekuasaannya pada waktu memulaijabatannya dan mencatat semua 
pen1bahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. 

(5) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di 
bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan atau kelalaiannya. 

Pasal 52 

Terhadap wali berlakujuga Pasal 48 Undang-undang ini. 

Pasal 53 

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut 
dalam Pasal 49 Undang-undang ini. 

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana di maksud 
pada ayat (I ) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai 
wali. 

Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda 
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anak yang di bawah kekuasaannya, alas tuntutan anak a tau 
keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan 
dapat diwajibkan untuk mengganti ken1gian tersebut 

BAB XII 
KENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Bagian Pertama 
Pembuktian asal-usul anak 

Pasal 55 

(1) Asal-usu I seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran 
yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 

(2) Bila akte kelahiran terse but dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 
anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti
bukti yang memenuhi syarat. 

(3) Atas dasar ketentuan Pengadi Ian terse but ayat (2) pasal ini, maka 
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 
yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Perkawinan di luar Indonesia 

Pasal 56 

(I) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang 
warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan 
warganegaraAsing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 
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yang berlaku di negara di mana perkawina itu dilangsungkan clan 
bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan 
Undang-undang ini. 

(2) Dalam waktu I (satu) tahun setelah suami iseri itu ke1nbali di wilayah 
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 
Pencatatan Perkawinan te1npat tinggal mereka. 

Bagian Ketiga 
Perkalvinan Cam pu ran 

Pasal 57 

Yang d imaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang 
ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 
hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah 
satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Pasal 58 

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan 
perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/ 
isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurutcara
cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang berlaku. 

Pasal 59 

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau 
putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai 
hukum publik maupun mengenai hukum perdata. 

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan 
menurut Undang-undang Perkawinan ini. 
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Pasal 60 

(I) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti 
bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang 
berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. 

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat terse but dalam ayat ( 1) 
telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan 
perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang 
berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, 
diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan 
surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, 
Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak 
boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan 
pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka 
keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (2). 

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak 
mempunyai kekuatan lagi j ika perkawinan itu tidak di langsung kan 
dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. 

Pasal 61 

(I) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawa1 pencatat yang 

berwenang. 

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa 

memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang 

berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan 

yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum 

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. 

251 



(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan 
ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti 
keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama
lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukumjabatan. 

Pasal 62 

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai 
dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini. 

Bagian Keempat 
Pengadilan 

Pasal 63 

(I ) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang undang ini ialah 

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 

b. Pengadilan Umum bagi lainnya. 

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peng
adilan Umum. 

BAB XIII 
KETENTUANPERALIHAN 

Pasal 64 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang 
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. 
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(I) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan 
hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 
ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: 

a. Suami wajib memberijaminan hidup yang sama kepada semua 
isteri dan anaknya; 

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta 
bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua 
atau berikutnya itu terjadi; 

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama 
yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. 

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih seorang 
menurut Undang-undang ini tidak 1nenentukan lain, maka berlakulah 
ketentuan-ketentuan ayat (I) pasal ini. 

BAB XIV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 66 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka 
dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Howelijks, Ordonnantie Chris
ten Indonesiers S. 1933 No.74 ), Peraturan Perkawinan Campuran 
(Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan
peraturan lain yang mengaturtentang perkawinan sejauh telah diatur 
dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 67 

(I) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yang 
pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(2) Hal-ha) dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan 
pelaksanaan, diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Pemerintah. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Padatanggal2Januari 1974 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 2 Januari 1974 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

t t.d. 

SOEDHARMONO, SH. 
MAYORJENDERAL TNI 

t.t.d. 

SOEHARTO 

JENDERAL TNI. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1974 
NOMORI 

254 



PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENT ANG 

PERKAWINAN 

PENJELASAN UMUM 

I. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak 
adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus 
menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum 
perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi 
berbagai golongan dalatn masyarakat kita. 

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai 
golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut: 

a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku 
hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat; 

b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; 

c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen ber

Iaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers (S. 1933 Nomor 
74); 

d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia 
keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang

undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; 

e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara In

donesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum 

Adat mereka; 
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f. Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan 
Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. 

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat 
mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat 
pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat 
dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini tel ah menampung di 
dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya 
dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. 

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-az.as 
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan 
tuntutan zaman. 
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Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang 
ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan 
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil 
dan materiil; 

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan 
adalah sah bilarnana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang
undangan yang berlaku. 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan 
seseorang, rnisalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam 



surat-surat keterangan. suatu akte yang dimuat dalam daftar 
pencatatan; 

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama 
dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat 
beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang 
suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat 
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 
diputuskan oleh Pengadilan; 

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami/ isteri 
itu harus telah masakjiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 
perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. 
Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan 
masalah kependudukan. Temyata bahwa batas umur yang lebih 
rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju 
kelahiran yang lebih tinggi j ika dibandingkan dengan batas umur 
yang lebih tinggi. 
Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan 
batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 
19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun 
bagi wanita; 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini 
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. 
Untuk memungkinkan peceraian, harus ada alasan-alasan tertentu 
serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan; 
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f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 
dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala 
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami isteri; 

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang 
telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal 
Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku 
ketentuan yang ada; 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang 
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 
111empunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga 
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir~asmani, tetapi unsur bath in/ 
rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang 
bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan 
perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban 
orang tua. 

Pasal 2 

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan 
di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 
lcepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang 
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berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak 
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini 

Pasal 3 

(I) Undang-undang ini menganut az.as monogami. 

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat 
yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula 
apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami 
mengizinkan adanya poligami. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup Jelas. 

Pasal 6 

(I) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan 
isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai 
pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui 
oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan terse but, 
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, 
tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan 
hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) Undang-undang ini. 

(2) Cukup jelas. 

(3) Cukup jelas. 
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( 4) Cukup jelas. 

(5) Cukup jelas. 

(6) Cukupjelas. 

Pasal 7 

(I) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan 
batas-batas umur untuk perkawinan. 

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan 
yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan 
yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang
undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 
(S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri 
dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang 
mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat 
dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai 
beru lang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai 
satu sama lain. 
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Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang d iatur dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 1954. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukupjelas. 

Pasal 18 

Cukupjelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
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Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak 
batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masingtidak 
menentukan lain. 

Pasal 23 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak tennasuk 
tak'lik- talak. 
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Pasal 30 

Cukupjelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur 
menurut hukumnya masing-masing. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Yang dimaksud dengan 'Hukumnya" masing-masing ialah hukum 
agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 
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Pasal 39 

(I) Cukup jelas. 

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian 
adalah: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan Jain sebagainya yang sukar disembunyikan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak yang Iain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal yang Iain di luar kemauannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan terhadap pihak lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewaj ibannya sebagai 
suami isteri; 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi persel isihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas: 

Pasal 42 

Cukup jelas. 
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Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Yang dimaksud dengan "kekuasaan"dalam pasal ini tidak termasuk 
kekuasaaan sebagai wali nikah. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup j elas. 
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Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukupjelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukupjelas. 
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Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR3019 

Disalin kembali sesuai 
dari salinan 

Ka. Sub. Bag. TIKRON DEPAG 

M.S. SJAHRIAN 
NIP.270374 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG 
PERADILAN AGAMA 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai 
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar I 945, bertujuan 
mewujudkan tata kehidupan bangsa yang se
jahtera, aman, tenteram, dan tertib; 
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· b. Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan ter
sebut dan menjamin persamaan kedudukan 
warga negara dalam hukum diperlukan upaya 
untuk menegakkan keadilan, kebenaran, keter
tiban dan kepastian hukum yang mampu 
memberikan pengayoman kepada masyarakat; 

c. Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan 
keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian 
hukum terse but adalah melalui PeradilanAgama 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang
Undang Nomor 14 Tahun I 970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Keha.kiman; 

d. Bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan 
dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama yang selama ini masih ber-



Mengingat 

aneka karena didasarkan pada: 

I. Peraturan tentang Peradilan Agama di 
Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 
Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad 
Tahun 1937 Nomor 116 dan 61 O); 

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan 
Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian 
Residensi Kalimantan Selatan dan Timur 
(Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 
dan 639); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar' iyah di Luar 
Jawa dan Madura (Lembaran Negara 
Tahun 1957 Nomor 99). 

perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan 
hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam 
kerangka sistem dan tata hukum nasional ber
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 

e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
tersebut, dan untuk melaksanakan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman dipandang perlu menetapkan 
undang-undang yang mengatur susunan, 
kekuasaan dan hukum acara pengadilan 
dalam lingkungan PeradilanAgama; 

I. Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 20 ayat (I), Pasal 24. 
dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 
Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara 
Nomor2951); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3316); 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN 
A GAMA. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

I. PeradilanAgama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama 
Islam. 

2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama clan Pengadilan Tinggi Agama 
di lingkungan PeradilanAgama. 

3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada 
Pengadilan Tinggi Agama. 

4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada 
Kantor U rusan Agama. 

5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru 
Sita Pengganti pada Pengadilan Agama. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 2 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. 

