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Pendahuluan 

 Menjelang masa pensiun, sekitar setahun sebelas bulan yang akan datang, 

penulis terdorong untuk menulis tentang “Do’a, Harapan dan Mimpi-mimpiku” 

tentang peradilan agama yang belum kesampaian. 

 Tidak ada seorangpun yang patut disalahkan, tak terwujudnya mungkin 

disebabkan hambatan ketersediaan SDM, faktor hambatan birokrasi atau faktor 

biaya, dan lain-lain. 

 Mimpi-mimpi ini diwariskan kepada generasi pelanjut untuk diteruskan mana 

yang dipandang tepat dan untuk ditinggalkan mana yang dipandang kurang tepat. 

 Tulisan ini berangkat dari niat untuk mengantar peradilan agama agar 

semakin eksis sesudah dia mengalami mati suri akibat politik hukum kolonial. 

Betapa tidak, Hakim waktu itu hanya satu orang, tidak diberi gaji, tidak pernah diberi 

pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, tidak diberi rumah dinas, 

bahkan yang paling celaka tidak diberi kantor, akibatnya berkantor di serambi 

masjid, sehingga terkenal sebagai pengadilan serambi.  

 Setelah kurang lebih 37 tahun mengabdi di lingkungan peradilan agama, 

penulis berkeyakinan penuh bahwa setidak-tidaknya ada dua hal yang harus 

dilakukan: 

1. Membangun sumber daya manusia, dalam arti menyiapkan SDM yang 

berwawasan luas, berilmu dan berpengalaman serta menguasai teknis 

peradilan. 

2. Mendorong lahirnya putusan-putusan yang bermutu dengan muatan 

pembaharuan hukum, terutama pembaharuan hukum Islam. 
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Sumber Daya manusia 

 Tantangan kesadaran hukum masyarakat yang makin meningkat, tingkat 

kecerdasan yang makin membaik, perkembangan kehidupan yang makin 

mengglobal, iptek yang makin menghebat, semuanya ini menuntut ketersediaan 

sumber daya manusia yang handal. 

 Kita tidak boleh terlambat, karena itu semua aparat, terutama hakim harus 

kembali ke kampus (back to campus) mengenyam pendidikan yang setinggi-

tingginya. Kalau tidak, kemajuan zaman tidak terkejar lagi oleh kita dan peradilan 

agama akan kembali terpuruk. Apakah kita tidak trauma dengan masa lalu kita yang 

suram. Sekaranglah waktunya untuk bangkit kembali menjawab tantangan zaman. 

 Ketika penulis kuliah di Pasca Sarjana Universitas Indonesia , sebagian besar 

teman kuliah penulis adalah pengacara, lalu penulis berfikir bahwa para pengacara 

nanti adalah Doktor, akan lebih pintar dari para Hakim. Sementara yang memutus 

perkara adalah Hakim. 

 Semakin meluasnya kewenangan peradilan agama sampai kepada ekonomi 

syariah dan makin berkembangnya ilmu hukum sedemikian rupa, timbul pertanyaan 

apakah hakim peradilan agama sanggup menghadapinya dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang terbatas. Tidak ada pilihan lain, kecuali dengan peningkatan 

pengetahuan dan pengalaman. 

 Melalui program mutasi ke seluruh nusantara hakim akan memperoleh 

pengalaman yang luas. Perpaduan antara pendidikan tinggi dan pengalaman yang 

luas, akan melahirkan hakim yang profesional. 

 Dari pengetahuan yang didukung oleh pengalaman yang luas, seorang hakim 

akan dengan mudah memahami dan menguasai teknis peradilan yang menjadi 

syarat mutlak bagi keberhasilan seorang hakim, bahkan akan lebih mendalami rasa 

keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Putusan yang bermutu 

 Kurang lebih tiga puluh tujuh tahun yang silam, penulis menemukan putusan-

putusan Pengadilan Agama yang sangat sederhana, sekitar tiga halaman dan 

dalilnya itu-itu juga, bahkan pada tahun 1976 putusan itu berupa blangko stensilan 
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yang sudah kuning, tinggal diisi identitas para pihak. Adapun dalil-dalilnya sudah 

tercantum dalam blangko tersebut. 

