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PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah prosedur pendaftaran perkara yang dikumulasikan sama dengan yang
diajukan secara terpisah?

2. Bagaimana proses penyelesaian perkara gugat cerai yang dikumulasikan
dengan harta bersama?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara
ini ?

4. Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan
perkara gugat cerai yang dikumulasikan dengan harta bersama ?

5. Dalam praktek beracara (pemeriksaan) dipersidangan apakah sama dengan
perkara yang diajukan secara terpisah (buka tutupnya persidangan)?
Bagaimana prosesnya ?

6. Menurut anda mana yang lebih efektif pengajuan gugatan secara kumulasi
atau terpisah?

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ?



Transkrip Wawancara
1 Peniliti: Apakah prosedur pendaftaran perkara yang dikumulasikan sama

dengan yang diajukan secara terpisah?
Panitera(Nadra, S.Ag): Prosedur perkara yang dikumulasikan dengan yang
diajukan secara terpisah prosesnya sama saja.

2 Peneliti: Bagaimana proses penyelesaian perkara gugat cerai yang
dikumulasikan dengan harta bersama?
Hakim(Drs.Muh.Yusuf,HS.SH): Proses penyelesaian perkara gugat cerai yang
dikumulasikan dengan harta bersama berjalan seperti perkara biasa tetapi karna
memiliki hukum acara yang berbeda maka didahulukan pemeriksaan perkara
gugat cerai dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dilanjutkan perkara
harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang perdamaian yaitu
sidang yang dilakukan didepan majelis hakim dengan pertama-tama menasehati
kedua belah pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon agar
supaya kembali rukun/damai. Jadi setiap kali persidangan selalu dimulai
menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak namun setelah didamaikan
kedua belah pihak tetapi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan namun jika
berhasil maka dibuatkanlah suatu penyataan damai dan memerintahkan agar



mencabut perkaranya. Kemudian pembacaan gugatan dilakukan setelah
dipersidangan diadakan mediasi namun tidak berhasil atau mediasi gagal maka
majelis hakim pada sidang selanjutnya membacakan gugatan setelah pembacaan
gugatan maka giliran tergugat atau termohon mengajukan jawaban. Jawaban itu
diajukan secara lisan ataupun tertulis. Setelah diajukan jawaban oleh tergugat
maka giliran penggugat atau pemohon untuk mengajukan replik yaitu menjawab
jawaban daripada tergugat atau termohon atau membantah jawaban dari
tergugat, kemudian duplik yaitu diajukan oleh tergugat atas replik yang
diajukan penggugat atau pemohon. Selanjutnya pembuktian dari penggugat
setelah diadakan jawab menjawab sampai kepada duplik maka giliran pertama
yang mengajukan gugatan pembuktian adalah penggugat atau pemohon,
pembuktian diajukan apa berupa bukti surat maupun saksi-saksi setelah
rampung semua pembuktian yang diajukan oleh penggugat baik tertulis berupa
surat-surat ataupun saksi-saksi maka untuk selanjutnya giliran tergugat
mengajukan pembuktian surat-surat maupun saksi-saksi. Setelah tergugat atau
termohon menyelesaikan pembuktian secara tertulis mengenai saksi-saksi maka
kedua belah pihak diperintahkan mengajukan kesimpulan di dalam gugatannya
dan setelah kesimpulan itu, disimpulkan semua apa yang digugat oleh
penggugat sampai kepada tuntutannya begitupula tergugat apa yang
disampaikan tergugat baik berupa jawaban, bantahan maka juga disimpulkan
dalam suatu kesimpulan, apakah dia menerima gugatan penggugat atau
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima setelah kesimpulan maka
majelis hakim menutup persidangan untuk musyawarah yaitu membuat putusan.

3 Peneliti: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelesaian
perkara ini ?
Hakim(Dra.Hj.St.Mawaidah,SH,MH): Faktor-faktor yang menjadi penghambat
dalam penyelesaian perkara kumulasi itu ada pada saat pemeriksaan dalam
persidangan maupun pemeriksaan setempat. Adapun faktor-faktor penghambat
tersebut yaitu kurangnya pengetahuan tentang hukum, pihak penggugat maupun
tergugat tidak hadir dipersidangan, antara posita dan petitumnya tidak sinkron,
barang yang akan dieksekusi kurang jelas, harta bersama terletak diatas harta
bawaan, Serta sulitnya melakukan eksekusi jika harta bersama tersebut dalam
bentuk tabungan/deposito di Bank.

4 Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh hakim dalam
menyelesaikan perkara gugat cerai yang dikumulasikan dengan harta bersama ?
Hakim(Drs.H.Muh.Yusuf.HS.SH): Langkah-langkah yang ditempuh dalam
menyelesaikan perkara ini yaitu dengan terlebih dahulu menawarkan
perdamaian kepada kedua belah pihak kemudian dilanjutkan mediasi
berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Setiap perkara perdata yang
dihadiri oleh kedua belah pihak penggugat dan tergugat harus dimediasi dan
perkara yang tidak dimediasi putusannya batal demi hukum

5 Peneliti: Dalam praktek beracara (pemeriksaan) dipersidangan apakah sama



dengan perkara yang diajukan secara terpisah ( buka tutupnya persidangan)?
Bagaimana prosesnya?
Hakim(Muh.Yunus Hakim,M.H: Gugatan perceraian dengan gugatan harta
bersama masing-masing mempunyai hukum acara tersendiri. Persoalannya
kalau kedua perkara tersebut diajukan secara bersama-sama atau dikumulasi
sesuai dengan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7
tahun 1989 tentang pengadilan agama maka pemeriksaannya jadi masalah dan
untuk mempermudah pemeriksaan tersebut solusinya adalah bahwa gugatan
harta bersama yang dibuat menyatu dengan gugatan perceraian, maka
pembacaan gugatan tersebut, jawaban, replik, duplik serta pembuktian
mengenai gugatan perceraian, semuanya dilakukan dan diperiksa dalam sidang
tertutup. Selanjutnya dilanjutkan persidangan gugatan harta bersama dalam
sidang terbuka untuk umum

6 Peneliti: Menurut anda mana yang lebih efektif pengajuan gugatan secara
kumulasi atau terpisah?
Hakim(Drs.H.Muh.Yusuf, HS.SH): pengajuan perkara secara terpisah lebih
efektif    dibanding diajukan secara kumulasi.

7 Peneliti: Berapa lama waktu yang dibutuhkan ? normalnya?
Hakim(Dra. Hj. St.Mawaidah, SH,MH): majelis hakim dalam menyelesaikan
perkara selalu mengusahakan tidak boleh lewat dari 6 bulan apabila lewat dari 6
bulan maka perkara tersebut harus dilaporkan ke MA tentang proses
perpanjangan pemeriksaan.