Pasal 3 

(I) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan PeradilanAgama dilaksanakan 
oleh: 

a. Pengadilan Agama; 
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b. Pengadilan Tinggi Agama. 

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan PeradilanAgama berpuncak 
pada MahkamahAgung sebagai Pengadilan Negara Te1tinggi. 

Bagian Ketiga 
Tern pat Kedudukan 

Pasal 4 

(I) Pengadilan Agama berkedudukan dikotamadya atau di ibukota 
kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau 
kabupaten. 

(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi, dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 

Bagian Keem pat 
Pembinaan 

Pasal 5 

(I) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh 
Mahkamah Agung. 

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan 

dilakukan oleh Menteri Agama. 

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) 

tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. 
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BAB II 
SUSUNAN PENGADILAN 

Pengadilan terdiri dari : 

Bagian Pertama 
Urn um 

Pasal 6 

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Per
tama; 

2. Pengadilan TmggiAgama, yang merupakan Pengadilan lingkat Banding. 

Pasal 7 

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 8 

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. 

Pasal 9 

(1) Susunan PengadilanAgama terdiri dari Pimpinan, HakimAnggota, 

Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. 

(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim 

Anggota, Panitera, dan Sekretaris. 

Pasal 10 

(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang 

Waki I Ketua. 

(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan 

seorang Wakil Ketua. 
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(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi. 

Bagian Ked ua 
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita 

Paragrafl 
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 

Pasal 11 

0) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan ke
hakiman. 

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan 
tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini. 

Pasal 12 

(1) Pembinaan dan pengawasan um um terhadap hakim sebagai pegawai 
negeri dilakukan oleh Menteri Agama. 

(2) Pembinaan dari pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
( 1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara. 

Pasal 13 

(I) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar I 945; 
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e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 
Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan 
seseorang yang terlibat langsung a tau pun tak langsung dalam 
"Gerakan Kontra Revolusi G-30-S /PKI", atau organisasi 
terlarang yang lain; 

f. Pegawai negeri; 

g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 
Islam; 

h. Berumurserendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

1. Be1wibawa,jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 
Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya IO (sepuluh) 

tahun sebagai Hakim PengadilanAgama. 

Pasal 14 

0) Untuk dapat diangkat men jadi Hakim pada Pen gad ii an Tinggi Agama, 

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

a. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(1) hurufa, b, c, d, e, f, g dan i; 

b. Berumur serendah rendahnya 40 (empat puluh) tahun; 

c. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai 

Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) 

tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya I 0 (sepuluh) tahun 
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sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 
5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah 
menjabat Ketua Pengadilan Agama. 

(3) Untuk dapatdiangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan TinggiAgama 
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun 
sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 
3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah 
menjabat Ketua Pengadilan Agama. 

Pasal 15 

(I) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala 
Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung. 

(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 16 

(1) Sebelum memangkujabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi 
sebagai berikut : 
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"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya; untuk memperolehjabatan 
saya ini, Iangsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama 
atau cara apa punjuga, tidak memberikan atau menjanjikan barang 
suatu kepada siapa punjuga" 

"Sa ya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan, 
sesuatu dalamjabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung 
atau tidak langsung siapa punjuga suatujanji atau pemberian". 

"Saya bersumpah bahwa saya; akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar, dan 



ideologi negara; Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang
undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republ ik 
Indonesia". 

'"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankanjabatan 
saya ini denganjujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan 
orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewaj iban saya sebaik
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Waki 1 
Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam 
menegakkan hukum dan keadilan". 

(2) Wakil Ketua dan Hakim PengadilanAgama diambil sumpahnya oleh 
Ketua Pengadilan Agama. 

(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta ketua 
PengadilanAgama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama. 

(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 

Pasal I 7 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim 
tidak boleh merangkap menjadi : 

a. Pelaksana putusan Pengadilan; 
b. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu 

perkara yang diperiksa olehnya; 
c. Pengusaha. 

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) diatur lebih 
Ianjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 18 

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena : 

a. Permintaan sendiri; 

b. Sakitjasmani atau rohani terus-menerus; 

c. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, 
dan Hakim PengadilanAgama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun 
bagi Kenia; Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama; 

d. Temyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

(2) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim yang meninggal dunia dengan 
sendirinya diberhentikan dengan hormat darijabatannya oleh Presiden 
selaku Kepala Negara. 

Pasal 19 

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat 
darijabatannya dengan alasan: 

a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. Melakukan perbuatan tercela; 

c. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 
pekerjaannya 

d. Melanggar sumpahjabatan; 

e. Melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 17. 

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat derigan alasan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) huruf b sampai 
dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan 
Hakim. 
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(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan 
Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua 
Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama. 

Pasal 20 

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan 
sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. 

Pasal 21 

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pas al 19 ayat (I), dapat 
diberhentikan sementara darijabatannya oleh Presiden selaku Kepala 
Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung. 

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1), berlakujuga ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

Pasal 22 

(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang 
diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut 
diberhentikan sementara dari j abatannya. 

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara 
pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) 
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara darijabatannya. 

Pasal 23 

Ketentuan lebih Ian jut mengenai tata cara pemberhentian dengan honnat, 
pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta 
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hak-hak pejabat yang dikenakan pe1nberhentian, diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 24 

(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden. 

(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua 
dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 25 

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas 
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung dan Menteri Agama~ kecuali dalam hal : 

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau 
b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam 

dengan pidana mati, atau 
c. Disangka telah melakukan tindak pidana kej aha tan terhadap keamanan 

negara. 

Paragraf2 
Panitera 

Pasal 26 

(I) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kapaniteraan yang dipimpin 
oleh seorang panitera. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu 
oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa 
orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita. 
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(3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama 
dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, 
dan beberapa orang Panitera Pengganti. 

Pasal 27 

Untuk dapat diangkat men jad i Panitera Pengadi Ian Agama, seorang cal on 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islain; 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

e. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana 
muda hukum yang menguasai hukum Islam; 

f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (em pat) tahun sebagai Wakil 
Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan 
Agama atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama. 

Pasal 28 

Untuk dapat diangk.at menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 
b, c dan d; 

b: Berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 
Islam; 

c. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil 
Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan 
Tinggi Agama, a tau 4 (em pat) tahun sebagai Panitera Pengadilan 

Agama. 
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Pasal 29 

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 
b,c, d dan e; 

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera 
Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 
Agama. 

Pasal 30 

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan TinggiAgama, 
seorang ca Ion harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal. 17 huruf 
a,b, c dan d; 

b. berijaz.ah sarjana syari 'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 
Islam; 

c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (em pat) tahun sebagai Panitera 
Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 
Tinggi Agama atau 4 ( empat) tahun sebagai wakil Panitera Pengadilan 

Agama atau menjabat Panitera Pengadilan Agama. 

Pasal 31 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang 

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b, 

c, d dan e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Agama. 
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Pasal 32 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 

b, c, d dan e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Tinggi Agama atau 4 (empat) tahun sebagai 
Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti 
Pengadilan Agama atau menjabat wakil Panitera Pengadilan Agama. 

Pasal 33 

Untuk dapat diangkat rnenjadi Panitera Pengganti Pengadi Ian Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 

b, c, d dan e; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai 

negeri pad a Pengadi Ian Agama. 

Pasal 34 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi 
Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 
b, c, d dan e; . 

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai 

negeri pada Pengadilan Tinggi Agama. 

Pasal 35 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang Panitera 
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tidak boleh merangkap menjadi wali pengampu, dan pejabatyang 
berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai 
Panitera. 

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. 

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung. 

Pasal 36 

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 
Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri 
Agama. 

Pasal 37 

Sebelum memangkujabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, 
dan Panitera Pengganti diam bi I sumpahnya menurut agama Islam oleh 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut: 

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperolehjabatan 
saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau 
cara apa punjuga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada 
siapapunjuga" 

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalamjabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapapunjuga suatujanji atau pemberian". 

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan memper
tahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, 
Undang-Undang Dasar I 945, dan segala undang-undang serta peraturan 
lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". 
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"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankanjabatan saya 
ini denganjujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang 
dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnya seperti Iayaknya bagi seorang Panitera, wakil Panitera, 
Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik danjujur dalam 
menegakkan hukum dan keadilann. 

Paragraf3 

Juru Sita 

Pasal 38 

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru 
Sita Pengganti. 

Pasal 39 

(I) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang cal on harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

e. Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas 

f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru 
Sita Pengganti 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) 
huruf a, b, c, d dan e; 

b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun sebagai 
pegawai negeri pada Pengadilan Agama. 
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Pasal 40 

(I) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usu I 
Ke tu a Pen gad i Ian Agama. 

(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan 
Agama. 

Pasal 41 

Sebelum memangkujabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil 
sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama. 

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut : 

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperolehjabatan 
saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama a tau 
cara apa punjuga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 
kepada siapa punjuga". 

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalamjabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapapun juga suatu janj i a tau pemberian". 

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan memper
tahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, 
Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan 
Jain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah 
bahwa saya senantiasa akan menjalankanjabatan saya ini denganjujur, 
seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku 
dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya 
seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi 
baik danjujurdalam menegakkan hukum dan keadilan. 
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Pasal 42 

(1) Kecuali ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang Juru 
Sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan penjabat 
yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya ia sendiri 
berkepentingan. 