 Jika dilihat sederhananya tugas-tugas pada waktu itu, menurut penulis tidak 

perlu ditangani oleh kalangan sarjana. 

 Keadaan ini pada tahun-tahun selanjutnya mengalami perubahan, putusan 

mulai meningkat kualitasnya, bahkan sudah ada yang diketik dengan menggunakan 

komputer. Masa demi masa meningkat terus terlebih-lebih setelah tenaga sarjana 

makin banyak. Puncak kemajuan setelah satu atap di Mahkamah Agung, putusan 

semakin baik, didukung dengan teknologi informasi yang canggih. 

 Namun demikian, dewasa ini perkembangan dunia modern dan tingkat 

pertumbuhan masyarakat kita yang makin maju, menuntut pelayanan yang makin 

cepat dengan putusan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan. 

 Hakim yang sudah mutasi kesana kemari akan bertemu dengan pusako tinggi 

di Padang yang merupakan adat yang sudah melembaga sedemikian kuatnya, 

mungkinkah di bagi waris oleh hakim pengadilan agama ? 

 Mereka akan bertemu dengan kebiasaan di Sulawesi Selatan, emas 

perhiasan yang sedemikian banyaknya hanya untuk anak perempuan, mungkinkah 

dibagi waris  oleh hakim pengadilan agama untuk anak laki-laki dan anak 

perempuan? Demikian juga rumah adalah untuk anak perempuan, mungkinkah 

dieksekusi lelang untuk di bagi hasilnya kepada anak laki-laki dan anak perempuan? 

Belum lagi ampikale di Sulawesi Selatan, sebagian harta warisan di peruntukkan 

bagi ibu dan jika ibu meninggal harta itu jatuh kepada siapa yang memeliharanya, 

apakah hakim pengadilan agama akan mengeksekusi lelang dan dibagi kepada 

semua ahli waris? Ini adalah sebuah pertanyaan dan kita tunggu bagaimana hakim 

pengadilan agama menghadapinya. 

 Dikota-kota besar seabrek-abrek persoalan baru bermunculan antara lain 

perebutan anak oleh  suami isteri paska perceraian yang masalahnya kompleks 

sekali, bahkan ada yang suaminya orang asing segera akan kembali ke negaranya, 

demikian pula sebaliknya. Ini adalah contoh-contoh kecil saja dan mungkin dalam 

waktu yang tidak lama merebak kasus-kasus ekonomi syariah, terutama kasus 

perbankan syariah yang tingkat pertumbuhannya lebih  cepat dari perbankan 

konvensional. 
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 Pertanyaannya ialah, siapkah hakim peradilan agama menghadapi 

tantangaan ini? Jawabannya adalah hakim peradilan agama harus siap dengan 

pendidikan yang maksimal dan  harus tegar jika dimutasikan kemana-mana untuk 

mendapatkan pengalaman yang seluas-luasnya, jangan lagi alergi dan memandang 

mutasi sebagai musibah. Hadapilah tantangan ini dengan melahirkan putusan-

putusan yang bermutu, berisi pembaharuan hukum terutama pembaharuan hukum 

Islam. Hakim Agung sudah berkali-kali mengeluarkan putusan yang baru, misalnya 

saja memberi  bagian kepada anak tiri  yang bukan ahli waris melalui lembaga 

wasiat wajibah dengan alasan tidak ada lagi ahli waris yang lain. Demikian pula 

memberi bagian kepada anak non muslim melalui lembaga wasiat wajibah dengan 

alasan di Indonesia tidak ada kafir harbi. Kalau ahli waris hanya anak perempuan, 

dia menghijab paman dengan alasan walad dalam bahasa arab berarti anak laki-laki 

dan anak perempuan (lihat Tafsir Ibnu Abbas). Banyak lagi yang lain seperti 

mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan suami secara Islam oleh isteri 

pertama  yang beragama Buddha, dengan demikian asas personalitas keislaman 

tidak lagi berlaku mutlak , terlebih-lebih lagi pada kasus-kasus ekonomi syariah. 

