
 
 
 
 
 
Kepada,                                                                                      Surabaya, 8 Oktober 2012. 
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama, 
di – Jawa Timur. 
 

 
SURAT EDARAN 

Nomor : W13-A/3804/OT.01.3/X/2012 
 

TENTANG  
PETUNJUK PEMBUATAN PUTUSAN  
DALAM PERTIMBANGAN HUKUM 

 
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 
Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa "segala penetapan dan 
putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan  dan dasar-dasarnya juga harus 
memuat pasal-pasal tertentu dari peratutan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum 
tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". 

 
Sehubungan dengan itu, dalam rangka pembinaan tehnis dan sesuai dengan arahan 

Yang Mulia Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Agama 
(Tuada Agama), maka setiap pembuatan putusan dalam pertimbangan hukum, Pengadilan 
Tinggi Agama memberikan petunjuk sebagai berikut : 

  
1.  Demi keseragaman pola pertimbangan hukum pada tingkat pertama, hendaknya 

mengikuti pola seperti tersebut di bawah ini : 
 

TENTANG HUKUMNYA 
 

Dalam Konpensi : 
 
Dalam Eksepsi : 
 

Menimbang, bahwa ................ 
 

Dalam Pokok Perkara : 
 

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawabab Tergugat, 
maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada 
dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut : 

1. ........................ 
2. ........................ 
3. ........................ 
 

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat 
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

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



 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

bukti-bukti sebagai berikut : 
1. Bukti surat (P1); 
2. Bukti surat (P2); 
3. Saksi A; 
4. Saksi B dan seterusnya (termasuk semua alat – alat bukti yang diajukan) 
 (majelis akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu, dalam penilaian 

tersebut apakah Penggugat mampu membuktikan gugatannya atau tidak) 
 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat mengajukan 
bukti-bukti sebagai berikut : 

1. Bukti surat (T1); 
2. Bukti surat (T2);  
3. Bukti saksi A.; 
4. Bukti saksi B dan seterusnya (termasuk semua alat – alat bukti yang diajukan) 
 (ada kesimpulan pertimbangan majelis terhadap bukti-bukti tersebut, apakah 

Tergugat mampu membuktikan sangkalannya atau tidak) 
 

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu 
mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat tersebut. 

Dengan memperhatikan : 
1. Bukti-bukti diajukan baik Penggugat maupun tergugat. 
2. Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. 
3. Tujuan hukum yaitu : -   Keadilan 

- Kepastian hukum. 
- Kemanfaatan 

4. Dalil-dalil Nakli   :  -   Al Quran 
- Hadist 
- Dalil-dalil Fikh yang tidak bertentangan dengan KHI 

 
2. Untuk tertibnya minutasi dan penyampaian salinan putusan sesuai yang dikehendaki 

Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi : “Pengadilan 
wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”, maka hendaknya hakim 
tingkat pertama sebelum membacakan putusan, harus terlebih dahulu menyiapkan 
putusan yang akan dibacakan tersebut. 

 
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
 
 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA 
SURABAYA 

 
ttd 

 
Drs. H. M. RUM  NESSA, S.H., M.H. 

 
Tembusan : 

1. Yang Mulia Ketua Muda Mahkamah Agung R.I., 
Urusan lingkungan Peradilan Agama di Jakarta; 

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. di Jakarta; 
3. Arsip. 