(2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum. 

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung. 

Bagian Ketiga 
Sekretaris 

Pasal 43 

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretaris yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil Sekretaris. 

Pasal 44 

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. 

Pasal 45 

Untuk dapat diangkat menjadi wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 
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e. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana 
muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda 
administrasi; 

f. Berpengalaman di bidang administrasi peradilan 

Pasal 46 

Untuk dapat diangkat menjadi wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, 
b, c, dan f; 

b. Berijaz.ah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum 
Islam. 

Pasal 47 

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 
Agama. 

Pasal 48 

Sebelum memangkujabatannya wakil Sekretaris diambil sumpahnya 
menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut : 

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi wakil 
Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasi la, Undang
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah bahwa saya, akan mentaati 
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan 
tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; 
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, 
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Pemerintah, dan martabat wakil Sekretaris serta akan senantiasa 
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, 
seorang atau golongan ; 
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya 
atau menurut perintah harus saya rahasiakan; 
bahwa saya akan bekerja denganjujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untuk kepentingan negara". 

BAB III 

KEKUASAAN PENGADILAN 

Pasal 49 

(I) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara or
ang-orang yang beragama Islam di bidang : 

a. perkawinan; 
b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam 
c. wakaf dan shadaqah. 

(2) Bi dang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) huruf 
a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang 
mengenai perkawinan yang berlaku. 

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, 
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing
masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 
terse but. 

Pasal 50 

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain 
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dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka 
khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus 
lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Iingkungan Peradilan U1num. 

Pasal 51 

(I) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara 
yang menjadi kewenanggan Pengadilan Agama dalam tingkat 
banding. 

(2) Pengadilan Tinggi Agamajuga bertugas dan berwenang mengadili di 
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar 
pengadilanAgama di daerah hukumnya. 

Pasal 52 

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat 
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, 
apabila diminta. 

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan 
kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 

Pasal 53 

(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita di 
daerah hukumnya. 

(2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan 
pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadi Ian Agama 
dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewaJamya. 

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud 
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dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan 
petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu. 

(3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), ayat (2) 
dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara. 

BAB IV 
HUKUMACARA 

Bagian Pertama 

Urn um 

Pasal 54 

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan 
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 
khusus dalam Undang-undang ini. 

Pasal 55 

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya 
suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah 
dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. 

Pasal 56 

(I) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang 
jelas, melainkan waj ib memeriksa dan memutusnya. 

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) tidak menutup 
kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai. 
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Pasal 57 

(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA. 

(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMIL
LAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. 

(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Pasal 58 

(I) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang. 

(2) Pengadilan membantu para pencari keadi Ian dan berusaha sekeras
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Pasal 59 

(1) Sidangpemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila 
undang-undang menentukan lain ataujika Hakim dengan alasan
alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan 
bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan 
dengan sidang tertutup. 

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (I) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau 
putusannya batal menurut hukum. 

(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia. 
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Pasal 60 

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai ke-kuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Pasal 61 

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan 
banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang 
menentukan lain. 

Pasal 62 

(I) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat 
alasan-alasan dan dasar-dasarnyajuga harus memuat pasal-pasal 
tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua 
dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang 
pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan. 

(3) Serita Acara tentang pemeriksaan ditanda tangani oleh ketua dan 
Panitera yang bersidang. 

Pasal 63 

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan 
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara. 

Pasal 64 

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan atau kasasi 
pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila, dalam amarnya 
menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat atau dijalankan 
lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. 
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Bagian Kedua 
Pen1eriksaan Sengketa Perkawinan 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 65 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan ben1saha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 

Paragraf 2 

CeraiTalak 

Pasal 66 

(I) Seorang suami yang beragama Islam :yang akan menceraikan istrinya 
mengajukan pennohonan kepada Pengadilan mengadakan sidang guna 
menyaksikan ikrar talak. 

(2) Pemohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
tennohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan 
tempat kediaman yang ditentukan bersama tan pa izin pemohon. 

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan 
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman pemohon. 

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di 
luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 
di langsungkan a tau kepada Pengadi Ian Agama Jakarta Pusat. 

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan 
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan 
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permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 

Pasal 67 

Pennohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: 

a. nama, umur dan tern pat kediaman pemohon yaitu suam i dan tennohon 
yaitu istri; 

b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. 

Pasal 68 

(I) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 
pennohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. 

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. 

Pasal 69 

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketenn1an-ketentuan 
Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 83. 

Pasal 70 

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak 
tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian 
maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut 
dikabulkan. 

(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), 
istri dapat mengajukan banding. 

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap 
Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan 
memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 
terse but. 
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( 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam 
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ilaar 
talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. 

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami 
atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tan pa hadirnya istri 
atau wakilnya. 

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan 
hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri 
atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan 
secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, 
dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang 
sama. 

Pasal 71 

(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ilaar 
talak. 

(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa 
perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut 
tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. 

Pasal 72 

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku 
ketentuan-ketentuan dalam Pasa) 84 ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat 
( 4), serta Pasal 85. 

Paragraf 3 
Cerai Gugat 

Pasal 73 

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
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penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan 
tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 

(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 
perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman tergugat. 

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, 
maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

Pasal 74 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak 
mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan per
ceraian, sebagai bukti pengugat cukup menyampaikan salinan putusan 
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai 
keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

Pasal 75 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat 
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewaj iban sebagai suam i, maka Hakim dapat memerintahkan 
tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter. 

Pasal 76 

(I) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, 
maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar 
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang
orang yang dekat dengan suami istri. 

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 
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persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang 
atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk 
menjadi hakam. 

Pasal 77 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pengugat 
atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin 
ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak 
tinggal dalam satu rumah. 

Pasal 78 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, 
Pengadilan dapat: 
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; 
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak 
c rnenentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpel iharanya barang

barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang 
yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. 

Pasal 79 

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum 
adanya putusan Pengadilan. 

Pasal 80 

(1) Perneriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh), hari setelah berkas atau surat 
gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. 

(2) Perneriksaan gugatan perceraian di lakukan dalam sidang 
tertutup. 
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Pasal 81 

(I) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk um urn. 

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya 
terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

Pasal 82 

(I) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim 
berusaha mendamaikan kedua pihak. 

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara 
pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar 
negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat 
diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka 
penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara 
pribadi. 

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Pasal 83 

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh 
penggugat sebelum perdamaian tercapai. 

Pasal 84 

(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk 
berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan 
satu helai sat inan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
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hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah 
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan 
tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah 
daftar yang disediakan untuk itu. 

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah 
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka 
satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) yang tel ah memperoleh kekuatan hukum tetap tan pa bermeterai 
dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 
perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut 
dicatat pad a bagian pinggir daftar catatan perkawinan. 

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai 
salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 
didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. 

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti 
cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung 
setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut 
diberitahukan kepada para pihak. 

Pasal 85 

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau 
pejabat Pengadilan yang ditunj~ apabila yang demikian itu mengakibatkan 
kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. 

Pasal 86 

(I) Gugatan so al penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta 
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan 
perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 
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(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih 
dahulu perkara harta bersama terse but sampai ada putusan Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap tentang hal itu. 

Paragraf4 
Cerai Dengan Alasan Zina 

Pasal 87 

(I) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan 
salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat 
tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat 
menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa 
permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali 
serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik 
dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, 
maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau 
penggugat untuk bersumpah. 

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk 
meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. 

Pasal 88 

(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ayat (I) 
dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan 
dengan cara lisan. 

2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 
ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan 
dengan hukum acara yang berlaku. 
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Bagian Ketiga 

Biaya Perka ra 

Pasal 89 

(I) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat 
atau pemohon. 

(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan 
merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam 
penetapan atau putusan akhir. 

Pasal 90 

(I) Biaya perkarasebagaimanayangdimaksud dalam Pasal 89, meliputi: 

a. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk 
perkara itu; 

b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya 
pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu; 

c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat 
dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam 
perkara itu; 

d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah 
Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. 

(2) Besamya biaya perkara diatur oleh Menteri Aga1na dengan per
setu juan Mahkamah Agung. 

Pasal 91 

(I) Jumlah biaya perkara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 90 
harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. 

(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu 
pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam 
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perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau 
putusan Pengadi Ian. 

BABV 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Pasal 92 

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim. 

Pasal 93 

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat
surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan 
kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. 

Pasal 94 

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan 
nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut 
kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. 

Pasal 95 

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempumaan pelaksanaan pe
netapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

Pasal 96 

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara 
dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera 
Pengganti. 
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Pasal 97 

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas 
membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatatjalannya sidang 
Pengadilan. 

Pasal 98 

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan. 

Pasal 99 

(I) Panitera waj ib membuat daftar semua perkara yang diterima di 
Kepaniteraan. 

(2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(I), tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang 
1smya. 

Pasal 100 

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan 
Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 101 

(1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 
penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, 
uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat
surat Iain yang disimpan di Kepaniteraan. 