Hal-hal ini adalah sebagian kecil dari tantangan ke depan. Pembaharuan 

pemikiran hukum Islam makin dipertegas setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam 

dan kita tahu KHI ini tidak final, harus dikembangkan terus sebab ada amanahnya  

pada pasal 229. 

Pertanyaan yang timbul, mungkinkah hal-hal ini dilakukan oleh hakim tanpa 

pendidikan yang mumpuni. Ini adalah keharusan sebab kalau tidak peradilan agama 

akan ditinggalkan oleh pencari keadilan karena mereka tidak mampu memenuhi 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Pada saat seminar KHI yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag beberapa 

tahun yang lalu di Surabaya, perwakilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

memberi pernyataan yang mengagetkan bahwa perkara waris orang Islam jauh lebih 

banyak yang ke Pengadilan Negeri dari pada ke Pengadilan Agama. Hal ini terjadi 

beberapa tahun yang lalu dan jika Universitas Airlangga melakukan penelitian 

kembali pasti akan lebih banyak lagi. 
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Setelah meneliti perkara kasasi di Mahkamah Agung ternyata memang benar, 

para pencari keadilan menggunakan dalil perbuatan melawan hukum (PMH) dan 

tidak atas nama sengketa waris. 

Lebih jelas lagi dari pandangan yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi Mataram yang waktu itu dijabat oleh Bapak Lalu Mariun, SH, MH, beliau 

menyatakan pandangannya dalam satu pertemuan 4 lingkungan di Mahkmah Agung 

bahwa saat ini harus dipertimbangkan kembali sebab masyarakat lebih senang 

membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri dari pada ke Pengadilan Agama. 

Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, mari kita membenahi diri , 

membangun kemampuan, memahami kembali tugas-tugas kita memenuhi rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang teramat besar dan tidak mungkin 

dilakukan dengan pengetahuan yang pas-pasan. 

Penulis berdoa semoga para hakim pengadilan agama menyadari 

kewajibannya yang teramat besar ini, tidak lagi memberi putusan yang rutin dengan 

dalil-dalil yang itu-itu juga. 

Para pimpinan menyadari persoalan ini dan secara maksimal membangun IT, 

membina pelaksanaan Bindalmin untuk mendukung lahirnya putusan-putusan yang 

lebih baik untuk menjawab tantangan zaman. 

Menyongsong tugas-tugas baru tentang penyelesain sengketa ekonomi 

syariah, telah dijalin kerjasama degan pihak Saudi Arabia untuk studi di Riyadh, 

tahun ini gelombang ketiga sudah di minta 40 orang hakim lagi, tanggal 6 April 2013 

akan berangkat  Tim kita ke Maroko untuk studi banding sambil menjajaki MOU 

pelatihan hakim ekonomi syariah di Maroko. 

Dua tahun yang lalu beberapa orang hakim dilatih tentang ekonomi syariah 

oleh Mahkamah Agung Sudan. Sekarang sedang dirintis oleh Ditjen Badilag 

kerjasama pelatihan dengan pihak Mesir, Kuwait, Qatar, Inggeris, Lembaga LIPIA 

dan lain-lain. 

Tim studi banding yang dipimpin oleh pejabat dan Hakim Agung sudah studi 

banding ke Malaysia, Pakistan, Yordania, Sudan Inggeris dan lain-lain dan telah 

menghasilkan Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kini sedang 
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dipersiapkan buku Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES). Tinggal lagi 

kemampuan hakim ekonomi syariah untuk menerapkannya secara tepat dan benar. 