(2) Semua daftar catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak 
boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin 
Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. 

3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau 
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putusan, risalah, berita acara, akta dan surat-surat lain diatur oleh 
Mahkamah Agung. 

Pasal 102 

Tugas dan tanggungjawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan 
diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. 

Pasal 103 

(l) Juru Sita bertugas: 

a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang 
b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan 

pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut 
cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang; 

c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan 
d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya 

diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadi lan 

yang bersangkutan. 

Pasal 104 

Ketentuan lebih Ian jut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh 
Mahkamah Agung 

Pasal 105 

(1) SekretarisPengadilan bertugasmenyelenggarakan administrasi umum 
Pengadilan. 

(2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja 
Sekretariat diatur lebih Ian jut oleh Menteri Agama. 
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BAB VI 
KETENTUANPERALIHAN 

Pasal 106 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini : 
I. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai 

Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini. 

2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan 
Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan 
Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 107 

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 
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a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura 
(Staatsblad Tahun 1982 Nomor 152, dan Staatsblad Tahun 1937 
Nomor 116 dan Nomor 61 O); 

b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Wadi Besar 
untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur 
(Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pem
bentukan PengadilanAgama/Mahkamah Sy~ri'ah di luar Jawa 
dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan 

d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 



Negara Nomor 3019), 

dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236a Reglemen 
Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 
44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan 
di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan 
Agama. 

Pasal 108 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1989 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1989 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

MOERDIONO 

ttd. 

SOEHARTO 
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LEM BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 
NOMOR49 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET R.I. 
Kepala Biro Hukum 

dan Perundang-undangan 

Bambang Kesowo, S.H., LL.M. 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG 

PERADILAN AGAMA 

I. UMUM 

I. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, 
ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan 
hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha 
mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib 
seperti yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. 
Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan 
adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan 
kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah 
satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, 
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan 
peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No
mor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan 
mengadili perkara atau sengketa di bidangtertentu dan salah satunya 
adalah Badan Peradilan Agama. 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan 
PeradilanAgama sebelum Undang-undang ini adalah: 

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura 
(Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 
116 dan Nomor610) 
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b. Pera tu ran ten tang Kera pa tan Qad i dan Kera pa tan Qadi Besar 
untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur 
(Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 
pen1bentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar 
Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). 

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan 
beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan 
Agarna. Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang 
hukum yang merupakan pengejawantahan Pa11casila sebagai sumber 
dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera 
diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan 
Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar 
terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan 
Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan 
Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta 
merupakan asas dan pedoman bagi semua Iingkungan peradilan. 

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan 
Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan 
Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan 
dan asas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951 ). 
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2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam 
Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan 
Pengadi Ian Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, 
sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1970. 

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, 
kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama 
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah 
berdasarkan hukum Islam. 

Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3019). 

B idang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang 
menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta 
peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan 
berdasarkan hukum Islam. 

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan 
dipergunakan dalam pembagian warisan. 

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan 
dalam Lingkungan Peradilan Agama diseluruh wilayah Nusantara, 
maka oleh Undang-undang ini kewenangan PengadilanAgama di 
Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan 
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Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada Tahun 1937, 
dike1nbalikan dan disamakan dengan kewenangan PengadilanAgama 
di daerah-daerah yang lain. Pengadilan Tinggi Agama merupakan 
pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus 
oleh PengadiJan Agama dan merupakan Pengadilan tingkat pertama 
dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar PengadilanAgama 
di daerah hukumnya 

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus 
dilaksanakan o]eh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang 
besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. 
Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban 
dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun 
kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi 
juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu 
sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan dalam 
Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan 
penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi 
pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu 
Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris. 
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Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal 
administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam 
pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera 
dan beberapa orang Panitera Muda. 

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti 
administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan 
tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. 

Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan per
hatian terhadaptugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang 
peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan 
oleh staf Sekretariat. 



4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan 
pemberhentian se1ta tata cara pe~gangkatan dan pemberhentiannya 
diatur dalarn Undang-undang ini. 

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala 
Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua 
Ivlahkamah Agung. 

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman 
bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan, 
bahwa, baik Pengadi Ian maupun Hakim dalam melaksanakan tu gas 
terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain. Agar 
tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh 
Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan 
yang senantiasa harus di penuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan 
berkelakuan tidak tercela. 

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap 
pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan 
atau hukuman administrasi terhadap Hakim PengadilanAgama perlu 
adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah 
Agung dan Departemen Agan1a. 

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril 
maupun materi ii, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai 
tunjangan dan ketentuan Iain bagi para pejabat peradilan, khususnya 
para Hakim demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya. 

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta 
Pengadilan, maka perlujuga dijaga mutu (keahlian) para Hakim 
dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang 
diatur dalam Undang-undang ini. 
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Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim 
untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan 
pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan 
dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya. 

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan 
seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, 
maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap 
Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan 
meningkatkan koordinasi antar Pengadilan Agama dalam daerah 
hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan bennanfaat 
dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi 
Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan 
teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan 
Hakim secara langsung dapat diawasi sehinggajalannya peradilan 
yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan terjamin. 
Petunjuk-petunjukyang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim 
melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang 
terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat 
mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh 
Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela 
diri. 

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, 
mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam 
kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku 
ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1980 Nomor 50). 

5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga 
mengatur Hukum Acara Peradilan Agama. 
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Bagaimanapun sempurnanya Iembaga peradilan itu dengan penataan 
susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila 
alat untuk dapat menegakk.an dan mempertahankan kekuasaannya 
itu belumjelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat 
melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu 
maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat penting 
dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang-undang 
m1. 

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat da
lam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, 
Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan 
DepartemenAgama maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan 
segala peraturan pelaksanaannya. 

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang
Undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang 
pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai 
dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHAESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam Undang
undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali. 

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan 
kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk 
golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam pen 
jelasan Pasal I 0 ayat (I) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 
yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang 
beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum 
oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam 
Lingkungan PeradilanAgama, kecuali mengenai hal-hal yang secara 
khusus diatur oleh Undang-undang ini. 
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6. Pera di Ian Agama adalah salah satu dari em pat lingkungan peradilan 
negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya 
sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradi Ian Agama yang 
kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai 
golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar 
dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat 
mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini 
dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh 
Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Per
adilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita. sehingga 
Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, 
dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu 
oleh tugas-tugas kejurusitaan. 

7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupa
kan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara 
khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. 
Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini diatur secara khusus 
hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan 
sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa 
perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini 
masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun I 975. 
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Undang-undang Perkawinan bertLtjuan antara lain melindungi kaum 
wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam 
hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat 
sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum. 



Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undang
undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke 
Pengadilan yang daerah hukurnnya meliputi tempat kediaman 
penggugat. 

II. PAS AL DEMI P ASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat ( I ) . 

Pada dasarnya temP.at kedudukan Pengadilan Agama ada di 

kotamadya atau di ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi 

wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan 

adanya pengecualian. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Usu] pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama 

berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 8 
Cukupjelas. 

Pasal 9 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang
U n dang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian. Oleh karena itu, MenteriAgama wajib melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka 
mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi 
pegawai negeri. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukupjelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (I) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 16 
Ayat(I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukupjelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
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Ayat (1) 
Pemberhentian dengan hormat Hakim atas pennintaan sendiri, 
mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang 
bersangkutan tidak berhasil menegakan hukum dalam lingkungan 
rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, 
suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim 
Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya 
dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang 
Hakim itu sendiri. 

Yang dimaksud dengan sakitjasmani atau rohani terns menerus 
ialah yang menyebabkan sipenderita temyata tidak mampu lagi 
melakukan tugas kewajiban dengan baik. 



Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan 
banyak melakukan kesalahan besardalam menjalankan tugasnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dipidana', ialah dipidana dengan pidana 
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" 
ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, 
dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan 
merendahkan martabat Hakim. 
Yang dimaksud dengan ''tu gas pekerjaan" ialah semua tugas yang 
dibebankan kepada yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Dalam hal pemberhentian tidak dengan honnat dengan alasan 
dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang 
bersangkutan tidakdiberi kesempatan untuk membela diri, kecuali 
apabila dipidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang 
dari 3 (tiga) bulan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai 
pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai 
Hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian, Hakim bukanjabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, 
pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang 
Iain. 
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Pasal 21 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Ayat (I) 

Cukupjelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah 
Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat {I) 
Cukupjelas. 
Ayat (2) 
Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 
Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain 
menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Cukupjelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu 
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus 
diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (I) huruf e Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan 
"sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum" tennasuk mereka 
yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan 
sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum, dan dianggap cakap 
untukjabatan itu. 

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat
syarat lain yang berkaitan. 

Alihjabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke PengadilanAgama 
atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama. 

Pasal 28 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

Pasal 29 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

Pasal 30 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 
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Pasal 31 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dala1n butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan pasal 27 alinea pertama. 

Pasal 32 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

Pasal 33 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

Pasal 34 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 27 alinea pertama. 

Pasal 35 

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), (2), dan (3) 
berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera 
Pengganti. 