Sekarang sedang diusahakan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. 

Pada tanggal 6 Maret 2013 kita melakukan pembicaraan dengan pihak Bank 

Indonesia untuk  pelaksanaan pelatihan dalam rangka upaya melahirkan hakim 

ekonomi syariah yang handal. 

Melalui forum Rakernas MA di Manado tahun 2012 telah kita minta agar 

dipersiapkan majelis ekonomi syariah di PA dan PTA masing-masing satu majelis 

dan mungkin mereka inilah yang akan dipanggil mengikuti pelatihan ekonomi syariah 

karena sudah mempersiapkan modal awal.        

 Penempatan Hakim 

 Keberjayaan peradilan agama sangat ditentukan oleh penempatan hakim, 

misalnya saja: 

1. Cakim ditempatkan pada pengadilan yang banyak perkaranya untuk menimba 

pengalaman yang seluas-luasnya. Nanti bisa lulus kalau sanggup membuat 

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Hakim pintar ditempatkan di kota-kota besar setelah mendapat pengalaman di 

tempat yang kecil, cukup satu periode. Kepintarannya dapat dideteksi melalui 

Perguruan Tinggi yang melahirkannya, hasil pendidikan cakimnya, produk 

putusannya, penilaian ketuanya, hasil-hasil diklat dan pembinaan, DP 3, dan lain-

lain, karena di kota besar mereka dapat mengikuti pendidikan paska sarjana. 

3. Hakim yang suami isteri tidak ditempatkan pada tempat yang berjauhan, 

sedapat-dapatnya tetap serumah, setidak-tidaknya mereka akan dapat 

mendiskusikan hasil bacaanya, bertukar fikiran tentang yurisprudensi yang baru, 

dan lain-lain. Demikian pula jika salah satunya bukan hakim, tetap serumah 

untuk ketenangan menghadapi pekerjaan dan tugas-tugasnya. 

4. Mereka yang sudah Doktor ditempatkan sebagai pimpinan atau hakim di kota 

besar supaya bisa ikut  seminar mempertajam pengetahuannya, bisa mengajar 

dan dapat mengikuti diskusi-diskusi hakim di kota besar yang sangat bervariasi 

perkaranya. 

5. Sertifikasi hakim ekonomi syariah diatur penyebarannya di Timur dan di Barat. 

Hasil pendidikan menentukan penempatannya.  
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6. Mengatur keseimbangan yang wajar antara pimpinan laki-laki dan pimpinan 

perempuan. 

7. Calon-calon pimpinan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim 

Tinggi serta asisten harus melalui fit and proper test, hasilnya diumumkan secara 

luas, sehingga tidak ada kecemburuan satu sama lain, sebab penempatan diatur 

berdasarkan hasil test ditambah prestasi-prestasi lainnya. 

8. Bintang-bintang yang ditemukan pada Bimtek diinventarisir untuk direncanakan 

pembinaannya, termasuk penempatannya. 

Pengembangan    

 Dalam rangka pengembangan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penerbitan buku putusan-putusan terbaru dan disebarluaskan. 

2. Studi banding secara terencana dan hasilnya disebarluaskan. 

3. Perlu ada Pengadilan Agama percontohan dan Pengadilan Tinggi Agama 

percontohan. 

4. Lomba putusan terbaik dilakukan di tiap Pengadilan Tinggi Agama dan ada 

reward. 

5. Bila sudah banyak masalah baru , Buku II direvisi lagi. 

6. Ada dana bantuan untuk peserta S 2 dan S 3. 

7. Pelayanan On line mutlak di setiap kota besar dan terus di perluas. 

8. Mempertajam kemampuan bahasa arab dan bahasa inggeris. 

9. Fit and proper test di dahului dengan eksaminasi putusan-putusan yang sudah 

BHT. 