Pasal 36 

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, dan Panitera Pengganti dapatjuga dilakukan berdasarkan usul 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
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Pasal 38 

Cukupjelas 

Pasal 39 

Ayat (I) 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat 
ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) huruf e Undang- undang ini. 

Ayat (2) 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d 
sama dengan penjelasan ayat (1). 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ), (2), dan (3) 
berlakujuga bagi Juru Sita Pengganti. 

Pasal 43 

Cukupjelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 
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Pasal 45 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu 
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus 
diartikan mencakupjuga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat ( 1) huruf e Undang-undang ini. 

PasaJ 46 

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan 
Penjelasan Pasal 45. 

Pasal 47 

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat 
juga dilakukan berdasarkan usu) Ketua Pengadilan. 

Pasal 48 

Cukupjelas 

Pasal 49 
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Ayat (I) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan bi dang perkawinan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan antara 
Iain adalah : 
1. izin beristri lebih dari seorang; 
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau 
wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

3. dispensasi kawin; 
4. pencegahan perkawinan; 
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 



6. pembatalan perkawinan; 
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 
8. perceraian karena talak; 
9. gugatan perceraian; 
I 0. penyelesaian harta bersama; 
11. mengenai penguasaan anak-anak; 
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak 
memenuhinya; 

13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas 
istri· 

' 
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. pencabutan kekuasaan wali; 
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan 

dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang 

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal 
kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh 
orang tuanya; 

19. pembebanan kewaj iban ganti kerugian terhadap wali yang 
telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang 
ada di bawah kekuasaannya; 

20. penetapan asal usul seorang anak; 
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran; 
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undang Nomor I Tahun I 974 tentang Perkawinan 
dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 
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Ayat (3) 
Cuk.LJp jelas. 

Pasal 50 
Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud 
tidak berarti menghentikan proses peradilan di PengadilanAgama 
atas objek yang tidak menjadi sengketa itu. 

Pasal 51 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 
Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum 
Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara 
yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. 

Ayat(2) 
Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur 
dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud 
"berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam 
Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini. 

Pasal 53 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajamya" ialah antara lain 
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bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang 
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Ayat (3) 

Cukup je]as. 

Ayat (4) 

Cukup jeJas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jeJas. 

Pasal 56 

Ayat (I) 

Cukupjelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan dalam ayat ini 
adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan 
Tinggi Agama, dan MahkamahAgung. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Alasan-alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk 
memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam 
BeritaAcara Sidang. 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukupjelas. 

Pasal 60 

Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas 
perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan 
Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat ( 2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 
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Pasal 64 

Cukupjelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukupjelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Ayat(l) 

Cukupjelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukupjelas. 

Pasal 71 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas·. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 
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Ayat (I) 
Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian 
diajukan ke PengadilanAgama yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman penggugat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 



Pasal 74 

Cukupjelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Ayat (I) 

Syiqaq adalah perselisihan yang ta jam dan terns menerus antara 
suami dan istri. 

Ayat ( 2) 

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak 
keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk 
mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 81 

Ayat (1) 

Cukup jeJas. 

Ayat (2) 

Cukup jeJas. 

Pasal 82 

Ayat (I) 

SeJama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat 
diJakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat 
peradilan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukupjelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Atas kelalainnya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 86 

Ayat (I) 

Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan 
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Ayat (1) 

Cukupjelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 89 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukupjelas 
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Pasal 90 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukupjelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut 
kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan 

Pasal 98 

Cukup jelas. 
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Pasal 99 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "dibawa ke luar" meliputi segala bentuk 
dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, 
risalah, agar tidakjatuh ketangan pihak yang tidak berhak. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukupjelas. 

337 



Pasal 105 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cuk.--up jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR3400 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 1975 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
1974 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

TENTANG PERKAWINAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor I, Tambah
an Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu 
untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang 
mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari 
Undang-undang tersebut. 

I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3019). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PE
LAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 
I TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

a. Undang-undangadalah Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama 
Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya; 

c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
Umwn; 

d. Pega\vai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan 
perceraian. 

BAB II 

PENCATATAN PERKAWINAN 

Pasal 2 

(I) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan per 
kawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun l 
954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. 

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan per
kawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama 
Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor 
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang
undangan mengenai pencatatan perkawinan. 
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(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berJaku 
bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 
yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah ini. 

Pasal 3 

( J) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan 
akan dilangsungkan. 

(2) Pemberitahuan terse but dalam ayat (I) di lakukan sekurang-kurangnya 
IO (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) 
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas 
nama Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 4 

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon 
mempelai, a tau oleh orang tua atau wakilnya. 

Pasal 5 

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, 
tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya 
pernah kawin, disebutkanjuga nama isteri atau suami terdahulu. 

Pasal 6 

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat 
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perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 
perkawinan menurut Undang-undang. 

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (I), 
Pegawai Pencatat menel iti pula: 

342 

a. Kuti pan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. 
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat 
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal
usul ca Ion mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang 
setingkat dengan itu; 

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan 
tern pat tinggal orang tua calon mempelai; 

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2), (3), ( 4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon 
mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun; 

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam 
ha! calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai 
isteri; 

e. Dispensasi Pengadilan I Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat 
(2) Undang-undang; 

f. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk 
kedua kalinya atau lebih; 

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANK.AM/ 
PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya 
anggota Angkatan Bersenjata. 

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh 
Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau 
keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang 
penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. 



Pasal 7 

(1) Has ii penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat 
ditulis dalam sebuah daftar yang dipertunjukkan untuk itu. 

(2) Apabila ternyata hasil penelitian terdapat halangan perkawinan 
sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya 
persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau 
kepada orang tua atau kepada wakilnya. 

Pasal 8 

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan 
serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat me
nyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat 
pengumuman menurut fonnulir yang d itetapkan pada kantor Pencatatan 
Perkawinan pada suatu tern pat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca 
olehumum. 

Pasal 9 

Pengumuman ditandatangani oleh Pega\vai Pencatat dan me
muat: 

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman 
dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah 
seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan 
atau suami mereka terdahulu; 

b. Hari, tanggal,jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. 
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BAB Ill 

TATA CARA PERKAWINAN 

Pasal 10 

(I) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud 
dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 

(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 
di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Pasal 11 

(I) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Pasal I 0 Peraturan Pemerintah ini, kedua 
mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan o]eh 
Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai 
itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pe
gawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 
me]angsungkan perkawinan menurut agama ls]a1n, ditandatangani 
pu]a oleh wali nikah atau yang mewakilinya. 

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan te]ah 

tercatat secara resmi. 
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BAB IV 

AKTAPERKAWINAN 

Pasal 12 

Akta perkawinan memuat : 

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan; pekerjaan dan 
tempat kediaman suami isteri; Apabila salah seorang atau keduanya 
pemah kawin, disebutkanjuga nama isteri atau suami terdahulu; 

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 
orang tua mereka; 

c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 5 Undang
undancr 

1'.'>• 

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; 

e. Izin Pengadilan sebagai di1naksud dalam Pasal 4 Undang-undang; 

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) Undang-undang; 

g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANK.AM/ PAN GAB 
bagi anggota Angkatan Bersenjata; 

h. Perjanjian perkawinan apabila ada; 

1. Nama, umur, agama I kepercayaan, pekerjaan dan tern pat kediaman 
para saksi; dan wali nikah bagi yang beragama Islam; 

J. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat ke
diaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 

Pasal 13 

(I) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 ( dua), helai pertama disimpan 
oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera 
Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada 
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(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta 
perkawinan. 

BABV 

TATA CARA PERCERAIAN 

Pasal 14 

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama 
Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada 
Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia 
bennaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta 
meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 

Pasal 15 

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud 
dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari memanggil pengirim surat danjuga isterinya untuk meminta penjelasan 
tentang segala sesuatu vang berhubungan dengan maksud perceraian 
itu. 

Pasal 16 

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan 
untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila 
memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 
Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara 
suam i isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga. 
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Pasal 17 

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksi kan 
perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat 
surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan 
ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi 
untuk diadakan pencatatan perceraian. 

Pasal 18 

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan 
di depan sidang pengadilan. 

Pasal 19 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi. 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan-kewajibannya sebagai suami/isteri; 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 
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Pasal 20 

( 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami a tau isteri a tau kuasanya 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
tergugat. 

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak di
ketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, 
gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat 
kediaman penggugat. 

(3) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di Iuar negeri, gugatan 
perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman 
penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut 
kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Pasal 21 

( 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 

huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman 

penggugat. 

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah 
lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan 

rum ah. 

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau 

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman 

bersama. 

Pasal 22 

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 

huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman 

tergugat. 
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(2) Gugatan tersebut dalam ayat (l) dapat diterima apabila telah 
cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan 
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang
orang yang dekat dengan suami isteri itu. 

Pasal 23 

Gugatan perceraian karena atasan salah seorang dari suami 
isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk 
mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup 
menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan pekara 
disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu tel ah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. 

Pasal 24 

(I) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 
penggugat atau tergugat atau, berdasarkan pertimbangan bahaya yang 
mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri 
tersebut untuk tidak dalam satu rumah. 