10. Studi banding tidak lagi terbatas pada ekonomi syariah, tapi diperluas mengenai 

hukum keluarga, wakaf dan lain-lain. 

11. Rekrutmen hakim di minta ke Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah agar 

mengirim sarjana terbaik 1 s.d terbaik 3 untuk ikut psikotes,tes komputer, dan 

lain-lain. 

12. Mencari Negara yang bersedia menerima tenaga hakim untuk mengikuti 

pendidikan paska sarjana. 

13. Hakim yang sukses pendidikan anak-anaknya turut diperhitungkan dalam promosi 

jabatan. 
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14. Hakim yang menulis buku-buku ilmiah terutama masalah hukum diperhitungkan 

sebagai prestasi. 

15. Promosi hakim tidak memperhitungkan asal daerahnya, mungkin perguruan 

tinggi yang melahirkannya tidak terkenal tetapi kapasitas hakim yang 

bersangkutan bisa saja lebih hebat dari hakim yang lahir dari perguruan tinggi 

yang terkenal. 

16. Harus ada kriteria untuk menjadi Ketua PA, Hakim Tinggi dan KPTA, tidak lagi 

berdasarkan pada senioritas dan pangkat, akan tetapi didasarkan pada 

kemampuan. Jika Diklat sudah memadai, mutasinya sudah cukup dan prestasi 

hakimnya sudah dinilai baik harus ikut fit and proper test, sehingga dalam usia 

muda sudah jadi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama. Kalau prestasinya 

meningkat terus diikutkan fit and proper test Hakim Agung dengan usia yang 

masih muda. Saat ini ada Hakim Agung yang berusia baru 46 Tahun. 

17.  Pelaksanaan Bimtek seragam seluruh Indonesia, tanpa pidato, langsung 

bongkar berkas, ibarat mencari penyakit untuk ditemukan terapinya. Manakala 

timbul masalah yang pelik, diangkat ketingkat nasional sebagai bahan diskusi. 

Hasilnya dibukukan untuk dibaca oleh hakim seluruh Indonesia. 

18. Perpustakaan menjadi kebutuhan primer, bukan lagi kebutuhan sekunder. Diisi 

dengan yurisprudensi dari masa ke masa. Didatangkan buku putusan dari manca 

Negara. 

19. Hasil rakernas MA dari tahun ke tahun dibukukan untuk menjadi pegangan para 

hakim tinggi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, demikian pula 

semua SEMA dan PERMA harus dipilah yang terkait PA untuk jadi buku dan 

dibawa saat kunjungan ke daerah. 

Membangun SDM yang percaya diri 

 Pada saat pertama penulis masuk PA dengan jabatan Hakim pada tahun 

1976 bulan Februari terjadi hal yang menjadi catatan penulis dan keadaan itu sama 

di PA yang lain, teman-teman penulis merasa minder bergaul dengan para pejabat 

di daerah. Mungkin merasa tidak pantas bergaul dengan pejabat daerah karena 

pakaian sangat sederhana dan status yang dipandang sebagai bawahan di Kantor 

Departemen Agama. 
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 Menurut penulis hal ini keliru, sebab ketika penulis sekolah di Muallimin Ulya, 

nyantri pada seorang kyai. Sang Kyai sangat dihormati di mana-mana, pemerintah 

saja takut karena beliau sangat berpengaruh, padahal pakaiannya sangat 

sederhana, tetapi bersih dan sangat rapi. 

 Setelah digalakkan olah raga tennis lapangan, alhamdulillah perasaan seperti 

itu mulai menurun, apalagi setelah ramai-ramai masuk kampus kembali untuk 

menambah pengetahuan hukum dan syariah. Ketika penulis dipercaya menjadi 

Ketua PTA di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, melalui pengarahan pada 

setiap kesempatan selalu menekankan bahwa rendah hati memang harus 

dipertahankan, tetapi rendah diri harus dijauhkan karena bertentangan dengan asas 

musawah. Demikian pula harapan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, 

selain untuk mengusir rasa rendah diri, terlebih-lebih lagi untuk memenuhi harapan 

pembaharuan pemikiran hukum Islam. Hal ini mustahil dapat dilakukan kalau hanya 

dengan ilmu yang pas-pasan. 

Membangun SDM yang pandai bergaul  

 Pengalaman penulis dalam memimpin peradilan agama, terasa betul bahwa 

pimpinan PA sulit sekali bergaul dan berkenalan dengan para pejabat, karena begitu  

diumumkan bahwa acara selanjutnya adalah istirahat dan ramah tamah, pimpinan 

PA langsung kabur entah kemana. 

 Ternyata mereka takut sekali disuruh bernyanyi karena sudah menjadi kultur 

pejabat di daerah, asal ada pertemuan selalu ditutup dengan acara nyanyi untuk 

menghilangkan stress dan kelelahan. 

 Menurut penulis, apalah salahnya mengikuti kultur itu asal saja dengan niat 

yang baik untuk pergaulan dengan sesama pejabat. Ketika penulis nekad mengikuti 

kultur seperti itu walaupun tak pandai sama sekali, ternyata para pejabat mulai 

tanya, oh” pejabat baru yah”, apa jabatannya ? orang menjawab itu Ketua PTA, lalu 

mereka tanya lagi, apa itu PTA?. Penulis semakin yakin bahwa kita itu eksklusif tak 

mau bergaul sehingga tak dikenal dan tak punya kawan. 

 Sesudah penulis berbuat nekad seperti itu,tiap ada pertemuan banyak sekali 

yang salaman ingin berkenalan. Setelah penulis banyak kenalan, para pejabat itu 

mengajari bagaimana caranya mengajukan permintaan bantuan untuk mendapatkan 
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kendaraan dan tanah untuk bangunan kepada Pemerintah Daerah . Lalu penulis 

lakukan hal itu dan alhamdulillah semuanya berhasil. 

 Ternyata kita perlu membangun semboyan “di mimbar kita jaya, tapi 

dipanggung juga kita jaya”, maksudnya di Masjid kita mahir berkhotbah dan baca 

do’a, tapi sekali-sekali kita unjuk kebolehan bernyanyi walaupun dengan gaya 

tadarrus. 

 Konon beberapa orang sudah berolah raga golf selain tennis lapangan, 

dipelopori oleh KPTA DKI Jakarta dan beberapa teman di Bandung. Olah raga 

seperti itu, bila bermain dengan teman-teman sendiri apalah salahnya, asalkan tidak 

bermain dengan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara. Manfaatnya 

adalah jika ada undangan dari Club Pengayoman di Mahkamah Agung dan Club 

Golf Bank Indonesia sudah ada yang mewakili lembaga kita. 

 Lakukanlah ini dengan niat yang baik untuk kesehatan dan pergaulan, namun 

tetap istiqomah sebagai hakim peradilan agama yang punya karakter tersendiri. 

Penutup  

 Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk membangun peradilan yang 

agung dengan kapasitas hakim yang lemah adalah mimpi belaka. 

 Lembaga peradilan agama pada masa yang silam sudah runtuh secara 

perlahan-lahan akibat politik hukum kolonial, kini difasilitasi dengan baik oleh 

Mahkamah Agung, sisa peradilan agama dan seluruh aparatnya, maukah bangun 

kembali dengan penampilan yang baru atau tidak. 

 Penulis saat ini berkesempatan untuk mencurahkan sebagian keinginan-

keinginannya, entah kapan akan terwujud, waktulah yang akan menentukan, tapi 

setidak-tidaknya inilah do’a, harapan dan mimpi-mimpiku. 

Wallahu a’lam bisshawab.    

        Jakarta, awal Maret 2013 
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