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 
penggugat a tau tergugat, Pengad i Ian dapat : 

a. Menentukan natkah yang harus ditanggung oleh suami: 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 

dan pendidikan anak; 
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang
barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi 
hak isteri. 

Pasal 25 

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum 
adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. 
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Pasal 26 

(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan 
perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan 
dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. 

(2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi 
Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang di-tunjuk 
oleh Ketua Pengadilan Agama. 

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. 
Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan 
disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan 
itu. 

(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (I) dilakukan dan di
sampaikan secara patut dan sudah diterima oleh panggugat 
maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 
(tiga) hari sebelum sidang dibuka. 

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. 

Pasal 27 

(I) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam 
Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan 
gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan 
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass 
media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. 

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau 
mass media tersebut ayat (I), dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 
dengan tenggang waktu satu bu Ian antara pengumuman pertama dan 
kedua. 

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud 

ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

bu Ian. 
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(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat 
(2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima 
tan pa hadirnya tergugat, kecual i apabi la gugatan itu tan pa hak atau 
tidak beralasan. 

Pasal 28 

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik 
Indonesia setempat. 

Pasal 29 

(I) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/ surat 
gugatan perceraian. 

(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan 
perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 
diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau 
kuasa mereka. 

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 
20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan 
sekurang-kurangnya 6 ( enam) bu Ian terhitung sejak dimasukkannya 

gugatan perceraian kepada Kepaniteraan Pengadilan. 

Pasal 30 

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang 
sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. 

Pasal 31 

(I) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan 
kedua pihak. 
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(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Pasal 32 

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum 
perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya 
perdamaian. 

Pasal 33 

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan 
perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 

Pasal 34 

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang 
terbuka. 

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya 
terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor 
pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang 
beragama Islam terhitung sejakjatuhnya Putusan Pengadilan Agama 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Pasal 35 

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk ber
kewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat ( 1) yang tel ah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhJ<an, tan pa bermeterai 
kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan 
Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar 
yang diperuntukkan untuk itu. 
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(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda 
dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan 
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat 
( 1) yang tel ah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ 
telah dikukuhkan tanpa benneterai dikirimkan pula kepada Pegawai 
Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai 
Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan 
perkawinan, dan bagi perkawinan yang di-langsungkan di luar negeri 
salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. 

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat ( 1) 
menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila 
yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau 
isteri atau keduanya. 

Pasal 36 

(I) Panitera PengadilanAgama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 
perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk 
dikukuhkan. 

2) Pengukuhan dimaksud ayat ( 1) dilakukan dengan membubuhkan kata
kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pegadilan Negeri 
dan dibubuhi cap dinas pad a' putusan terse but. 

(3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 
diterima putusan dari Pengadilan Agama menyampaikan kembali 
putusan itu kepada PengadilanAgama 
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BAB VI 

PEMBATALAN PERKAWINAN 

Pasal 37 

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. 

Pasai 38 

(I) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak 
yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
me) iputi tern pat berlangsungnya perkawinan, atau di tern pat tinggal 
kedua suami isteri, suami atau isteri. 

(2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan 
sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. 

(3) Hal-Hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan 
pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai 
dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 
Peraturan Pemerintah ini. 

BAB VII 

WAKTUTUNGGU 

Pasal 39 

(I) Waktu tunggu bagi seorangjanda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (2) Undang undang ditentukan sebagai berikut: 
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a. Apabila perkawinan putus karena ke~atian, waktu tunggu 
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 
yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 



sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak 
berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; 

c. Apabila perkawinan putus sedangjanda tersebut dalam keadaan 
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

(2) Tidak ada waktu untuk tunggu bagi janda yang putus perkawinan 
karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas 
suaminya belum pemah terjadi hubungan kelamin. 

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejakjatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus 
karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 
suammya. 

BAB VIII 

BERISTERI LEBIH DARI SEORANG 

Pasal 40 

Apabila seorang suami bennaksud untuk beristeri lebih dari seorang 
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. 

Pasal 41 

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 
lagi, ialah : 

Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewaj ibannya sebagai isteri ; 

Bahwa istri mendapat cacat badan a tau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 

Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
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b. Ada atau tidaknya persetttjuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 
tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 
persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan; 

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 
hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 

1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda 
tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 

11. surat keterangan pajak penghasi Ian; a tau 
m. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; 

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau 
janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang di tetapkan untuk itu. 

Pasal 42 

(1) Dal am melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 
4 J, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang 
bersangkutan. 

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan 
beserta lampiran-lampirannya. 

Pasal 43 

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 
untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusa1U1ya 

yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. 

Pasal 44 

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan per kawinan 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin 

Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. 
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BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 45 

(I) Kecuali apabila ditentukan lain daJam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maka : 
a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diaturdalam Pasal 

3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan 
hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus 
rupiah); 

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (I), 11 , 13, 44 Peraturan Pemerintah ini 
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bu Ian atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima 
ratus rupiah). 

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan 
pelanggaran. 

BABX 

PENUTUP 

Pasal 46 

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peme
rintah ini, maka ketentuan-ketentuan Iainnya yang berhubungan dengan 
pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota 
Angkatan Bersenjata, diatur Iebih Ianjut oleh Menteri HANK.AM/ 
PANGAB. 

Pasal 47 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 48 
Petunjuk petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk 
kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh 
Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik 

bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing. 

Pasal 49 

(I) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. 

(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan 
secara efektif dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintaih ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal I April 1975 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d., 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 1April1975 

MENTERUSEKRETARISNEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d. 

SUDHARMONO, S.H. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 
NOMOR12 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 1975 

TENT ANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
1975 TENTANG PERKAWINAN 

UMUM. 

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif 
masih diperJukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang 
menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan 
perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, 
tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, 
pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri 
lebih dari seorang dan sebagainya. 

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang 
masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar 
dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan 
keJuamya Peraturan Pemerintah ini maka teJah pastilah saat muJainya 
peJaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah 
pada tanggal 1 Oktober 1975. 

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlu
kan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk 
pelaksanaan dari berbagai Departemen/ Instansi yang bersangkutan, 
khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan 
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Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib 
dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak 
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah
langkah persiapan tersebut. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

(I) dan (2) 

Dengan adanya ketentuan terse but dala1n pasal ini maka pencatatan 
perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat 
Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Cata tan Sipil a tau instansi/pejabat 
yang membantunya. 

(3) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara 
pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus 
yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam 
berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah 
lill. 

Pasal 3 

(I) Cukup jelas. 

(2) Cukup jelas. 

(3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera me
langsungkan perkawinan meskipun be I um lampau I 0 (sepuluh) hari, 
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misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi 
ke luar negeri untuk melaksanakan tu gas negara, maka yang demikian 
itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi. 

Pasal 4 

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus 
dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau 
oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan 
yang sah Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara 
lisan itu tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan 
secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai 
untuk mernberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali 
atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. 

Pasal 5 

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka 
dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan 
baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang 
tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya 
saja ataupun namanya saja. 

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat 
dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. 

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan terse but merupakan 
ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal
hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Is

lam. 

Pasal 6 

(I) Cukup jelas. 
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(2) Huruff: Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang 
meliputi wilayah tern pat kediaman suami atau isteri terdahulu. Apabila 
Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud 
berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat 
diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan 
di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai 
Pencatat. 

Pasal 7 

(I) Cukup jelas 

(2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada 
orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan 
mengenai adanya halangan perkawinan itu harus di tunjukkan dan 
disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang 
memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. 

Pasal 8 

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesem
patan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan
keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian 
itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pasal 9 

Pengumuman dilakukan: 

di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi 

wilayah tempat perkawinan dilangsungkan; dan 
di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman 
masing masing calon mempelai. 
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Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Hal-ha! yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan 
di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih 
dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor 
akta, tanggal, bu Ian, tahun pendaftaran, jam, tanggal, bu Ian dan tahun 
pemikahan dilakukan; nama danjabatan dari Pegawai Pencatat; tanda 
tangan para mempelai, Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang 
beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas 
ka\vin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang 
memerlukannya ber-dasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Huruff: Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis 
atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. 

Huruf g : Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut 
mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi 
anggota Angkatan Bersenjata. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang 

cerai talak. 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Sidang Pengadilan tersebut_, setelah meneliti dan berpendapatadanya 
alasan-alasan untuk perceraian dart setelah berusaha untuk mendamaikan 
kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian 
yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang terse but. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup Jelas. 

Pasal 20 

( 1) Gugatan perceraian dimaksud dapat di lakukan oleh seorang istri yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang 

suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. 

(2) Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

(I) Cukup jelas. 
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(2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya di
pertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan 
prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

(I) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami istri tidak berdiam 
bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan 
pertimbangan demi kebaikan suami istri itu beserta anak-anaknya. 

(2) Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri 
tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya 
memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian pula tugas kewajiban 
suami istri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijagajangan sampai 
harta kekayaar:i baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami istri, 
maupun harta kekayaan istri atau suami mea1jadi terlantar atau tidak 
terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan 
kerugian kepada suami istri itu melainkan mungkinjuga mengalcibatkan 
kerugian bagi pihak ketiga. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

(I) Cukup jelas. 

(2 ) Cukup jelas. 

(3) Cukup jelas 
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(4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang 
demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi 
dikabulkannya gugatan perceraian a pa bi la gugatan terse but 
tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana 
dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

(I) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan 
gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses 
penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu 
dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua 
suami isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka 
mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya. 

(2) Hendaknyajangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang 
diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu 
yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadiri sidang 
tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu ytrng cukup 
untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 30 

Dal am menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu 
suami dan istri, dapat menghadiri sendiri sidang a tau didampingi kuasanya 
atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat 
nikah/n1juk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. 
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Pasal 31 

(I) Cukupjelas. 

(2) Usaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang dalam 
pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak 
terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara 
perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum 
diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak 
Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain 
yang dianggap perlu. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan 
tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang 
tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi 
pemeriksaan saksi-saksi. 

Apabila berdasarkan has ii pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang 
dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami 
atau istri untuk melakukan perceraian. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

(I) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan 
Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah 
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan perkataan Iain, maka 
terhadap suatu putusan PengadilanAgama yang dimintakan banding 
atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan. Pengukuhan tersebut 
bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan 
ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud. 

(2) Cukup jelas. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 37 

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat mem bawa 
akibat yangjauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, 
maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya 
pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan. 

Pasal 38 

Cukupjelas 

Pasal 39 

(1) Cukup jelas. 

(2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita 
itu dengan bekas suaminya belum pemah terjadi hubungan kelamin, 
maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat 
melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu. 

(3) Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup Jelas. 
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Pasal 41 

Huruf c sub iii: Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu 
surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya 

Pasal 42 

Cukupjelas 

Pasal 43 

Cukupjelas 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi 
pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, l 0 ayat (3) 
dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat 
pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, I 0 ayat 
(l ), 11, 13 dan 44. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum 
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi 
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Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur di dalam peraturan 
perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan 
Pemerintah ini yakni apabila: 

a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama 
dengan Peraturan Pemerintah; 

b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya; 

c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR3050 
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SALIN AN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 10 TAHUN 1983 

TENTANG 

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang 
berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk 
Indonesia; 

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil waj ib memberikan 
contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi 
teladan sebagai warga negara yang baik dalam 
masyarakat, tennasuk dalam menyelenggarakan 
kehidupan berkeluarga; 

c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan 
perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk 
menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai 
izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Mengingat I. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1954; 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 
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Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, 
Tambahan Len1bar.an Negara Nomor 2906); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041 ); 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 
1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3153); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3050); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan~ 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 
tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil 
DaJam Partai Politik dan Golongan Karya; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG !ZIN 
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI 
PEGA WAI NEGERI SIPIL. 

Pasal I 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
a. Pegawai Negeri Sipil adalah: 

I. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang
undang Nomor 8 Tahun I 974; 

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu: 
(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun; 
(b) Pegawai Bank milik Negara; 
(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara; 
(d) Pegawai Bank milik Daerah; 
(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah; 
(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menye

lenggarakan urusan pemerintahan di Desa. 
b. Pejabat adalah : 

I. Menteri; 
2. JaksaAgung; 
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggiffinggi Negara; 
5. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I; 
6. Pimpinan Bank milik Negara; 
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara; 
8. Pimpinan Bank milik Daerah; 
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah. 
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Pasal 2 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang meJangsungkan perkawinan pertama, wajib 
memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran 
hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah 
perkawinan itu dilangsungkan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang 
melangsungkan perkawinan lagi. 

Pasal 3 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 

(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diajukan secara tertulis. 

(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan 
yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu. 

Pasal 4 

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua 
I ketiga I keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ Ketiga/ 
keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, waj ib memperoieh izin 
lebih dahulu dari Pejabat. 

(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (3) 
diajukan secara tertulis. 

(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4), 
harus dicantumkan alasan yang Iengkap yang mendasari permintaan 
izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua I 
ketiga I keempat. 
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Pasal 5 

(I) Pem1intaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. 

(2) Setiap atasan yang menerima pennintaan Izin dari Pegawai Negeri 
Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau 
untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ 
ketigalkeempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya 
kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalamjangka waktu selambat
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima 
permintaan izin dimaksud. 

Pasal 6 

( 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan Perceraian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan 
seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan 
izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan. 

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan 
dalam pennintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat 
harus meminta keterangan tambahan dari istri /suami dari 
Pega\vai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari 
pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang 
meyakinkan. 

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu 
merukunkan kembali suami-isteri yang bersangkutan dengan 
cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. 

Pasal 7 

(I) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan 
pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang
undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 
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(2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat bawaan atau 
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
istri, tidak diberikan oleh Pejabat. 

(3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila: 
a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 
b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I); 
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; dan/atau 
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 

Pasal 8 

(I) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil 
pria maka ia waj ib menyerahkan sebagian gaj inya untuk penghidupan 
bekas istri dan anak-anaknya. 

(2) Pembagian gaj i sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga 
untuk Pegawai Negeri Si pi I pria yang bersangkutan, sepertiga untuk 
bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 

(3) Apabila dari perkawinan terse but tidak ada anak, maka bagian gaji 
yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas 
isterinya ialah setengah dari gaj in ya. 

(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak 
atas bagian penghasi Ian dari bekas suaminya. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4) tidak berlaku apabila 
istri meminta cerai karena dimadu. 

(6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin 
lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus 
terhitung mulai ia kawin lagi. 
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Pasal 9 

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari 
seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 wajib mernperhatikan dengan seksama 
alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan 
pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam 
pem1intaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus 
meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang 
mengajukan pennintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat 
memberikan keterangan yang meyakinkan. 

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya 
untuk diberi nasehat. 

Pasal 10 

( 1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat 
apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat altematif 
dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dan ayat (3) Pasal ini. 

(2) Syarat altematif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: 

a. istri tidak dapat menjalankan kewaj ibannya sebagai isteri; 

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; atau 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

(3) Syarat k:umulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah : 
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a. ada persetujuan tertulis dari istri; 

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai 
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri 



dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak 
penghasilan; dan 

c. adajaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat 
apabila: 

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut 
Pegawai Negeri Si pi I yang bersangkutan; 

b. tidak memenuhi syarat, altematif sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); 

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/ 
a tau 

e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. 

Pasal 11 

(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/ 
keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat 
diberikan oleh Pejabat apabila: 

a ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami; 

b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai 
lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan 
surat keterangan pajak penghasilan; dan 

c. adajaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/ 
keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak 
diberikan oleh Pejabat apabila : 

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh 
Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal 
suammya; 

379 



b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimanadimaksud dalam ayatO); 

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan/atau 

d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. 

Pasal 12 

Pegawai Negeri Si pi I yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri 
lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai : 

(1) Pimpinan Lembaga Tertinggiffinggi Negara, Menteri, JaksaAgung, 
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubemur Bank 
Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, 
dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib rnerninta izin lebih 
dahulu dari Presiden .. 

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 termasuk Walikota 
di Daerah Khusus lbukota Jakarta dan WalikotaAdministratif, wajib 
meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. 

(3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubemur Bank Indonesia dan 
pimpinan Sadan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu 
dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau 
Badan Usaha rnilik Negara yang bersangkutan. 

(4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik 
Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang 
bersangkutan. 

Pasal 13 

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan per ceraian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristri lebih dari seorang 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 ), atau untuk menjadikan 
istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3), dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalamjangka waktu selambat 
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima pennintaan 
izin tersebut. 

Pasal 14 

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat 
lain dalam lingkungannya, serendah-serendahnya Pejabat eselon IV atau 
yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak 
pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4, 
sepanjang mengenai pennintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri 
Si pi I golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu. 

Pasal 15 

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau 
pria sebagai suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. 

(2) Setiap atasan waj ib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai 
Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup 
bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 16 

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (I) 
dan Pasal 4 ayat ( 1 ), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin 
berupa pemberhentian dengan honnat tidak atas pennintaan sendiri 
sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 17 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau 
pria sebagai suami-istri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas pennintaan sendiri 

sebagai Pegawai Negeri. 

Pasal 18 

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang undangan 
la inn ya. 

Pasal 19 

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan 

memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil 

dalam lingkungannya masing-masing. 

Pasal 20 

(I) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan 

sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan 

pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada : 
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a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang 

menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf 

a angka 1 dan angka 2 huruf (a); 

b. Pimpinan masing masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik 

Negara, Bank milik Daerah; dan Badan Usaha milik Daerah, 

sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam 

Pasal I huruf a angka 2 huruf(b), (c), (d), dan (3); 



c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai 
Negeri Si pi I dimaksud dalam Pasal I huruf a angka 2 huruf(f) . 

... 
(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat 

(I) Kepala Sadan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan 
masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank 
milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara: 
a. catatan perkawinan dan parceraian; 
b. kartu istri/suami. 

Pasal 21 

Hal-hal yang belu1n cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 22 

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah 1n1 
ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 

Pasal 23 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
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Diundangkan di Jakarta 
tanggal 21 April 1983 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
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t.t.d., 

SUDHARMONO, S.H. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1983 NOMOR 13 

Disalin sesuai dengan aslinya oleh 
SEKRETARIAT NEGARA R.I. 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 10 TAHUN I 983 

UMUM 

TENTANG 

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAlAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut 
azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan 
seorang wanita hanya mempw1yai seorang suami. Namun demikian hanya 
apabila dipenuhi berbagai per syaratan tertentu dan diputuskan, oleh 
Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila 
ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak
pihak yang bersangkutan. 

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluargayang bahagia 
dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat 
dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat 
dilakukan apabila ada alasanalasan tertentu sebagaimana dinyatakan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 
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masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri. 

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi 
Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang 
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan 
ke\vajiban yang demikian itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil 
harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga ang serasi, sehingga setiap 
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak 
terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. 

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan 
oleh Pega\vai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka 
kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan-disiplin yang tinggi. 
Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus 
memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai 
Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri 
Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang 
yang bukan Pega\vai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih 
dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan 
melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. 
Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi 
isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu 
dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil 
tersebut tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang berlak'll bagi lembaga 
perka\vinan dan perceraian itu scndiri. 

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang 
bersangkutan men1punyai kcdudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Dalan1 Peraturan Pcmcrintah ini pengcrtian Pegawai Negeri Sipil 
n1eliputi selain Pegawai Ncgcri Sipil scbagaimana din1aksud dalam 
Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepega\vaian tcrmasuk juga Pcgawni Bulannn di san1ping pensiun, 
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Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, 
Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan 
Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di Desa. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Setiap atasan yang menerima pennintaan izin untuk melakukan 
perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk 
menjadi istri kedua/ketiga/keempat, waj ib memberikan 
pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu 
harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam 
mengambil keputusan, apakah pennintaan izin itu mempunyai 
dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat 
pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta 
keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak 
lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang 
meyakinkan. 
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Pasal 6 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukupjelas. 
Ayat (3) 

Pada dasamya, dalam rangka usaha men1kunkan kembali suami/ 
istri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara 
langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila 
tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/istri yang 
bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan 
Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan 
kembali suami/istri tersebut. 

Pasal 7 
Ayat (I) 
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Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang 
Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya 
perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau 
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanhya 
sebagai suami/istri. 
Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah 
memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan 
peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena 
itu izin untuk bercerai dengan alasan terse but tidak diberikan. 
Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat 
altematif yang harus disertai syarat-syarat kumulatiflainnya bagi 
Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristri lebih dari seorang. 



(Lihat Pasal I 0 ayat (2) ). 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewaj iban 
sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan menderita 
penyakitjasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga 
ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik 
secara biologis maupun lainnya yang 1nenurut keterangan 
dokter sukar disembuhkan lagi. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan adalah apabila isteri yang bersangkutan 
menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut 
keterangan dokter sukar disembuhkan. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan 
adalah apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan 
dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah 
pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak 
menghasilkan keturunan, 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

TAMBAHANLEMBARANNEGARA 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3250 
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PER_.\Tl._R_-\.:'\ PE:'.\fERlNTAH REPUBLIK INDONESIA 

::"O~IOR 45 TAHUN 1990 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATl.-R.\.._" PE:'.\1ERINTAH NOMOR IO TAHUN 1983 
TE~l_.\.._'tG IZL' PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari 
seorang dan perceraian sejauh mungkin harus 
dihindarkan· 

' 
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur 

negara; Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang 
harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat 
dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
termasuk menyelenggarakan kehidupan 
berkeluarga; 

c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang 
demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil 
harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi; 
sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai 
Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak 
akan banyak terganggu oleh masalah-masalah 
dalam keluarganya; 



d. 

Mengingat I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

bahwa dalam rangka usaha untuk lebih mening-
katkan dan menegakkan disiplin Pegawai Ne-
geri Sipil serta memberikan kepastian hukum 
dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pe-
merintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
l, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041 ); 

Pera tu ran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3050); 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor I 0 Tahun 1983 
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 3250). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 
1983 TENTANG IZIN PERKA WINAN DAN PER
CERAIAN BAGI PEGA WAI NEGERI SIPIL. 

Pasal 1 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil yaitu: 

I. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasa13 

0) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib 
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; 

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai 
penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan 
sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan 
pennintaan secara tertulis; 

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya 



gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, 
harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. 

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 4 

(1) Pegawai Negeri Si pi I pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat; 

(2) Pegawai Negeri Si pi I wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ 
ketiga/keempat; 

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) di
ajukan secara tertulis; 

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari 
permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang". 

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai 

Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan 
perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib 
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada 
Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia 
menerima permintaan izin dimaksud". 

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut : 

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat 
yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan kepada 
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alasan perceraian disebabkan karena istri ber zi nah dari 
atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik 
lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi 
pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, 
dan atau istri telah meninggalkan suami sela111a dua tahun 
berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain di luar kemampuannya". 

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan 
ayat (5) baru. 

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan 
ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak 
berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau 
suami berzinah, dan atau suami metakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, 
dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang 
sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri 
selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". 

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat 
(7) baru. 

5. Mengubah ketentuan ayat (I) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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"(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih 
dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
( 1) wa jib mem perhatikan dengan seksama alasan-alasan yang 
dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan 
dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan." 



6. Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya. 

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, 
dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha 
MilikNegara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden." 

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan 
ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 12 

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari 
seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan 
oleh Pejabat secara tertulis dalamjangka waktu selambat-lambatnya 
tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut." 

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 
baru. 

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan 
ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 14 

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang 
bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami 
istri tan pa ikatan perkawinan yang sah". 

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dari selanj utnya dijadikan 
ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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"Pasal 15 

(I) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih 
kewaj iban/ketentuan Pasal 2 ayat (I), ayat (2), Pasal 3 ayat (I), 
Pasal 4 ayat (I), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam 
jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai 
terjadinya perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang 
kedua/ketiga/keempat dalamjangka waktu selambat-lambatnya 
satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, 
dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 
ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan 
honnat sebagai Pegawai Negeri Si pi I; 

(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan 
Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah 
satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pe
merintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil." 

12. Mengubah ketentuan ·Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan 
ketentuan Pasal 16 baru sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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"Pasal 16 

Pegawai Negeri Sipil' yang menolak melaksanakan ketentuan 
pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu 
hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 



13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan 
Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 17 

(I) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ke
tentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor I 0 Tahun 
1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka 
yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut 
ketentuan Pasal I huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor I 0 Tahun 1983." 

Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 September 1990 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d. 

SOEHARTO 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 September 1990 

MENTERI/SEKRETARlSNEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d. 

MOERDIONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 
NOMOR61 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARJAT KABINET R.I. 

Kepal a Biro Hukum 
dan Perundang-undangan 

u.b. 

Kepala Bagian Administrasi 
Perundang-undangan, 

B.P. Silitonga, S.H. 



PENJELASAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 45 TAHUN 1990 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 

TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 

UMUM. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi negara, 
dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi 
masyarakat dalam tingkah laku tindakan, dan ketaatan kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 
dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam 
hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau 
bennaksud melakukan perceraian. 

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masya
rakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan 
tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya. 

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Peme
rintah Nomar 10 Tahun 1983 tidakjelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap 
ketentuan tersebut. 
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Di samping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil 
tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi 
peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu 
dipandang perlu melakukan penyempumaan dengan menambah dan atau 
mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 tersebut. 

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan 
tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada 
perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi 
isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya 
perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua 
belah pihak. 

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi 
kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur 
sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan 
batasan yang lebihjelas,juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil 
dilarang melakukan hid up bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor I 0 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi ter hadap 
pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan horrnat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan 
Pemerintah ini diubah menjadi salah satu h~kuman disiplin berat 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana 
dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan. 

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor I 0 
Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila 
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melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan 
Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

PASALDEMIPASAL. 

1. Pasal 3 

Ayat (I) 

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang 
akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian 
(tergugat) waj ib memperoleh surat keterangan lebih dahulu 
dari Pejabat sebelum melakukan perceraian. 

Ayat (2) 

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat 
kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki 
sedangkan tergugat waj ib memberitahukan adanya gugatan 
perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui salur'an 
hierarki dalamjangka waktu selambat-lambatnya enam hari 
kerja setelah menerima gugatan perceraian. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

2. Pasal 4 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama 
berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang 
menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Ayat (3) 

Cukupjelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

3. Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat ( 2) 

Setiap atasan yang menerima pennintaan izin untuk 
melakukan perceraian atau untuk bensteri lebih dari seorangwajib 
memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. 

Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan 
oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan 
izin itu mempunyai dasar yang kuat a tau tidak. 

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang 
bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang 
bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat 
memberikan keterangan yang meyakinkan. 

4. Pasal 8 
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Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 



Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat(6) 

Cukup jelas. 

Ayat(7) 

Cukup jelas. 

5. Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

6. Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 

Cukupjelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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7. Pasal 12 

Cukup jelas. 

8. Pasal 14 

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan 
hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah 
yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. 

9. Pasal 15 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

10. Pasal 16 

Cukup jelas. 

11. Pasal 17 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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